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1. Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kie-
runku reformy s³u¿by zdrowia.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach zak³adów opieki
zdrowotnej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
z zakresu ochrony zdrowia.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug oraz niektórych innych ustaw.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czyn-
noœci cywilnoprawnych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz
ustawy – Kodeks karny skarbowy.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spad-
ków i darowizn.

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

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz niektórych innych ustaw.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Fun-
duszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komitecie Stabilnoœci Finansowej.

17.Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu
wspó³pracy terytorialnej.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹z-
ku z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leœnych.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dach za-
wodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
ustawy – Prawo budowlane.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodar-
czych.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Porz¹dek obrad

20. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.



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

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu
us³ug drog¹ elektroniczn¹.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa.

27. Stanowisko Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

28. Drugie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim.

29. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

30. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o S³u¿-
bie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji
Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny – zastêpca g³ównego inspektora Zbigniew Niewójt

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej – podsekretarz stanu Andrzej Duda

Narodowy Bank Polski – pierwszy zastêpca prezesa Piotr Wiesio³ek

Pañstwowa Komisja Wyborcza – sekretarz Kazimierz Czaplicki

Rz¹dowe Centrum Legislacji – prezes Maciej Berek

Zwiazek Banków Polskich – prezes Krzysztof Pietraszkiewicz

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu El¿bieta Chojna-Duch
– podsekretarz stanu Jacek Kapica
– podsekretarz stanu Ludwik Kotecki
– podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – sekretarz stanu Hanna Jahns
– podsekretarz stanu Krzysztof Hetman
– podsekretarz stanu Augustyn Kubik

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Jacek Czaja

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

– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk

Ministerstwo Zdrowia – minister zdrowia Ewa Kopacz
– sekretarz stanu Jakub Szulc
– podsekretarz stanu Mariola Dwornikowska
– podsekretarz stanu Marek Haber
– podsekretarz stanu Marek Twardowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 15 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bo-
chenek i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê zaj¹æ miejsca.
Proszê zaj¹æ miejsca, pobraæ karty do g³osowa-

nia.
Otwieram dwudzieste posiedzenie Senatu Rze-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Stanis³awa Gorczycê oraz senatora Witolda Id-
czaka. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator
Stanis³aw Gorczyca.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dwudziestym szóstym
posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. przy-
j¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o s³u¿bie
wojskowej ¿o³nierzy zawodowych, do ustawy
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, do
ustawy o zmianie ustawy o jakoœci handlowej ar-
tyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz niektórych in-
nych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o reje-
stracji i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rol-
nych i œrodków spo¿ywczych oraz o produktach
tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o uruchamia-
niu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Euro-
pejskiej przeznaczonych na finansowanie wspól-
nej polityki rolnej oraz zmianie niektórych innych
ustaw, a tak¿e do ustawy o zmianie ustawy o Kar-
cie Polaka. Przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amuni-
cj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o mate-
ria³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku

cywilnego, do ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañ-
stwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym, do
ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych oraz zmianie niektórych
innych ustaw. Ponadto Sejm na tym samym po-
siedzeniu przyj¹³ jedn¹ z siedmiu poprawek zg³o-
szonych przez Senat do ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagro-
dzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska
pañstwowe.

Informujê, ¿e protokó³ osiemnastego posiedze-
nia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu jest
przygotowany do udostêpnienia senatorom. Je¿e-
li nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do niego
zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolejnym
posiedzeniu.

Wysoki Senacie, informujê, ¿e w dniu 31 lipca
2008 r. minister nauki i szkolnictwa wy¿szego
zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca
2007 r. o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju
przedstawi³a informacjê w sprawie dzia³alnoœci
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju w drugim
pó³roczu 2007 r. oraz w pierwszym pó³roczu
2008 r. Informacja ta zawarta jest w druku
nr 232. W dniu 6 sierpnia 2008 r. marsza³ek Se-
natu skierowa³ informacjê do rozpatrzenia przez
Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu. Informujê, ¿e
komisja na posiedzeniu w dniu 28 paŸdziernika
2008 r. zapozna³a siê z t¹ informacj¹ i poinformo-
wa³a o tym marsza³ka Senatu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt porz¹d-
ku obrad dwudziestego posiedzenia obejmuje:

1. Uchwa³ê Senatu w sprawie wyra¿enia zgody
na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie
kierunku reformy s³u¿by zdrowia.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
k³adach opieki zdrowotnej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pra-
cownikach zak³adów opieki zdrowotnej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o akredytacji w ochronie zdrowia.



6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kon-
sultantach w ochronie zdrowia.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony
zdrowia.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz niektórych innych ustaw.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci cywil-
noprawnych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Ko-
deks karny skarbowy.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od spadków i daro-
wizn.

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

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o eu-
ropejskim ugrupowaniu wspó³pracy terytorial-
nej.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿a-
niem funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
noœci.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz nie-
których innych ustaw.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodowych ar-
chitektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbani-
stów oraz ustawy – Prawo budowlane.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

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

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elek-
troniczn¹.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa.

24. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami.

25. Drugie czytanie projektu ustawy o obywa-
telstwie polskim.

Proponujê rozpatrzenie punktów ósmego, szes-
nastego oraz dwudziestego pi¹tego projektu po-
rz¹dku obrad, pomimo ¿e druki do tych projektów
zosta³y dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿
okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

G³osów sprzeciwu nie s³yszê.
Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie po-

rz¹dku obrad o punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie go jako punktu czternastego; stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
o zmianie innych ustaw – i rozpatrzenie go jako
punktu piêtnastego; stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o Komitecie Stabilnoœci Finansowej –
i rozpatrzenie go jako punktu szesnastego; drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy – i rozpatrzenie go jako punktu dwu-
dziestego dziewi¹tego. Proponujê te¿ uzupe³nie-
nie porz¹dku obrad o punkt: trzecie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o S³u¿bie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu – i roz-
patrzenie go jako punktu trzydziestego.

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

Sprzeciwu nie s³yszê.
Ponadto proponujê przeprowadzenie ³¹cznej

debaty nad punktami: drugim, trzecim, czwar-
tym, pi¹tym, szóstym oraz siódmym porz¹dku ob-
rad.

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

Nie ma sprzeciwu. Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Proszê bardzo, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku!
Chcia³bym prosiæ w imieniu klubu senatorów

Prawa i Sprawiedliwoœci o wykreœlenie z porz¹dku
obrad punktów: drugiego, trzeciego, czwartego,
pi¹tego, szóstego i siódmego.

Chcê powiedzieæ, ¿e jest to pakiet ustaw zdro-
wotnych, które zosta³y zg³oszone przez pos³ów
Platformy Obywatelskiej. Sejm nad tymi ustawa-
mi debatowa³ przez pó³ roku – nam dano mo¿li-
woœæ debatowania nad ustawami w bardzo szyb-
kim, ekspresowym, powiedzia³bym, rakietowym
tempie, w ci¹gu kilku godzin. Nikt z nas, przynaj-
mniej nikt z senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci,
nie móg³ siê przygotowaæ dobrze do posiedzeñ
tych komisji. Dosz³o do tego, ¿e tak szybkim pro-
cedowaniem, wyj¹tkowo poœpiesznym, dopusz-
cza siê do obni¿enia autorytetu naszej Izby, izby

20. posiedzenie Senatu w dniu 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)



wy¿szej, która by³a uwa¿ana za izbê refleksji, za-
dumy. I sam nieœwiadomie mówiê to ju¿ w czasie
przesz³ym.

A wiêc my, senatorowie Prawa i Sprawiedliwo-
œci, prosimy, aby te punkty by³y rozpatrywane na
nastêpnym posiedzeniu, poniewa¿ chcemy, ¿eby
Wysoka Izba zachowywa³a wysokie standardy
dzia³ania. W ci¹gu kilku godzin nie mo¿na w spo-
sób rozs¹dny, powa¿ny, debatowaæ nad zmiana-
mi ju¿ nie systemowymi, lecz ustrojowymi. Dlate-
go w imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci
proszê pana marsza³ka i Wysok¹ Izbê o to, ¿eby te
punkty rozpatrywaæ na nastêpnym posiedzeniu
Senatu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Ludwiczuk.

Senator Roman Ludwiczuk:

Ja, podobnie jak pan senator, w imieniu moje-
go klubu chcia³bym zg³osiæ sprzeciw.

Absolutnie uwa¿amy, ¿e te projekty powinny
pozostaæ w porz¹dku obrad, powinny byæ rozpa-
trywane. Jak pan senator zauwa¿y³, ustawy zdro-
wotne by³y ju¿ procedowane przez pó³ roku, byæ
mo¿e nie w naszej Izbie i nie na posiedzeniach na-
szych komisji, ale ka¿dy z nas spokojnie móg³ siê
z nimi zapoznaæ. W zwi¹zku z tym uwa¿amy, ¿e
tryb, który zosta³ zaproponowany przez pana
marsza³ka, jest absolutnie do przyjêcia. Mieliœmy
doœæ czasu, ¿eby móc siê z tymi projektami zapoz-
naæ i nad nimi na tym posiedzeniu debatowaæ.

W zwi¹zku z tym proszê o utrzymanie w porz¹d-
ku obrad tych punktów. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem. By³ wniosek o wykreœlenie, jest
g³os przeciw.

Chcê tylko przypomnieæ, ¿e obecny porz¹dek
obrad rozpatrywaliœmy dwa tygodnie temu i osoby
uczestnicz¹ce w Konwencie Seniorów doskonale
wiedzia³y, ¿e bêdzie to w tym porz¹dku obrad.

(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku,
mogê?)

Proszê bardzo… To wszystko?
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku…)
Tak, proszê bardzo. W sprawie formalnej, tak?
(Senator Piotr Kaleta: W sprawie porz¹dku ob-

rad, Panie Marsza³ku, je¿eli mo¿na…)
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo! Raczy pan marsza³ek wybaczyæ, ¿e zapytam
w sprawie byæ mo¿e zupe³nie incydentalnej przy

tak wa¿nych dzisiaj ustawach, nad którymi pro-
ceduje Senat. Chcia³bym zapytaæ, co kierowa³o
panem marsza³kiem w sprawie porz¹dku obrad,
bowiem w projekcie mieliœmy zapis, i¿ listê mów-
ców prowadzi pan senator Witold Idczak, repre-
zentant klubu Prawa i Sprawiedliwoœci, nato-
miast dzisiaj w porz¹dku obrad czytamy, i¿ listê
mówców prowadzi pan Stanis³aw Gorczyca, re-
prezentant klubu Platformy Obywatelskiej. Sk¹d
ta zmiana, Panie Marsza³ku? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Co mn¹ kierowa³o? Regulamin, Panie Senato-
rze. (Weso³oœæ na sali)

Przechodzimy do…
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku!)
W jakiej formie? Proszê bardzo, jaki wniosek?

Formalny?
(Senator Piotr Kaleta: W sprawie porz¹dku ob-

rad, Panie Marsza³ku.)
No to proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pan senator
Ludwiczak zapomnia³ o podstawowych kwestiach
legislacji…

(Senator Roman Ludwiczuk: Przepraszam, ja
nazywam siê Ludwiczuk, Panie Senatorze.)

Przepraszam, Panie Ludwiczuk.
(Senator Roman Ludwiczuk: Niech pan zapa-

miêta…)
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê… Dob-

rze, przepraszam, Panie Senatorze, proszê o spo-
kój.)

Podejmowanie tak wa¿nych decyzji na temat
tych ustaw odbywa siê, Panie Senatorze, w Wyso-
kiej Izbie, odbywa siê w Sejmie i w Senacie, a nie
w mediach. W zwi¹zku z tym argumentacja pana
senatora, ¿e z tymi sprawami mogliœmy siê zapoz-
naæ wczeœniej, jest co najmniej nie na miejscu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panowie Senatorowie, by³ wniosek formalny.
By³ g³os za, by³ g³os przeciw, przeprowadzam g³o-
sowanie…

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku!)
W jakim trybie?
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku,

w sprawie porz¹dku obrad dzisiejszego posiedze-
nia.)

Proszê bardzo.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku…)
Ale rozumiem, ¿e pan zg³asza jakiœ wniosek for-

malny.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku…)
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Tak?
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie i Panowie Se-

natorowie! Chcia³bym siê odnieœæ do wypowiedzi
pana…)

Nie, Panie Senatorze, ma pan prawo…
(Senator Jan Dobrzyñski: …senatora Ludwi-

czuka.)
…zg³osiæ wniosek formalny.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku! Ja

przypomnê, ¿e rz¹d przez rok przygotowywa³ te
projekty, a nam siê daje na ich opracowanie…)

Dziêkujê bardzo!
(Senator Jan Dobrzyñski: …kilka godzin, Panie

Marsza³ku.)
Dziêkujê bardzo!
Pan senator Krajczy. Proszê bardzo.
(Senator Jan Dobrzyñski: Proszê braæ to pod

uwagê.)
(Senator Norbert Krajczy: Panie Marsza³ku!

Z ca³ym…)
Wniosek formalny, jak rozumiem, tak?
(Senator Norbert Krajczy: Tak, Panie Mar-

sza³ku.)
Proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Z ca³ym szacunkiem dla pana senatora Ludwi-
czuka, on nie jest cz³onkiem Komisji Zdrowia. Ko-
misja Zdrowia do trzech dni wstecz faktycznie
mia³a sejmowe wnioski legislacyjne ze stycznia
tego roku… Dopiero otrzymaliœmy, praktycznie
dwadzieœcia cztery godziny przed posiedzeniem
komisji, te poprawione, z Sejmu…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-
sza³ku! Wniosek formalny, je¿eli mogê zg³osiæ.)

I nie mieliœmy opinii Biura Legislacyjnego do
tego wszystkiego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem.
Panie Senatorze…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku!)
Nie, przepraszam, Pani Marsza³ek, wystarczy

tej dyskusji. Jest wniosek formalny, poddam ten
wniosek pod g³osowanie i zobaczymy.

Jest wniosek formalny pana senatora Kar-
czewskiego o wykreœlenie z porz¹dku obrad tego
posiedzenia Senatu punktów: drugiego, trzecie-
go, czwartego, pi¹tego, szóstego oraz siódmego.
Tak, Panie Senatorze?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak, Panie
Marsza³ku.)

Dziêkujê.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Mogê jeszcze

powtórzyæ…)

Nie, nie, ju¿ wystarczy, Panie Senatorze, wy-
starczy, wystarczy. Mia³ pan mo¿liwoœæ wypowie-
dzenia siê.

Poddajê ten wniosek pod g³osowanie.
Kto jest za przyjêciem wniosku pana senatora

Karczewskiego…
Proszê,przyciskobecnoœci.Wszyscy, oczywiœcie.
Kto jest za? Przycisk „za” i proszê podnieœæ

rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ

rêkê.
Proszê, kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk

„wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
(G³os z sali: Panie Marsza³ku!)
Podajê wyniki.
(Rozmowy na sali)
Podajê wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 1)

Wniosek zosta³ odrzucony.
(Rozmowy na sali)
Rozumiem, ¿e nie ma innych uwag do porz¹d-

ku obrad?
Je¿eli nie ma innych uwag, stwierdzam, ¿e Se-

nat zatwierdzi³ porz¹dek obrad dwudziestego po-
siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siód-
mej kadencji.

Panie i Panowie Senatorowie! Informujê, ¿e g³o-
sowanie w sprawie wyra¿enia przez Senat zgody
na zarz¹dzenie przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie
kierunku reformy s³u¿by zdrowia zostanie prze-
prowadzone bezpoœrednio po rozpatrzeniu tego
punktu.

G³osowania nad punktami drugim, trzecim,
czwartym, pi¹tym, szóstym oraz siódmym zosta-
n¹ przeprowadzone w dniu jutrzejszym.

G³osowania w sprawie pozosta³ych punktów
bêd¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: uchwa³a Senatu
w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokra-
jowego referendum w sprawie kierunku reformy
s³u¿by zdrowia.

Zgodnie z art. 125 ust. 2 konstytucji referen-
dum ogólnokrajowe maj¹ prawo zarz¹dziæ Sejm
lub prezydent za zgod¹ Senatu. Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym,
przekazuje Senatowi projekt postanowienia o za-
rz¹dzeniu referendum, a Senat w terminie czter-
nastu dni od dnia przekazania tego projektu po-
dejmuje uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na
zarz¹dzenie referendum.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
17 paŸdziernika 2008 r. przekaza³ Senatowi pro-
jekt postanowienia o zarz¹dzeniu ogólnokrajowe-
go referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿-
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by zdrowia. Marsza³ek Senatu skierowa³ projekt
postanowienia do Komisji Zdrowia.

Projekt postanowienia prezydenta zawarty jest
w druku nr 295, a sprawozdanie Komisji Zdrowia
w druku nr 295A.

Proszê o zabranie g³osu podsekretarza stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudê.

(Senator Stanis³aw Kogut: Uœmiechnij siê pan,
Panie Ministrze.)

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!

Pan senator Kogut mówi, ¿e powinienem siê
uœmiechn¹æ. Niestety, sytuacja jest dla mnie do-
syæ przykra, albowiem tym przedstawicielem,
którego pan prezydent w pierwszej kolejnoœci
wskaza³ jako maj¹cego wyst¹piæ z prezentacj¹ je-
go stanowiska w tej sprawie, jest pan profesor
Zbigniew Religa, obecny na tej sali. (Oklaski)

Niestety, wczoraj otrzymaliœmy od pana mar-
sza³ka pismo, w którym pan marsza³ek, przedsta-
wiaj¹c ekspertyzê prawn¹, poinformowa³ pana
prezydenta, ¿e nie zgadza siê na to, aby z tego
miejsca wyst¹pi³ pan profesor Religa. Pan mar-
sza³ek uzasadni³ to tym, ¿e pan profesor jest po-
s³em i w zwi¹zku z tym nie mo¿e dzia³aæ z upowa¿-
nienia prezydenta Rzeczypospolitej.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, pan prezydent przedstawi³…
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój.)
…dzisiaj panu marsza³kowi swoj¹ odpowiedŸ

w tej sprawie. Zdecydowanie nie zgadza siê ze sta-
nowiskiem przedstawionym przez pana mar-
sza³ka, wyjaœniaj¹c, ¿e przepisów, które pan mar-
sza³ek przedstawi³ – chodzi w szczególnoœci
o art. 130 ust. 1 konstytucji – po prostu nie sposób
zinterpretowaæ, i nigdy nie interpretowa³o siê tak
tych przepisów, w ten sposób, w jaki uczyni³ to pan
marsza³ek, czyli tak, ¿e pod pojêciem zatrudnienia
rozumie siê jednorazowe wyst¹pienie z upowa¿-
nienia prezydenta. Proszê pañstwa, jest to poparte
wczeœniejszym orzecznictwem Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, jak równie¿ na przyk³ad ekspertyz¹
sprzed roku sporz¹dzon¹ przez pana profesora An-
drzeja Szmyta.

Jako ciekawostkê chcia³bym pañstwu coœ po-
kazaæ. Mam tutaj dwa wnioski skierowane do pa-
na prezydenta przez szefa Kancelarii Senatu…

(G³os z sali: W kwestii formalnej, Panie Mar-
sza³ku…)

(Rozmowy na sali)

W tych wnioskach kancelaria zwraca siê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój.)
…z proœb¹ o przes³anie upowa¿nienia dla pana

marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza do prze-
kazania odznaczeñ w imieniu prezydenta Rzeczy-
pospolitej.

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Proszê pañstwa, jeden wniosek jest z 8 paŸ-

dziernika, drugi z 17 paŸdziernika. Czyli jednak
okazuje siê, ¿e takie upowa¿nienia dla jednych s¹
mo¿liwe, dla innych nie s¹ mo¿liwe.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê o spokój, dobrze?
(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospol i te j Polskie j Andrzej Duda :
Chcia³bym tylko powiedzieæ, proszê pañstwa, ¿e
jest…)

Proszê o spokój.
Panie Ministrze, ad rem, dobrze?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Tak, ju¿
przechodzê…)

Jesteœmy w punkcie: referendum.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Jest mi, Panie Marsza³ku, niezwykle przykro,
¿e komuœ tak szanowanemu i ciesz¹cemu siê tak
powszechnym powa¿aniem jako profesjonalista
w dziedzinie s³u¿by zdrowia pan marsza³ek dzisiaj
odmówi³ g³osu.

Panie Marsza³ku…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, przepraszam bardzo.
(Rozmowy na sali)
Szanujê pana pos³a Religê, szanujê pana pre-

zydenta, ale ponad pos³em Relig¹ i prezydentem,
a tak¿e marsza³kiem Senatu, jest prawo. (Oklas-
ki)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta-

j¹c z przys³uguj¹cej mu na mocy art. 144 ust. 3
pkt 5 konstytucji kompetencji do zarz¹dzenia re-
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ferendum ogólnokrajowego, uzna³, ¿e tak istotna
z punktu widzenia obywatela zmiana systemu
ochrony zdrowia, polegaj¹ca na zniesieniu publi-
cznej s³u¿by zdrowia, wymaga odwo³ania siê do
woli suwerena, czyli narodu. Referendum jest bo-
wiem klasyczn¹ form¹ demokracji bezpoœredniej,
rozumian¹ jako g³osowanie nad okreœlonym pro-
blemem. Tym problemem jest obecnie umo¿liwie-
nie stworzenia pewnego nowego modelu funkcjo-
nowania s³u¿by zdrowia, odchodz¹cego od przyjê-
tego dotychczas zró¿nicowania na publiczne i nie-
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej na rzecz pod-
miotów niepublicznych. Podmioty te bêd¹ pozba-
wione gwarancji bezpieczeñstwa ze strony orga-
nów administracji pañstwowej lub samorz¹dowej,
umo¿liwiaj¹cej im realizowanie podstawowego ce-
lu, dla którego zosta³y stworzone, a wiêc udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych. W efekcie liczy³ siê bêdzie
jedynie rachunek ekonomiczny. Tym samym orga-
ny administracji rz¹dowej oraz jednostki samo-
rz¹du terytorialnego bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ uwol-
nienia siê od obowi¹zku ponoszenia konsekwencji
maj¹tkowych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ zak³a-
dów opieki zdrowotnej. Ponoszenie przez organy
pañstwa konsekwencji dzia³alnoœci publicznej
s³u¿by zdrowia stanowi w obecnym systemie gwa-
rancjê zabezpieczenia realizacji celów publicznych
zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia, o której mowa
w art. 68 konstytucji. Odejœcie od tej zasady jest is-
totn¹ zmian¹ systemow¹ o szczególnym znaczeniu
dla pañstwa i jego obywateli.

Prezydent, kieruj¹c siê dobrem ogó³u, jakim
jest zagwarantowanie równego dla wszystkich
obywateli prawa do ochrony zdrowia, stanowi¹ce-
go zarazem sprawê o szczególnym znaczeniu dla
pañstwa, jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin ¿ycia
spo³ecznego, widzi potrzebê umo¿liwienia ka¿de-
mu obywatelowi zajêcia stanowiska w sprawie,
która bezpoœrednio go dotyczy, a za tak¹ z pewno-
œci¹ nale¿y uznaæ prawo do ochrony zdrowia. Za-
kres proponowanych przez wiêkszoœæ parlamen-
tarn¹ regulacji dotycz¹cych struktury oraz zasad
funkcjonowania s³u¿by zdrowia jest na tyle istot-
ny, i¿ wymaga on pog³êbionej analizy oraz uœwia-
domienia obywatelom skutków wprowadzenia
zmian. Ka¿dy obywatel Rzeczypospolitej bêdzie
móg³ dziêki merytorycznej debacie, jaka poprze-
dzi referendum, wyrobiæ sobie zdanie i œwiadomie
podj¹æ decyzjê w tej jak¿e istotnej sprawie.

Odzwierciedleniem podjêtej przez obywateli
decyzji bêdzie odpowiedŸ na postawione pytanie
referendalne. W sformu³owanym pytaniu u¿yto
pojêæ zakorzenionych zarówno w jêzyku prawnym
i prawniczym, jak i w jêzyku potocznym, umo¿li-
wiaj¹c tym samym jego zrozumienie przez ogó³
spo³eczeñstwa.

Sama treœæ pytania zosta³a ograniczona do
kwestii zgody b¹dŸ jej braku na ewentualn¹ mo¿-

liwoœæ prywatyzacji jednej z kategorii publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej, to jest szpitali. Pojê-
cie szpitala nale¿y tu rozumieæ nie tylko przez
pryzmat normatywnej treœci statuuj¹cej go jako
jeden z wielu typów zak³adów opieki zdrowotnej,
lecz szerzej, odnosz¹c siê do jego potocznego ro-
zumienia, czyli jako miejsca przeznaczonego dla
chorych wymagaj¹cych sta³ej opieki leczniczej,
zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnosty-
cznych, zapewniaj¹cego chorym ca³odobow¹
opiekê personelu medycznego. U podstaw takiego
rozwi¹zania leg³ fakt, ¿e to szpital jest najczêœciej
kojarzony przez ogó³ spo³eczeñstwa z wyodrêb-
nionym organizacyjnie zespo³em osób i œrodków
maj¹tkowych, utworzonym i utrzymywanym
w celu udzielania œwiadczeñ zdrowotnych. To
w³aœnie szpital uto¿samiany jest z publiczn¹ s³u¿-
b¹ zdrowia oraz sk³adaj¹cym siê nañ maj¹tkiem.
Ponadto szpital pe³ni jedn¹ z najwa¿niejszych
funkcji w systemie ochrony zdrowia, jak¹ jest ra-
towanie ¿ycia i zdrowia.

Celem tak sformu³owanego pytania jest zatem
uzyskanie odpowiedzi dotycz¹cej zgody obywateli
na istnienie w polskim ustawodawstwie roz-
wi¹zañ prawnych przewiduj¹cych komercjaliza-
cjê placówek s³u¿by zdrowia, która w efekcie
umo¿liwi prywatyzacjê szpitali jako placówek
s³u¿by zdrowia o najwa¿niejszej dla obywateli
funkcji w systemie ochrony zdrowia.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! O tym, ¿e publi-
czna s³u¿ba zdrowia znajduje siê w kryzysie, zaró-
wno finansowym, jak i organizacyjnym, nie trzeba
dziœ nikogo przekonywaæ. Dokonuj¹ce siê kolejne
zmiany sposobów finansowania i organizacji pub-
licznej s³u¿by zdrowia nie przynosz¹ oczekiwa-
nych efektów. Przedstawiany w ró¿nych opiniach
i ekspertyzach szeroki zestaw czynników oddzia-
³uj¹cych negatywnie na dzia³alnoœæ samodziel-
nych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
wskazywa³by na koniecznoœæ bardzo daleko
id¹cych zmian w finansowaniu i organizacji pub-
licznej opieki zdrowotnej w Polsce.

Celem kolejnej reformy zdrowia powinno byæ
przede wszystkim podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do poprawy gospodarki finansowej zak³adów opie-
ki zdrowotnej oraz wprowadzenie mechanizmów
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze niekontrolowane nara-
stanie ich zobowi¹zañ w przysz³oœci. Projekty
ustaw dotycz¹ce szeroko pojêtej ochrony zdrowia
powinny siê zatem opieraæ na wczeœniejszej dia-
gnozie czynników odpowiedzialnych za zaistnia³y
stan rzeczy, braæ pod uwagê oczekiwania spo³ecz-
ne oraz przewidywaæ mechanizmy sanacyjne przy
uwzglêdnieniu koniecznoœci równego dostêpu
obywateli do œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Tymczasem zasadniczy kierunek proponowa-
nych zmian sprowadza siê do wprowadzenia no-
wych podstawowych form organizacyjno-praw-
nych, w jakich maj¹ dzia³aæ zak³ady opieki zdro-
wotnej. Maj¹ one byæ docelowo prowadzone przede
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wszystkim przez spó³ki kapita³owe oraz w formie
jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych.
Zrezygnowano tym samym z formy samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Ponadto przewiduje siê obligatoryjne prze-
kszta³cenie istniej¹cych obecnie samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki
kapita³owe w zasadzie bez wzglêdu na kondycjê,
w jakiej siê znajduj¹. Jednoczeœnie w projekcie
zrezygnowano z mechanizmów wymuszaj¹cych
zachowanie pozycji dominuj¹cej przez jednostki
sektora finansów publicznych w spó³kach two-
rzonych przez podmioty publiczne oraz z ograni-
czeñ dotycz¹cych wysokoœci kapita³u umo¿liwia-
j¹cego za³o¿enie spó³ki prowadz¹cej szpital.

Zak³ad opieki zdrowotnej prowadzony w formie
spó³ki kapita³owej bêdzie zatem podlega³ re¿imo-
wi prawnemu na równi z innymi podmiotami go-
spodarczymi. Chodzi tu zw³aszcza o mo¿liwoœæ
og³oszenia upad³oœci oraz egzekwowania wierzy-
telnoœci. W omawianym projekcie ustaw nie ma
innych, oprócz zmiany formy prowadzenia zak³a-
dów, mechanizmów mog¹cych wp³yn¹æ na popra-
wê sytuacji ekonomicznej zak³adów opieki zdro-
wotnej. Konsekwencj¹ takiego podejœcia jest,
w przypadku osi¹gania trwa³ych strat w dzia³al-
noœci zak³adu dzia³aj¹cego w formie spó³ki, ju¿
nie zad³u¿anie siê, tak jak obecnie, a zmniejszenie
maj¹tku spó³ki lub jej likwidacja.

Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ zawarte w obowi¹zuj¹cej
ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej rozró¿nienie
na dwa rodzaje zak³adów opieki zdrowotnej: publi-
czne i niepubliczne, ma bardzo istotne znaczenie.
Okreœlaj¹c zak³ady opieki zdrowotnej mianem
„publiczne”, ustawodawca uzna³, ¿e ich znaczenie
jest donios³e z punktu widzenia interesu publiczne-
go, na tyle wa¿ne, aby uznaæ koniecznoœæ ich pod-
porz¹dkowania rz¹dowym albo samorz¹dowym or-
ganom pañstwa, choæ w wyniku nadania im równo-
czeœnie osobowoœci prawnej uzyska³y one du¿y sto-
pieñ samodzielnoœci oraz niezale¿noœci.

Dlatego ochrona zdrowia jest ostatni¹ dziedzi-
n¹ ¿ycia spo³ecznego, w której mog³yby obowi¹zy-
waæ zasady wolnego rynku, bo zdrowie sta³oby siê
swoistego rodzaju towarem, a pacjent postrzega-
ny by³by jako potencjalne Ÿród³o zysku.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Uprawnienie prezydenta do zarz¹dzenia referen-
dum jest, jak wiadomo, z mocy przywo³anego na
wstêpie przepisu konstytucji zwolnione z obo-
wi¹zku uzyskania kontrasygnaty. Nie ma ono je-
dnak charakteru autonomicznego, zgodnie bo-
wiem z art. 125 ust. 2 konstytucji zarz¹dzenie re-
ferendum wymaga uzyskania zgody Senatu.

W ró¿nych debatach, które przetoczy³y siê pod-
czas obrad Sejmu, jak równie¿ w mediach, podno-
szono, i¿ referendum w sprawie przysz³ego mode-
lu s³u¿by zdrowia jest niepotrzebne i niczym nieu-

zasadnione. Czêstym argumentem pojawiaj¹cym
siê w dyskusjach by³ ten, ¿e wiêkszoœæ obywateli
nie posiada odpowiedniej wiedzy, aby móc oceniæ
proponowane rozwi¹zania. Gdy siê œledzi³o deba-
tê, jaka siê odby³a w Sejmie w dniu 14 paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku, uwagê przykuwa³ fakt, i¿ nikt
nie mia³ w¹tpliwoœci, kto jest g³ównym podmio-
tem uchwalanych regulacji. Wszyscy byli zgodni,
¿e beneficjentem uchwalanych rozwi¹zañ praw-
nych jest obywatel, ¿e zmiany maj¹ s³u¿yæ pacjen-
tom, poprawiæ dostêpnoœæ i jakoœæ us³ug, a tak¿e
zapewniæ lekarzom, pielêgniarkom i innym praco-
wnikom medycznym dobre warunki do realizacji
ich misji. By³a równie¿ zgoda co do tego, ¿e szpital
jest owocem pracy wielu pokoleñ Polaków, w tym
pokoleñ lekarzy i pielêgniarek, stanowi¹c dobro
spo³eczne, ogólnonarodowe.

Dlaczego zatem mamy pozbawiæ Polaków wp³y-
wu na tak istotn¹ dla wszystkich kwestiê, jak¹
jest przysz³y model s³u¿by zdrowia? Przecie¿ œle-
dz¹c debaty przedreferendalne, obywatele bêd¹
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z argumentami za
i przeciwko reformie w proponowanym przez wiê-
kszoœæ parlamentarn¹ kszta³cie. Debata we
wskazanym przedmiocie by³a bowiem bardzo
ograniczona oraz w zasadzie odbywa³a siê bez
udzia³u ekspertów. Wiele kwestii budz¹cych w¹t-
pliwoœci, jak choæby ta zwi¹zana z mo¿liwoœci¹
udzielenia samodzielnym publicznym zak³adom
opieki zdrowotnej pomocy publicznej, nie zosta³o
wyjaœnionych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e eksperymen-
tujemy na ¿ywym organizmie i ¿e na kolejne nieu-
dane próby ju¿ nas nie staæ.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e na zainteresowa-
nie poruszan¹ problematyk¹ wskazuj¹ wyniki
przeprowadzonych przez ró¿ne instytucje sonda-
¿y spo³ecznych, w których wiêkszoœæ badanych
deklaruje udzia³ w referendum dotycz¹cym
kszta³tu przysz³ej s³u¿by zdrowia.

Szanowni Pañstwo, byæ mo¿e taka w³aœnie po-
stawa spo³eczeñstwa, zdecydowanie deklaruj¹ce-
go udzia³ w referendum, jest wynikiem pewnej sy-
tuacji, o której tutaj nie sposób nie wspomnieæ:
wszyscy pañstwo doskonale pamiêtacie czas
ostatnich wyborów parlamentarnych, pamiêtacie
pañstwo debatê w sprawie s³u¿by zdrowia, jaka
przetoczy³a siê wówczas w mediach. Po s³ynnej
sprawie pos³anki Sawickiej i jej wypowiedziach,
jakie zosta³y pokazane w mediach, przedstawicie-
le Platformy Obywatelskiej zapewniali wszystkich
obywateli, ¿e w ¿adnym razie nie d¹¿¹ do prywaty-
zacji s³u¿by zdrowia.

(G³osy z sali: No nie!)
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, Panie Ministrze.
Proszê o spokój. Proszê nie komentowaæ, tylko

s³uchaæ.
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

To by³ jeden z mocno akcentowanych elementów
programu wyborczego Platformy Obywatelskiej.

Szanowni Pañstwo, dzisiaj dyskutuje siê, naj-
pierw w Sejmie, a teraz w Wysokiej Izbie, nad
ustawami, które w sposób niew¹tpliwy i absolut-
nie nieograniczony otwieraj¹ drogê do prywatyza-
cji s³u¿by zdrowia. Powtarzam: nieograniczonej
prywatyzacji s³u¿by zdrowia. Czy mo¿na mówiæ,
¿e dzisiaj mandat parlamentarny, uzyskany
w tamtych wyborach, obejmuje mo¿liwoœæ opo-
wiedzenia siê w tej sprawie? Obejmuje mo¿liwoœæ
narzucenia obywatelom takiego rozwi¹zania?
Szanowni Pañstwo, nie, to jest zaprzeczenie idei
demokracji. Poniewa¿ obecna wiêkszoœæ parla-
mentarna zupe³nie co innego deklarowa³a w kam-
panii wyborczej i w swoim programie, dziœ prze-
prowadzenie tego referendum z punktu widzenia
podstawowych zasad demokracji jest po prostu
obligatoryjne. Spo³eczeñstwo musi mieæ mo¿li-
woœæ wypowiedzenia siê w tej sprawie.

(Rozmowy na sali)
Zdaj¹c siê na rozwagê Wysokiej Izby, proszê

w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o wyra¿enie zgody na poddanie rozwi¹zañ tak klu-
czowych dla funkcjonowania s³u¿by zdrowia, a tym
samym dla obywateli, ocenie spo³ecznej, która naj-
pe³niejszy wyraz znajdzie w³aœnie w referendum
ogólnokrajowym. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Panie Ministrze, proszê jeszcze tu pozostaæ.
(Senator Ryszard Bender: W sprawie formal-

nej, Panie Marsza³ku.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

(Senator Ryszard Bender: W sprawie formal-
nej, Panie Marsza³ku.)

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Senator Piotr Andrzejewski:

Ja, je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to poza kolej-
noœci¹ z³o¿ê wniosek formalny do rozwa¿enia w ra-
zie czego przez pana marsza³ka, a wola³bym, ¿eby
by³ uwzglêdniony, kiedy bêd¹ zadane pytania.

Chcia³bym poprosiæ w zwi¹zku z tym, co tutaj
zasz³o, aby pan marsza³ek na podstawie art. 48
ust. 2 pkt 9 dotycz¹cego sposobu prowadzenia
obrad i art. 50 poza kolejnoœci¹ mówców udzieli³
g³osu osobie tutaj obecnej, profesorowi Relidze,
¿eby umo¿liwiæ mu wyst¹pienie. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, czy
mo¿na w sprawie formalnej?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, pan senator w sprawie formal-
nej.

Senator Ryszard Bender:

Chcê przy³¹czyæ siê do tego wniosku i go trochê
poszerzyæ. Pan minister Duda stwierdzi³, ¿e wy-
stêpuje niejako w zastêpstwie pana profesora
Religi. Pan profesor Religa nie uzyska³ zgody pa-
na marsza³ka na wyst¹pienie, bo pan marsza³ek
powo³a³ siê na bli¿ej nieokreœlone prawo. Prawo
stanowi parlament, w tym wypadku, tê czêœæ
prawa – nasza Izba. W zwi¹zku z tym proszê pa-
na marsza³ka – bo niezale¿nie od tego, jak
ogromn¹ wiedzê jurydyczn¹ pan posiada, to ja
jej nie posiadam i czêœæ z nas jej nie posiada – ¿e-
by Izba mog³a wyraziæ swoje stanowisko i ¿eby
poprosiæ pana ministra Religê, jeœli tak zdecy-
duje, ¿eby zabra³ g³os, tak ¿eby to nie by³ g³os za-
stêpuj¹cego go pana ministra Dudy, ale ¿eby to
by³ g³os tego, kogo wskaza³ nam pan prezydent,
a jego zdaniem profesor Religa najlepiej by to
przedstawi³.

A pana profesora Religê w imieniu w³asnym
i kolegów z PiS pragnê przeprosiæ za przykroœci,
jakie w izbie wy¿szej pana spotykaj¹. I oby wiêcej
takie przykroœci pana nie spotyka³y. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: Wniosek formalny

o g³osowanie…)
Nie, nie, Panie Senatorze. Pan jednak powinien

przeczytaæ regulamin i wiedzieæ, w jakich kwe-
stiach mo¿na zg³aszaæ wnioski formalne. To, co
zg³asza pan jako swój wniosek, le¿y w kompeten-
cji marsza³ka Senatu.

(Senator Ryszard Bender: Czy pan marsza³ek
posiada wszechwiedzê prawnicz¹?)

Wystarczaj¹c¹, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: No, wydaje siê…)
Proszê ze mn¹ nie polemizowaæ, dobrze?
(Senator Ryszard Bender: A co to znaczy? Czy

pan jest dyktatorem?)
Proszê ze mn¹ nie polemizowaæ.
(Senator Ryszard Bender: Jest pan dyktatorem

w tej izbie?)
(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: Co to jest? Co to jest?)
Panie Senatorze! Proszê zwa¿aæ na powagê

Izby.
(Senator Ryszard Bender: Marsza³ek tym bar-

dziej powinien.) (Rozmowy na sali)

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12 ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia



To nie jest kwestia, która podlega dyskusji.
(Senator Ryszard Bender: Ha! Dogmat mar-

sza³ka!) (Rozmowy na sali)
(G³osy z sali: Cicho!)
Pan minister Duda jest przedstawicielem pre-

zydenta i w tej chwili jesteœmy…
(Senator Roman Ludwiczuk: W kwestii formal-

nej, Panie Marsza³ku!)
…w trakcie wyst¹pienia pana ministra, po któ-

rym bêd¹ pytania.
W zwi¹zku z tym zapytowujê siê… (weso³oœæ na

sali) …a raczej pytam pañstwa – wprowadzam pe-
wien element humorystyczny dla rozluŸnienia.
Ale w tej chwili ju¿ powa¿nie pytam pañstwa se-
natorów, kto chce zadaæ pytanie.

(G³os z sali: Jakie pytanie?)
Do pana ministra w kwestii omawianego pun-

ktu porz¹dku obrad.
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zapytowujê, cy-

tuj¹c pana marsza³ka… Pan marsza³ek by³ ³askaw
dnia 20 paŸdziernika 2008 r. skierowaæ do pana
prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego
pismo z zapytaniem, w którym prosi³ o wyjaœnienie
nastêpuj¹cych pojêæ: komercjalizacja, prywatyza-
cja, placówka s³u¿by zdrowia, szpital. W zwi¹zku
z tym mam pytanie, czy pan marsza³ek posiada ju¿
wiedzê, co oznaczaj¹ te s³owa, i czy móg³by siê z na-
mi t¹ wiedz¹ podzieliæ.

(Senator Piotr Zientarski: To jest pytanie do
marsza³ka, a nie do ministra.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, w tej chwili jesteœmy w trakcie
zadawania pytañ ministrowi, a nie marsza³kowi
Senatu.

Senator Piotr Kaleta:

Czy pan minister ma wiedzê, czy pan marsza-
³ek wie, co oznaczaj¹ te sformu³owania?

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(G³os z sali: Bardzo ³adnie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, zwracam uwagê, ¿e jest odpo-
wiedŸ pana prezydenta, któr¹ otrzyma³em i która
jest dostêpna wszystkim senatorom. Myœlê, ¿e
pan z t¹ odpowiedzi¹ siê zapozna³.

Senator Piotr Kaleta:

Tak, ale tam jest jeszcze jedno trudne s³owo,
Panie Marsza³ku, to jest referendum. Byæ mo¿e
te¿ powinniœmy wiedzieæ, co ono oznacza.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Nie, nie, nie.)
Nie?
Pan senator Cimoszewicz.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku, ja nie uzyska³em odpowiedzi
na moje pytanie. Czy pan minister posiada tak¹
wiedzê? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan minister ma swobodê w odpowiadaniu.
(Senator Piotr Kaleta: Mo¿e pan marsza³ek

by³by ³askaw udzieliæ mu g³osu?)
Panie Senatorze!
Czy pan minister chce odpowiedzieæ w tej kwe-

stii?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Mogê od-
powiedzieæ.)

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo! Panie Senatorze! Pan prezydent wystosowa³
odpowiedŸ do pana marsza³ka. Mamy nadziejê, ¿e
odpowiedŸ by³a wyczerpuj¹ca. Pojêcia, o których
znaczenie pyta³ pan marsza³ek, zosta³y wyjaœnio-
ne na kilku p³aszczyznach. Z prawnego punktu
widzenia – poprzez odwo³anie siê do definicji fun-
kcjonuj¹cych w tak zwanym jêzyku prawnym,
czyli jêzyku ustaw, myœlê tutaj o ustawie o prywa-
tyzacji i komercjalizacji. Wyjaœniaj¹c te pojêcia,
powo³ywaliœmy siê równie¿ na terminy funkcjo-
nuj¹ce w jêzyku prawniczym, czyli w jêzyku nauk
prawnych, odwo³aliœmy siê do stosownej literatu-
ry, miêdzy innymi autorstwa pani prezydent Han-
ny Gronkiewicz-Waltz. My rozumiemy intencje
pana marsza³ka, albowiem pytania referendum
powinny byæ zrozumia³e dla wszystkich obywate-
li. W zwi¹zku z tym pozwoliliœmy sobie przywo³aæ
tak¿e powszechnie dostêpne definicje, zarówno
s³ownikow¹ definicjê takich pojêæ, jak prywatyza-
cja i komercjalizacja, jak i definicjê funkcjonuj¹c¹
w encyklopedii internetowej, tak zwanej Wikipe-
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dii – mieliœmy tutaj na wzglêdzie przede wszyst-
kim m³odzie¿. Mamy nadziejê, ¿e ta odpowiedŸ by-
³a wyczerpuj¹ca i ¿e na jej podstawie ka¿dy jest
w stanie wyrobiæ sobie wiedzê na temat znaczenia
przywo³ywanych w pytaniu referendalnym pojêæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Piotr Kaleta: Czyli pan marsza³ek zro-

zumia³.)
Pan senator Cimoszewicz.
Proszê uprzejmie.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, prezydent postanowi³ wy-

st¹piæ z propozycj¹ przeprowadzenia omawiane-
go referendum wtedy, kiedy toczy³y siê ju¿ prace
nad projektami ustaw reformuj¹cych system
opiekizdrowotnej.Jakwiadomo,bêdziemysiêzajmo-
wali nimi bezpoœrednio po tym punkcie porz¹dku
dziennego. Pytanie zaproponowane przez prezy-
denta dotyczy jednego z istotnych elementów
konstrukcji reformy systemu opieki zdrowotnej.
Chcia³bym siê zorientowaæ, czy intencj¹ prezy-
denta by³o i pozostaje wstrzymanie prac nad tymi
ustawami, o których mówiê. Chcia³bym siê zorien-
towaæ, w jakiej sytuacji byœmy siê znaleŸli, gdyby
w tym punkcie wiêkszoœæ Senatu przychyli³a siê do
propozycji prezydenta i wyrazi³a zgodê na przepro-
wadzenie referendum, a jednoczeœnie byæ mo¿e
w jutrzejszym g³osowaniu uchwali³a ustawy prze-
s¹dzaj¹ce miêdzy innymi w tym zakresie, którego
dotyczy pytanie referendalne. Jesteœmy w sytua-
cji, w której warto by³oby mieæ jasnoœæ, jakie bêd¹
konsekwencje naszych decyzji zarówno w przed-
miocie referendum, jak i w przedmiocie projektów
ustaw, którymi zaraz siê zajmiemy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo! Panie Senatorze! Wydaje mi siê, ¿e odpo-
wiedŸ na to pytanie wymaga naœwietlenia nieco
szerszego t³a samej inicjatywy pana prezydenta.

Dlaczego pan prezydent na to referendum siê
zdecydowa³? Trzeba by³oby tutaj przypomnieæ ar-
gumenty, które by³y przytoczone w prezentowa-

nym przeze mnie przed chwil¹ stanowisku pana
prezydenta. Ale myœlê, ¿e nale¿y równie¿ na-
wi¹zaæ do historii prac nad tymi ustawami. Otó¿
ju¿ pierwszym zdumiewaj¹cym i bardzo niepoko-
j¹cym faktem by³o to, ¿e tak powa¿ne ustawy, wy-
magaj¹ce bardzo rozleg³ej wiedzy systemowej, je-
¿eli chodzi o funkcjonowanie s³u¿by zdrowia,
wniesione zosta³y jako projekty poselskie, a nie
projekty rz¹dowe. WeŸmy pod uwagê fakt, ¿e prze-
cie¿ to Ministerstwo Zdrowia dysponuje zarówno
odpowiedni¹ wiedz¹, jak i kadrami w³aœciwymi do
tego, ¿eby takie ustawy przygotowaæ.

Co wiêcej, je¿eli pañstwo zechcecie spojrzeæ na
projekty dostêpne choæby w internecie, na stronie
sejmowej, zobaczycie pañstwo, ¿e w pierwotnym
projekcie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej –
tej wniesionej do Sejmu i zamieszczonej, o ile pa-
miêtam, w druku nr 285 czy 284, przepraszam, ¿e
nie pamiêtam numeru druku, ale to jest mniej
wiêcej ten numer – mamy w wielu punktach zu-
pe³nie odmienny, zupe³nie odmienny równie¿ i sy-
stemowo, ustrojowo tekst od tego, nad którym
pañstwo dzisiaj pracujecie.

Podam tu przyk³ad kwestii stosunków w³asno-
œciowych czy zabezpieczeñ w³asnoœci udzia³ów
czy akcji w przysz³ych spó³kach. Otó¿ w pierwot-
nym tekœcie by³ zapis, i¿ 51% udzia³ów lub akcji
powinno byæ akcjami niezbywalnymi stanowi¹cy-
mi w³asnoœæ jednostki samorz¹du terytorialnego,
Skarbu Pañstwa. Co wiêcej, by³ tam zapis, ¿e
czynnoœci zmierzaj¹ce do zmniejszenia tego
udzia³u s¹ z mocy prawa niewa¿ne. Obecnie, pro-
szê pañstwa, ten zapis – zapis o niezwykle funda-
mentalnym znaczeniu – zupe³nie znikn¹³, a znik-
n¹³ w toku prac komisyjnych.

Bior¹c pod uwagê, ¿e wniesione projekty s¹
projektami poselskimi, unikniêto skomplikowa-
nego i dosyæ uci¹¿liwego procesu konsultacji spo-
³ecznych, do jakich zobligowany jest rz¹d, kiedy
wprowadza projekt ustawy do Sejmu. Czyli tych
dzia³añ legislacyjnych tutaj nie trzeba by³o pode-
jmowaæ.

Gdybyœcie pañstwo byli obserwatorami prac
nad tymi projektami w komisjach parlamentar-
nych, widzielibyœcie pañstwo, ¿e te projekty by³y
prezentowane de facto przez stronê rz¹dow¹, a nie
przez pos³ów, co w ca³ym kontekœcie jest jeszcze
bardziej znacz¹ce i zdumiewaj¹ce.

Pan prezydent obserwowa³ wszystkie te prace.
Przedstawiciele pana prezydenta – mam na myœli
tu zw³aszcza pana doktora Tomasza Zdrojewskie-
go, jak równie¿ pani¹ minister Annê Grêziak –
brali udzia³ we wszystkich posiedzeniach komisji
i bacznie przygl¹dali siê tym pracom. Pan prezy-
dent po prostu uzna³, ¿e tak istotne zmiany pro-
wadz¹ do zupe³nego, kompletnego przekszta³ce-
nia systemowego dokonywanego jeszcze w spo-
sób, który mo¿e wzbudziæ powa¿ne w¹tpliwoœci.
Bior¹c zatem pod uwagê równie¿ to, ¿e jest to de
facto zupe³na zmiana w stosunku do tego, co Plat-
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forma Obywatelska proponowa³a wyborcom
przed wyborami, pan prezydent uzna³, ¿e przepro-
wadzenie referendum w tej sytuacji jest po prostu
niezbêdne.

Oczywiœcie, Panie Senatorze, wol¹ pana prezy-
denta, zreszt¹ o ile pamiêtam, akcentowan¹ w orê-
dziu, by³o, aby parlament wstrzyma³ prace nad ty-
mi ustawami do czasu rozstrzygniêcia w referen-
dum, czy spo³eczeñstwo chce okreœlonego kierun-
ku zmian, czy te¿ nie. Co wiêcej, proszê pañstwa,
i chcia³bym to podkreœliæ z ca³¹ odpowiedzialno-
œci¹, pan prezydent wyraŸnie powiedzia³, ¿e je¿eli
w referendum spo³eczeñstwo bêdzie na tak, a wiêc
je¿eli spo³eczeñstwo opowie siê za komercjalizacj¹,
która mo¿e prowadziæ do prywatyzacji, wówczas
pan prezydent bez ¿adnych ju¿ w¹tpliwoœci ustawy
te podpisze, w zasadzie bez dalszej dyskusji. Pan
prezydent wychodzi z za³o¿enia, ¿e je¿eli pañstwo
zgodzicie siê na referendum, to bêdzie ono poprze-
dzone dostateczn¹ dyskusj¹ spo³eczn¹ w mediach,
która pozwoli ka¿demu wyrobiæ sobie zdanie na
ten temat i pozwoli ka¿dej stronie przedstawiæ
swoje stanowisko. Wydaje mi siê, ¿e taka postawa
pana prezydenta nie mo¿e budziæ specjalnych w¹t-
pliwoœci. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê o zadanie pytania pana senatora An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, moje pytanie zwi¹zane bêdzie
z tym, o czym pan mówi³. Konsultacji miêdzyre-
sortowych brak. A czy prezydent, wystêpuj¹c o re-
ferendum, poprzedzi³ je konsultacjami spo³ecz-
nymi i w jakim zakresie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo! Panie Senatorze! Je¿eli chodzi o kwestiê re-
formy s³u¿by zdrowia w ogóle, pan prezydent za-
prosi³ przedstawicieli partnerów spo³ecznych,
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych i organiza-
cji pracowników s³u¿by zdrowia, i w kancelarii pa-
na prezydenta, a œciœlej mówi¹c, w Pa³acu Prezy-
denckim, odby³o siê, takie spotkanie, które mo¿-
na nazwaæ konsultacjami w tej sprawie. Przedsta-
wiciele partnerów spo³ecznych zaprezentowali

tam swoje stanowisko wobec tych rozwi¹zañ, nie
bêdê ukrywa³, zdecydowanie negatywne…

(Senator Piotr G³owski: Nie Religi, prezydenta.)
Nie, wobec rozwi¹zañ proponowanych w obec-

nie procedowanych ustawach, nad którymi pañ-
stwo bêdziecie w najbli¿szym czasie tutaj, w tej Iz-
bie, na posiedzeniu plenarnym dyskutowali i na-
stêpnie g³osowali. Te stanowiska by³y zdecydowa-
nie negatywne, podkreœlano miêdzy innymi ca³ko-
wity brak zabezpieczenia interesów pracowników
s³u¿by zdrowia i tak naprawdê ca³kowity brak za-
bezpieczenia interesów pacjentów, niebezpieczeñ-
stwo likwidacji oddzia³ów i po prostu urynkowie-
nia œwiadczenia us³ug zdrowotnych, ca³kowitego
urynkowienia. A to jest, proszê pañstwa, jeden
z podstawowych problemów – to, ¿e komercjaliza-
cja jest obligatoryjna. A wiêc niezale¿nie od tego,
jak dany zak³ad opieki zdrowotnej funkcjonuje,
czy jest on dzisiaj zak³adem dobrym, czy zak³adem
z³ym, bêdzie musia³ zostaæ przekszta³cony w spó-
³kê prawa handlowego, bo ta ustawa przewiduje
oblig w tej kwestii. W efekcie ka¿dy zak³ad zostanie
poddany ostrym regu³om rynkowym, ka¿dy bêdzie
musia³ walczyæ o swój rachunek ekonomiczny.

(G³osy z sali: I o to chodzi.)
Specjaliœci wyjaœniaj¹, ¿e mo¿e to prowadziæ do

likwidacji oddzia³ów, które z punktu widzenia fi-
nansowania s¹ oddzia³ami nierentownymi. Jako
przyk³ad takich nierentownych oddzia³ów podaje
siê tak zwane oddzia³y interny, bêd¹ce, jak wie-
my, oddzia³ami, w których najpowszechniej
udziela siê œwiadczeñ szpitalnych o charakterze
podstawowym.

(Rozmowy na sali)
Tak wiêc choæby to, proszê pañstwa, musi bu-

dziæ powa¿ne w¹tpliwoœci. Dlatego te¿ pan prezy-
dent, miêdzy innymi po tych konsultacjach, pod-
j¹³ decyzjê o tym, ¿e w referendum bêdzie pytanie
o kierunek reformy s³u¿by zdrowia. Pan prezy-
dent nie ma bowiem w¹tpliwoœci, ¿e reforma s³u¿-
by zdrowia jako taka jest potrzebna, nie ma w¹t-
pliwoœci, ¿e zmiany s¹ potrzebne. Pytanie tylko,
czy obrany kierunek komercjalizacji prowadz¹cej
de facto do niczym nieograniczonej prywatyzacji,
jest tym kierunkiem, którego oczekuje spo³eczeñ-
stwo. Pan prezydent po prostu pyta o to, czy nasi
obywatele zgadzaj¹ siê na taki kierunek, czy te¿
nie. To jest, Panie Senatorze, clou tego pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Czy móg³by pan nam wskazaæ, z jakimi kon-
kretnie ugrupowaniami spo³ecznymi odby³y siê
konsultacje? Bo to, co pan minister by³ ³askaw
nam przekazaæ, jest wynikiem tych konsultacji.
A ja bym chcia³, ¿ebyœmy uzyskali jeszcze infor-
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macjê, jakie œrodowiska wyra¿a³y te pogl¹dy
i w jaki sposób.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Panie Se-
natorze, przyznam siê…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, Panie Ministrze.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, ka¿dy bêdzie

móg³ zadaæ pytanie, tak ¿e proszê siê nie denerwo-
waæ, ka¿dego po kolei dopuszczê do g³osu.

Pan senator Andrzejewski zada³ pytanie i pro-
szê o odpowiedŸ.

Senator Piotr Andrzejewski:

Kto reprezentuje z regu³y, to wszyscy chyba
wiedz¹, zwi¹zek zawodowy „Solidarnoœæ” i ró¿ne
jego od³amy. Mnie interesuje przede wszystkim
to, jakie stanowisko zajê³a „Solidarnoœæ” s³u¿by
zdrowia. Inne te¿. Proszê bardzo o jak najpe³niej-
sz¹ odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Stanowisko organizacji, których przedstawi-
ciele byli obecni na tym spotkaniu, by³o jednolite
– by³o negatywne w stosunku do tych ustaw. Po-
dzielano obawy, które w czasie tego spotkania wy-
razi³ pan prezydent, podkreœlano jeszcze dodat-
kowe w¹tki, które ich zdaniem nie zas³uguj¹ na
aprobatê w tych projektach bêd¹cych chyba tak
naprawdê projektami rz¹dowymi. Ale muszê po-
wiedzieæ, ¿e ju¿ w tej chwili, Panie Senatorze, nie
jestem w stanie z pamiêci wymieniæ wszystkich
nazw wszystkich tych ugrupowañ, zwi¹zków, któ-
re wtedy by³y reprezentowane, mogê powiedzieæ,
¿e na pewno by³ pan Radziwi³³, by³a pani Gardias,
by³y przedstawicielki zwi¹zku pielêgniarek i po-
³o¿nych.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ochman by³a?)
Tak, by³a pani Ochman, by³a reprezentowana

„Solidarnoœæ”, zarówno jeœli chodzi o lekarzy, jak
i pielêgniarki i po³o¿ne. By³o wiele zwi¹zków, o ile
pamiêtam, wszystkie najwiêksze zwi¹zki – chyba
poza Ogólnopolskim Zwi¹zkiem Zawodowym Le-
karzy – by³y obecne na tym spotkaniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Rulew-

skiego.
Proszê uprzejmie.

Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, odnios³em wra¿enie, ¿e zmie-

ni³ pan postanowienie prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W pañskim uzasadnieniu wiêcej by³o
mowy o stosunku pacjenta do szpitala ni¿ o tym,
co jest istot¹ obecnego systemu medycznego
w Polsce. Zreszt¹ mówi³ pan, ¿e pacjent, a w³aœci-
wie ka¿dy obywatel zawiera umowê o leczeniu nie
ze szpitalem, nie z placówk¹, o co pyta tu pan pre-
zydent, tylko z Narodowym Funduszem Zdrowia.
I regu³y, Panie Ministrze, kto p³aci, jak¹ jakoœæ re-
prezentuje, jaki koszyk, to przecie¿, Panie Mini-
strze… (Rozmowy na sali)

I pytam o to…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No w³aœnie,

Panie Senatorze, pytanie.)
Pytam o to, bo przecie¿ to wszystko reguluje re-

prezentowany przez pañstwo i przez pacjenta Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.

Drugie pytanie. Czy nie uwa¿a pan, Panie Mini-
strze, ¿e termin, w którym, jak pan rzek³, ka¿dy
obywatel bêdzie zapoznany z informacj¹ o istocie
referendum, czyli 10 i 11 stycznia, czyli dni
œwi¹teczne, jest za krótki? W moim przekonaniu
jest, ale mo¿e pan prezydent – i o to pytam – ma
w tej sprawie inne zdanie.

Wreszcie trzecie pytanie. Pan prezydent powo-
³uje siê na art. 125 ust. 1, w którym mówi siê, ¿e
prezydent postanawia czy te¿ zwraca siê do
Sejmu, Senatu o zgodê na referendum w spra-
wach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa.
Czy mo¿e pan podaæ przyk³ady takiej komercja-
lizacji, w jakiejkolwiek dziedzinie, komercjaliza-
cji poczynionej w Polsce po 1989 r., która os³abi³a
pañstwo?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo, Panie Senatorze! OdpowiedŸ na pytanie pier-
wsze jest nastêpuj¹ca. Otó¿ pan prezydent pyta
obywateli: czy wyra¿a pan, pani zgodê na komer-
cjalizacjê placówek s³u¿by zdrowia, która umo¿liwi
prywatyzacjê szpitali? Zarówno wyjaœnieniu
i przybli¿eniu tego pytania, jak i wyjaœnieniu in-
tencji przyœwiecaj¹cych panu prezydentowi, s³u-
¿y³a prezentacja stanowiska pana prezydenta.

Czy pan senator siê z tym zgadza, czy pan sena-
tor siê nie zgadza… Rozumiem, ¿e pan senator
wyrabia sobie w³asne zdanie na ten temat. Myœlê,
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¿e to dobrze. To jest moja odpowiedŸ na pytanie
pierwsze.

Pytanie drugie: czy ja znam taki przypadek? Ja
powiem w ten sposób… Tutaj panowie senatoro-
wie podpowiadaj¹ mi: koleje. Ja powiem tak: s³u¿-
ba zdrowia jest tak szczególn¹ dziedzin¹, ¿e na-
prawdê powinno siê do niej podejœæ z du¿¹ ostro¿-
noœci¹. Jest to naprawdê bardzo szczególna dzie-
dzina. Pytanie…

Jeszcze raz chcia³bym podkreœliæ w tym kon-
tekœcie mój ¿al, ¿e nie wyst¹pi³ tutaj pan profesor
Religa, albowiem wiedza pana profesora na ten te-
mat jest dalece wiêksza ni¿ moja i w tym aspekcie
na pewno by³by on w stanie udzieliæ panu bardzo
szerokiej odpowiedzi. Ja s³ysza³em dotycz¹c¹ tej
sprawy wypowiedŸ pana profesora z trybuny sej-
mowej – pan profesor podawa³ przyk³ady, o ile dob-
rze pamiêtam… Powo³am siê tutaj na wypowiedŸ
pana profesora. Otó¿ miêdzy innymi mówi³ on, ¿e
takiego systemu, w którym nastêpuje komercjali-
zacja placówek s³u¿by zdrowia mog¹ca w efekcie
doprowadziæ do ca³kowitej i nieograniczonej pry-
watyzacji, nie ma nigdzie w Europie. Bo wszêdzie
w Europie s³u¿ba zdrowia ma, przynajmniej w is-
totnym stopniu, wymiar publiczny. Model prywat-
ny, który w przewa¿aj¹cym stopniu funkcjonuje
w Stanach Zjednoczonych, o ile mi wiadomo, tak
naprawdê siê nie sprawdza, on wcale nie funkcjo-
nuje dobrze i bardzo czêsto prowadzi do tragedii.

W zwi¹zku z tym pytanie, o jakim wspomnia³
pan prezydent, to znaczy czy takie w³aœnie ekspe-
rymentowanie na ¿ywym organizmie naszych
obywateli – a oni nie s¹ jeszcze, co trzeba podkreœ-
liæ, w takiej sytuacji materialnej, która pozwala³a-
by im na swobodne finansowanie prywatnych
us³ug medycznych, zw³aszcza tych bardziej
skomplikowanych… Bo zauwa¿cie pañstwo, ¿e
dzisiaj mamy taki system… Tu wszyscy powo³uj¹
siê na to, jak œwietnie funkcjonuj¹ prywatne gabi-
nety dentystyczne: ach, jak bardzo dobrze lecz¹
tam zêby! Tylko, proszê pañstwa, ja na przypadku
mojej w³asnej rodziny przekona³em siê, co siê
dzieje, gdy pojawia siê jakiœ problem. Otó¿ wtedy
pani czy pan stomatolog rozk³ada rêce i mówi:
proszê jechaæ do kliniki, bo tylko tam maj¹ sprzêt
i œrodki, ¿eby wykonaæ powa¿ny zabieg.

(G³os z sali: Niech pan uczciwie powie, uczci-
wie…)

(Poruszenie na sali)
Bo tylko tam dzisiaj maj¹ na to œrodki! To sa-

mo, proszê pañstwa, jest z porodami. Jest bardzo
du¿o przyjaznych prywatnych placówek, w któ-
rych mo¿na urodziæ dziecko – tak, owszem, ale
bez komplikacji, bo je¿eli s¹ jakiekolwiek kompli-
kacje, to pacjentka natychmiast jest zawo¿ona na
porodówkê do szpitala. I ka¿dy podpisuje na to…

(Senator Jan Rulewski: A handel „skórami”
w pañstwowych szpitalach?) (Oklaski)

(Senator Stanis³aw Karczewski: To nie by³o
w szpitalach.)

Panie Senatorze, skoro pan senator o to pyta, to
ja pana senatora odeœlê do przepisów ustawy. Ja
to podkreœla³em na posiedzeniu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, przepraszam bardzo na chwilê.
Jeszcze raz zwracam siê, Panie i Panowie Sena-

torowie, o zachowanie spokoju. Dyskusje na te-
mat s³u¿by zdrowia bêd¹ jeszcze w nastêpnych
punktach, w zwi¹zku z tym zachowajcie, Pañstwo
Senatorowie, si³y na te dyskusje.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Odpowiem jeszcze na ostatnie pytanie pana se-
natora.

Panie Senatorze, ja przytacza³em w czasie dys-
kusji zapis, o ile pamiêtam, art. 45 ust. 5, w po-
wi¹zaniu, o ile dobrze pamiêtam, z art. 7, doty-
cz¹cy tego, ¿e spó³ce nie wolno prowadziæ us³ug
zak³adu pogrzebowego na terenie zak³adu opieki
zdrowotnej. Ka¿dy prawnik panu powie, ¿e w ta-
kim razie ju¿ obok zak³adu opieki zdrowotnej
mo¿na to prowadziæ. Terenem zak³adu opieki
zdrowotnej bêdzie nieruchomoœæ, w której bêdzie
ten zak³ad funkcjonowa³ – tak? – czyli je¿eli bêdzie
to wyodrêbniony lokal, to ju¿ w lokalu obok ta
spó³ka bêdzie mog³a œwiadczyæ us³ugi pogrzebo-
we. I tak oto bêdzie pan mia³ monopolizacjê us³ug
pogrzebowych. I dopiero wtedy bêdzie pan mia³
handel „skórami”, Panie Senatorze! (Oklaski)

(Poruszenie na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Ministrze, ja zacznê od pewnego proble-
mu konstytucyjnego, który mnie nurtuje, bo
pan senator Bender powiedzia³, ¿e reprezentuje
pan profesora Religê. Moje pytanie wiêc brzmi…
Ja mam nadziejê, ¿e reprezentuje pan jednak
prezydenta. I je¿eli tak jest, to proszê o odpo-
wiedŸ na moje pytanie. Skoro pañstwo w propo-
zycji pytania, które zawarliœcie w projekcie, zapi-
saliœcie „Czy wyra¿a Pani/Pan zgodê na komer-
cjalizacjê placówek s³u¿by zdrowia…”, to czy pan
minister ma wiedzê, ile procent szpitali w chwili
obecnej to placówki ju¿ skomercjalizowane, a ile
prywatne?
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I drugie pytanie. Je¿eli referendum by siê odby-
³o i Polacy by odpowiedzieli, ¿e takiej zgody nie wy-
ra¿aj¹, to czy prezydent ma przygotowan¹ proce-
durê likwidacji ju¿ skomercjalizowanych lub pry-
watnych szpitali? Bardzo mnie to interesuje i fra-
puje… (Oklaski)

Tu powiem panu, ¿e w liczbach bezwzglêdnych
jest to prawie dwieœcie piêædziesi¹t szpitali.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, ad
verbum! Sprostowanie. Nie mówi³em…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo…
(Senator Ryszard Bender: Mówi³em, ¿e jest

w zastêpstwie, a nie ¿e reprezentuje.)
Panie Senatorze, Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Bender: Pan zniekszta³ci³ wy-

powiedŸ…)
Panie Senatorze, nie ma ad verbum. Bêdzie

móg³ pan zadaæ pytanie, jak pan siê zg³osi.
(Senator Ryszard Bender: To by³o ad verbum,

sprostowanie k³amstwa.)
Nie ma czegoœ takiego, Panie Senatorze. Mo¿e

pan zadaæ pytanie, bo jesteœmy teraz na etapie py-
tañ do pana ministra Dudy.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Zawsze sprostowa-
nie…)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pro-
stowaæ zawsze mo¿na.)

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze, wy-
jaœniam, ¿e do pana marsza³ka zosta³y skierowane
trzy upowa¿nienia sygnowane przez pana prezy-
denta: pierwsze upowa¿nienie by³o dla pana profe-
sora Religi, drugie by³o dla pana ministra Piotra
Kownackiego, a trzecie dla mnie. Te trzy upowa¿-
nienia pan prezydent uwa¿a³ za równorzêdne. Przy
czym gdyby pan marsza³ek da³ nam wybór… Bo
osob¹ wskazywan¹ przez pana prezydenta jako ta,
do której wiedzy merytorycznej na temat s³u¿by
zdrowia ma on najwiêksze przekonanie, jest oczy-
wiœcie pan profesor Religa. Dlatego te¿ pan profe-
sor Religa wystêpowa³by z tej trybuny… (oklaski)
…gdyby nie negatywne w tej kwestii stanowisko
pana marsza³ka. Tak ¿e ja wystêpujê tutaj nie jako
reprezentant pana ministra Religi, ale…

(Senator Ryszard Bender: …jako zastêpca.)
…wystêpujê tu jako reprezentant pana prezy-

denta. Aczkolwiek rzeczywiœcie na wstêpie zasyg-

nalizowa³em, ¿e pan prezydent wskaza³ nam, ¿e
tak powiem, w ramach kancelarii, i¿ chcia³by, aby
osob¹, która mia³aby wyst¹piæ w pierwszej kolej-
noœci, by³ pan minister Religa.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Pa-
nie Ministrze…)

(G³os z sali: A drugie pytanie?)
A, przepraszam. Tak, tak, drugie pytanie.
Je¿eli chodzi o liczbê placówek, które ju¿ obec-

nie s¹ skomercjalizowane, to ja, Panie Senatorze,
w tej chwili nie jestem w stanie panu odpowie-
dzieæ na to pytanie. Nie mam wiedzy, ile placówek
jest skomercjalizowanych. Wiem o tym…

(Senator Stanis³aw Kogut: Jest tych placówek…)
Wiem o tym, ¿e takie placówki s¹. Tylko ¿e pyta-

nie nie mówi: czy zgadzasz siê na komercjalizacjê?
– i na tym kropka. To pytanie mówi: czy zgadzasz
siê na tak¹ komercjalizacjê, która prowadzi do
prywatyzacji…

(Senator Piotr Zientarski: …która prowadzi do
dobrego leczenia.)

…czyli na tak¹, jaka jest przewidziana rze-
czywiœcie obecnie w tych ustawach procedowa-
nych w Wysokiej Izbie. I myœlê, ¿e tak trzeba od-
czytywaæ ca³e to pytanie, jak równie¿ jego kon-
tekst.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz zadaje pytanie pan senator Misiak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Misiak:

Korzystaj¹c z okazji, Panie Marsza³ku, na po-
cz¹tku chcia³bym przeprosiæ w imieniu niektó-
rych senatorów w³aœnie pana marsza³ka, ponie-
wa¿ mam wra¿enie, ¿e próbuj¹c uhonorowaæ jed-
nego cz³owieka, staraj¹ siê usilnie poni¿yæ inne-
go, a to jest zachowanie ludzi ma³ych. Ja bardzo
przepraszam za takie zachowanie. (Oklaski)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo
o pytanie, Panie Senatorze.)

Mam te¿ dwa pytania do pana ministra.
Panie Ministrze, po pierwsze, czy znane s¹ pa-

nu informacje, z których wynika – a my akurat po-
siadamy takie wyniki badañ – ¿e to pytanie, zada-
ne w takiej w³aœnie formie, jest, jak twierdz¹ spe-
cjaliœci od badañ opinii publicznej, tendencyjne
i wskazuje na odpowiedŸ oraz ¿e tak naprawdê nie
jest pytaniem zupe³nie odpolitycznionym, jak to
powinno byæ w wypadku referendum? Czy zna
pan te wyniki badañ? I czy zdajecie sobie pañstwo
sprawê z tego, ¿e to pytanie tak naprawdê odbiega
od rzeczywistoœci ustaw?

I pytanie numer dwa. Czy pan prezydent roz-
wa¿y zamianê tego pytania na pytanie: czy jesteœ
za komercjalizacj¹, która doprowadzi do poprawy
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jakoœci darmowego leczenia i zwiêkszy dostêp-
noœæ us³ug?

(Poruszenie na sali)
Je¿eli zgodzicie siê pañstwo na takie pytanie, to

myœlê, ¿e bêdziemy mogli dyskutowaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Senatorze! Przede wszystkim powiem, ¿e ab-
solutnie nie uwa¿am, aby to pytanie by³o tenden-
cyjne. Gdzie pan senator dostrzega tendencyj-
noœæ? W tym, ¿e jest pytanie o prywatyzacjê?
Przepraszam bardzo, Szanowni Pañstwo, ale to,
¿e ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej otwiera
niczym nieograniczon¹ obecnie drogê – powta-
rzam: niczym nieograniczon¹ drogê – do ca³kowi-
tej prywatyzacji szpitali, jest po prostu faktem.
A jest tak, poniewa¿ pañstwa koledzy z koalicji,
przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej,
w izbie ni¿szej parlamentu, czyli w Sejmie, zmie-
nili pierwotny projekt w ten sposób, ¿e w tej chwi-
li nie ma ¿adnych ograniczeñ, jeœli chodzi o po-
zbywanie siê przez sektor publiczny, czyli
w szczególnoœci samorz¹dy, udzia³ów i akcji
w tych spó³kach, a do tego podkreœlam: prze-
kszta³cenie w spó³ki jest obligatoryjne. Nie wiem
zatem, na czym mia³aby polegaæ tendencyjnoœæ
tego pytania.

Je¿eli tak nie jest, to proszê mi wskazaæ, Panie
Senatorze, gdzie w tej obecnie procedowanej
ustawie znajduje siê jakiekolwiek ograniczenie
prywatyzacji.

(Senator Tomasz Misiak: A gdzie siê znajduje
zmuszanie do niej? Proszê to pokazaæ.)

Panie Senatorze, ale gdzie siê znajduje ograni-
czenie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam…
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Ale, Pa-
nie Senatorze… Ja przepraszam bardzo, Panie
Marsza³ku…)

Panie Ministrze, Panie Senatorze, dyskusja jest
przewidziana w nastêpnym punkcie.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Pa-
nie Marsza³ku, ale pytanie referendum nie
brzmi…)

Proszê uprzejmie, niech pan odpowiada dalej,
Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Pytanie referendum nie brzmi: czy wyra¿a pan
zgodê na komercjalizacjê, która oznacza prywaty-
zacjê? W pytaniu jest mowa o komercjalizacji,
która umo¿liwi prywatyzacjê! Czyli ¿e prywatyza-
cja jest mo¿liwa. Przy czym ta ustawa, w ¿aden
sposób nie ograniczaj¹c mo¿liwoœci prywatyzacji,
przewiduje, krótko mówi¹c, w³aœnie pe³n¹ mo¿li-
woœæ prywatyzacji. To jest po pierwsze…

(Senator Tomasz Misiak: Ale mo¿e drugie pyta-
nie te¿ panu odpowiada, poniewa¿ równie¿ jest
mo¿liwe, ¿e podniesie siê jakoœæ darmowych us-
³ug i bêdzie zwiêkszony zakres us³ug.)

Pytanie drugie pana senatora, czy jestem…
(G³os z sali: Przepraszam, ba³agan siê robi. Pan

marsza³ek nie udzieli³ g³osu…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, ja prowadzê obrady, widzê i s³yszê wszystko.
Proszê, drugie pytanie.)

Czy mo¿na by³o zadaæ pytanie: czy jesteœ za
komercjalizacj¹ s³u¿by zdrowia, która poprawi
jakoœæ us³ug medycznych? Proszê pañstwa, byæ
mo¿e mo¿na by³o zadaæ takie pytanie, tylko dla-
czego… I jak mo¿na zadaæ takie pytanie, skoro
nikt nie jest pewny tego efektu, a raczej
spodziewa siê wrêcz przeciwnego? Bo specjaliœci
mówi¹, ¿e to pogorszy sytuacjê wiêkszoœci obywa-
teli. Poprawi? Komu? To jest pytanie: komu to po-
prawi sytuacjê?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Sido-

rowicza.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Szanowni Pañstwo, Panie Ministrze, mam trzy
pytania.

Po pierwsze, czy administracja samorz¹dowa
jest administracj¹ publiczn¹?

Po drugie, czy samorz¹d ma obowi¹zki ustawo-
we zwi¹zane z bezpieczeñstwem zdrowotnym?

Po trzecie, kto jest gwarantem bezp³atnego,
jednakowego dostêpu do œwiadczeñ zdrowot-
nych finansowanych ze œrodków publicznych?
(Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze! To jest pytanie raczej do spe-
cjalisty z zakresu funkcjonowania s³u¿by zdro-
wia ni¿ do mnie, skromnego prawnika, admini-
stratywisty.

(G³osy z sali: No nie, no… Tak to nie bêdzie-
my…)

Ale postaram siê, postaram siê… Pan profesor,
pan profesor…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie i Pano-

wie Senatorowie, pan minister odpowiada na py-
tania. Proszê mu to umo¿liwiæ!)

Pan profesor z pewnoœci¹ odpowiedzia³by na to
wyczerpuj¹co. Ja powiem, proszê pañstwa, tak:
oczywiœcie samorz¹d terytorialny jest dzisiaj ad-
ministracj¹ publiczn¹. Tylko jest tu nastêpuj¹ce
pytanie: jaki jest rzeczywiœcie poziom œwiadomo-
œci obywateli, je¿eli chodzi o samorz¹d? Czy dzi-
siaj obywatele…(Oklaski)

(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, ja jestem gotów za³o¿yæ siê

z panem…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Co do referen-

dum?)
Przeprowadzimy bardzo proste doœwiadczenie,

a mianowicie pojedziemy…
(Rozmowy na sali)
…pojedziemy…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, Panie Ministrze.
Panowie Senatorowie! Pozwólcie odpowiedzieæ

na pytania panu ministrowi. S¹ pytania, odpo-
wiedzi bêd¹ za chwilê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze, pojedziemy do okrêgu wybor-
czego pana senatora, podejdziemy na ulicy do
pierwszych z brzegu obywateli i zapytamy ich, czy
wiedz¹, jak siê nazywa marsza³ek województwa
i starosta powiatu.

(Poruszenie na sali)

(G³osy z sali: A co to ma do rzeczy?)
Zapytamy, czy wiedz¹, jak siê nazywaj¹ te oso-

by. Bo obywatele doskonale wiedz¹, jak siê nazy-
waj¹ premier i prezydent, wiedz¹, jak siê nazywa-
j¹ ministrowie, maj¹ wiedzê na ten temat, ale tak
naprawdê nie maj¹ du¿ej wiedzy, je¿eli chodzi
o funkcjonowanie ich lokalnego samorz¹du. Do-
piero jak to poprawimy, bêdziemy mogli tak po-
wa¿ne kwestie sk³adaæ ca³kowicie na barki samo-
rz¹du.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Panie Mar-
sza³ku, ale to nie jest odpowiedŸ na pytanie.)

Takie jest moje stanowisko w tej sprawie. Po-
wtarzam: to jest moje stanowisko w tej sprawie.

Zgadzam siê z tym, ¿e zgodnie z ustawami…
¿e obowi¹zki dotycz¹ce zabezpieczenia zdrowot-
nego obywateli s¹ wpisane do tak zwanych
ustaw samorz¹dowych. Kto jest gwarantem do-
stêpu? Oczywiœcie tym gwarantem, proszê pañ-
stwa… Ja powiedzia³bym tak: tym gwarantem
w zwi¹zku z tym powinien byæ samorz¹d. Ale tak
naprawdê miejmy nadziejê, ¿e tym gwarantem
jest przez ca³y czas obowi¹zuj¹cy przepis kon-
stytucji, bo to w³aœnie on gwarantuje wszystkim
dostêp do œwiadczeñ. I miejmy nadziejê, ¿e on
nie zostanie z³amany. Miejmy tak¹ nadziejê, bo
dopóki, proszê pañstwa, w³adze pañstwa odpo-
wiadaj¹ za s³u¿bê zdrowia, dopóty naprawdê
jest podmiot za ni¹ odpowiedzialny. Z kolei te
ustawy, nad którymi pañstwo pracujecie, pro-
wadz¹ do niekontrolowanego rozejœcia siê s³u¿by
zdrowia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Ministrze, chcia³bym, nawi¹zuj¹c do jed-
nej z pana odpowiedzi, dopytaæ: jakie dzisiaj, we-
d³ug obecnego prawa, s¹ przeszkody w doprowa-
dzeniu do prywatyzacji placówek s³u¿by zdrowia?
Czy dzisiaj s¹ jakieœ istotne przeszkody w tej kwe-
stii? To po pierwsze.

Po drugie, za³ó¿my, ¿e bêdzie referendum,
a pan prezydent uzna jego wynik, to jest, ¿e rze-
czywiœcie spo³eczeñstwo odrzuci nasz kierunek
sejmowy. Czy pan prezydent ma przygotowan¹
swoj¹ wersjê reformy s³u¿by zdrowia, czy ma
przygotowany swój pakiet, który skieruje natych-
miast do Sejmu? Pytam o to, poniewa¿ w tej kwe-
stii czas odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê.

Wreszcie trzecie pytanie. Co bêdzie, je¿eli refe-
rendum siê nie uda? A jest bardzo prawdopodob-
ne, ¿e jeœli nawet ono siê odbêdzie, to nie bêdzie
w³aœciwej frekwencji. Jak wtedy post¹pi pan pre-
zydent? Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Senatorze! To s¹ pytania wprost do pana pre-
zydenta.

(Poruszenie na sali)
To s¹ pytania wprost do pana prezydenta! To,

w jaki sposób pan prezydent post¹pi w sytuacji X,
bêdzie decyzj¹ g³owy pañstwa. Ja w tym momen-
cie, jako przedstawiciel prezydenta, nie jestem
w stanie udzieliæ panu odpowiedzialnie odpowie-
dzi, albowiem jestem tylko przedstawicielem pa-
na prezydenta.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Pierwsze pytanie
dotyczy spraw prawnych, a pan, zdaje siê, jest
prawnikiem. A wiêc bardzo bym prosi³ o odpo-
wiedŸ przynajmniej na pierwsze pytanie.)

Dziœ nie ma mo¿liwoœci niekontrolowanego lik-
widowania placówek s³u¿by zdrowia – to przede
wszystkim. A ta ustawa, przewiduj¹c pe³n¹,
ca³kowit¹ komercjalizacjê, która mo¿e prowadziæ
do prywatyzacji, a wiêc do ca³kowitego poddania
szpitali regu³om gospodarki rynkowej, tworzy
swoisty niekontrolowany sektor us³ug medycz-
nych. Sektor niekontrolowany, ale ca³kowity, czy-
li wszelkie us³ugi medyczne bêd¹ temu poddane.
I to mo¿e w efekcie doprowadziæ do tego, ¿e po pro-
stu w pewnych obszarach kraju publiczna s³u¿ba
zdrowia zniknie.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Rozumiem, ¿e nie
ma przeszkód. Dziêkujê. Czyli nie ma przeszkód.)

I tego tak naprawdê dotyczy najwiêksza obawa,
jak¹ dzisiaj wyra¿a pan prezydent.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Ministrze, zadziwia mnie to, ¿e w uzasa-
dnieniu dotycz¹cym sprawy referendum, wyra¿e-
nia zgody na referendum, wprowadza pan,
w imieniu prezydenta, Polaków w b³¹d. Otó¿ suge-
ruje pan, jakoby Platforma planowa³a prywatyza-
cjê szpitali.

(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: No tak! Tak!)
Otó¿ plan jest prosty, czytelny, a polega on na

komercjalizacji szpitali i w³aœnie na poddaniu ich
œciœlejszej kontroli, a nie na odpuszczeniu tej kon-
troli.

Chcia³bym zapytaæ w zwi¹zku z tym: sk¹d bie-
rze siê ta niesamowita nieufnoœæ do samorz¹du?
A jeœli to nie jest nieufnoœæ, to mo¿e pan prezydent
nie rozumie pojêæ, o których wyjaœnienie prosi³
pan marsza³ek? Mo¿e to jest tak, ¿e szpitale, jak to
pan powiedzia³, powinny byæ ostatnie na liœcie
podmiotów do prywatyzacji – rozumiem, ¿e chodzi
o tê krótk¹ listê, o której s³yszeliœmy niedawno
– a SP ZOZ to, wed³ug pana prezydenta, tak jak
i wiêkszoœci w Polsce, „samozad³u¿aj¹ce siê pub-
liczne zak³ady opieki zdrowotnej”? Tak?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Senatorze! Mogê powiedzieæ z tego miejsca, ¿e
cieszê siê, i¿ pan senator ponownie nawi¹za³ do
tej kwestii, bo pozwala mi to jeszcze raz, innymi
s³owami, powtórzyæ to, co de facto powiedzia³em
ju¿ dzisiaj. Panie Senatorze, jest to jedno z najwiê-
kszych k³amstw w tym kraju. Jedno z najwiêk-
szych k³amstw politycznych po roku 1990 to mó-
wienie, ¿e Platforma Obywatelska… (oklaski)
…nie ma w planach prywatyzacji s³u¿by zdrowia.
Jeszcze raz powtarzam, proszê pañstwa, z ca³¹
stanowczoœci¹: w tych ustawach, w ich obecnej
wersji, nad któr¹ pañstwo procedujecie, nie ma
¿adnego ograniczenia dla prywatyzacji s³u¿by
zdrowia. (Oklaski) Jest za to wystawienie, mo¿na
powiedzieæ kolokwialnie, choæ mo¿e nie powinno
siê tak mówiæ z tego miejsca, wystawienie na
swoistej patelni spó³ek po ich komercjalizacji po
to, aby sprzedawaæ akcje i udzia³y w niczym nieo-
graniczony sposób. Panie Senatorze, to ja panu
mogê zadaæ pytanie: dlaczego g³osami pos³ów
Platformy Obywatelskiej zrezygnowano z roz-
wi¹zañ blokuj¹cych mo¿liwoœæ sprzedawania pa-
kietów wiêkszoœciowych w tych spó³kach? (Oklas-
ki) Dlaczego? Czemu to s³u¿y? (Oklaski) Czemu to
s³u¿y, Panie Senatorze?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Proszê odpo-
wiedzieæ na pytanie, dlaczego pañstwo nie ufacie
samorz¹dom. Bo pan nie odpowiada.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam…
(G³os z sali: Nie zmieniajmy tematu.)
Przepraszam, czy pan minister chce jeszcze

uzupe³niæ?
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze, to nie jest kwestia braku zau-
fania do samorz¹dów, to jest kwestia bardzo pro-
stej operacji. Je¿eli siê oka¿e, ¿e szpital jest za
drogi, to wyt³umaczy siê wyborcom, ¿e trzeba
z niego zrezygnowaæ, bo on po prostu za du¿o ko-
sztuje. Trudno, bêd¹ doje¿d¿ali 50 km dalej do
swojej s³u¿by zdrowotnej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam… Panowie Senatorowie! Powta-

rzam po raz kolejny: ka¿dy siê mo¿e zapisaæ i za-
daæ pytania, oprócz tego bêdzie póŸniej dyskusja.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Paw-
³owicza.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, moje pytanie bêdzie dla pana

prostym pytaniem, jak mniemam, bo nie bêdzie
dotyczy³o samorz¹du, z którym pan mia³ troszkê
problemów, jak mieliœmy okazjê us³yszeæ. (Weso-
³oœæ na sali) Odniosê siê konkretnie do pytania
referendalnego pana prezydenta. W pierwszym
cz³onie tego pytania jest zawarte pojêcie placó-
wek s³u¿by zdrowia. Czy pan minister by³by ³as-
kaw rozszerzyæ to pojêcie? Co siê kryje pod pojê-
ciem „placówka s³u¿by zdrowia”? Chodzi o to, ¿e
druga czêœæ pytania dotyczy szpitali, a jako pra-
cownik ochrony zdrowia wiem, ¿e pod pojêciem
placówek s³u¿by zdrowia nie kryj¹ siê tylko szpi-
tale. Bardzo proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, có¿, rozumiem, ¿e moje wy-
powiedzi wywo³a³y pana gniew, skoro w tak
z³oœliwy sposób wypowiedzia³ siê pan na po-
cz¹tku. Ja wyrazi³em po prostu moje zdanie na
temat samorz¹du terytorialnego, które wyni-
ka z mojego doœwiadczenia ¿yciowego i w³as-
nych obserwacji. Panie Senatorze, domyœlam

siê, ¿e pan dzia³a³ w samorz¹dzie terytorialnym
i widocznie doskonale wie pan, jak to siê robi…
(poruszenie na sali) …i ¿e jest to atrakcyjne.
A odpowiadaj¹c…

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam bardzo… Przepraszam bardzo,
pan minister ma swobodê odpowiedzi…

(G³os z sali: Ale nie zadawania pytañ!) (Oklaski)
…i ja bym poprosi³ o pozostawienie z³oœliwoœci

dla marsza³ka, dla marsza³ka, nie dla pana mini-
stra.

Proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze, gdyby pan zechcia³ powtórzyæ
pytanie…

(Senator Zbigniew Paw³owicz: Czy mogê, Panie
Marsza³ku?)

Aha, placówka, tak, tak.
Panie Senatorze, odpowiedŸ na pytanie, które

pan senator zechcia³ teraz zadaæ, w du¿ej czêœci
znalaz³a siê, jak rozumiem, w moim pierwszym,
dosyæ szerokim wyst¹pieniu wobec Wysokiej Iz-
by. Wyjaœnialiœmy wtedy, ¿e pos³ugujemy siê tymi
okreœleniami, które s¹ po prostu bliskie spo³e-
czeñstwu i dla niego zrozumia³e. Ale powiem w ten
sposób, Panie Senatorze, powiem tak, bo pan chy-
ba nie czyta³ tych ustaw… A wiêc sytuacja, Panie
Senatorze, jest przera¿aj¹ca, bo miêdzy innymi
planujecie pañstwo na przyk³ad prywatyzacjê
stacji krwiodawstwa, które równie¿ s¹ placówka-
mi s³u¿by zdrowia w tej ustawie. I ciekawe, co bê-
dzie – bêdziemy mieli komercyjny handel krwi¹
w Polsce? Bardzo interesuj¹ce perspektywy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê o zadanie pytania…
(Rozmowy na sali)
Panowie, jest dwadzieœcia osób zapisanych do

pytañ. Je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ zadaæ dodatkowe
pytanie, to zapiszê go.

Poproszê o zadanie pytania pana senatora Bi-
sztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, ja nie podzielam pana optymi-
stycznego pogl¹du, je¿eli chodzi o powszechny
udzia³ w referendum. Dotychczasowe referenda
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w III RP, a zw³aszcza to referendum uw³aszczenio-
we z 1996 r., które mia³o 32% frekwencjê, pokaza-
³y, ¿e Polacy nie bardzo s¹ zainteresowani t¹ for-
m¹ demokracji bezpoœredniej.

Czy by³by pan uprzejmy powiedzieæ, na jakiej
podstawie pan opiera swój optymistyczny pogl¹d,
¿e jednak te 50% weŸmie udzia³ w referendum,
skoro odbyte do tej pory te referenda wykaza³y, i¿
Polacy wol¹ jednak inne formy wypowiadania
swoich pogl¹dów?

I kolejne pytanie. Przedstawiliœcie pañstwo ka-
lendarz czynnoœci zwi¹zanych z przeprowadze-
niem referendum ogólnokrajowego. Czy pan mi-
nister by³by uprzejmy przedstawiæ szacunkowe
koszty referendum, wynikaj¹ce w³aœnie z tego ka-
lendarza? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Senatorze! Najpierw kwestia frekwencji w re-
ferendum. Otó¿ przede wszystkim wydaje mi siê,
¿e badania sonda¿owe wykaza³y, i¿ zainteresowa-
nie spo³eczne tym tematem jest bardzo du¿e, po-
wiedzia³bym nawet, zaskakuj¹co du¿e. Zdecydo-
wana wiêkszoœæ obywateli, po pierwsze, opowie-
dzia³a siê za tym, ¿e chcia³aby referendum, a po
drugie, deklaruje, ¿e weŸmie w nim udzia³, czyli
obywatele widz¹ sens przeprowadzenia referen-
dum w tej kwestii. To jest jedna sprawa.

Wydaje mi siê równie¿, ¿e pan prezydent podj¹³
tutaj pewne dzia³ania w kierunku zwiêkszenia
frekwencji. Temu s³u¿y miêdzy innymi roz³o¿enie
referendum na dwa dni; chodzi o to, aby ka¿dy
obywatel móg³ tak zaplanowaæ swój w³asny ka-
lendarz, aby w referendum wzi¹æ udzia³. A wiêc
staraliœmy siê wykonaæ wszystkie dzia³ania, które
s¹ mo¿liwe z naszej strony. Poza tym zak³adam, ¿e
gdybyœcie pañstwo zechcieli przychylnie usto-
sunkowaæ siê do inicjatywy pana prezydenta, to
wówczas równie¿ strona rz¹dowa bêdzie prowa-
dzi³a kampaniê zmierzaj¹c¹ do tego, aby obywate-
le wziêli udzia³ w referendum. Bior¹c pod uwagê,
¿e my na pewno bêdziemy opowiadali siê za tym,
aby obywatele masowo przyst¹pili do referendum
– strona rz¹dowa i pañstwo senatorowie na pewno
równie¿ bêdziecie do tego zachêcali swoich wy-
borców – liczêna to, ¿e frekwencja bêdzie wysoka

i obywatele naprawdê odpowiedzialnie podejm¹
decyzjê w tej kwestii. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê o zadanie…
A, by³o jeszcze drugie pytanie, tak?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze, je¿eli chodzi o koszty referen-
dum, to przyznam, ¿e nie mam w tej chwili takich
danych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poproszê o zadanie pytania pana senatora Ok³ê.

Senator Micha³ Ok³a:

W zasadzie wiêkszoœæ pytañ ju¿ zosta³a zada-
na, ale chcia³bym jeszcze wróciæ do pytania, które
zada³ pan senator Andrzejewski, bo by³o ono bar-
dzo istotne.

Chodzi mi o to, ¿eby pan minister konkretnie
powiedzia³, z jakimi œrodowiskami pan prezydent
konsultowa³ pytanie zadane w referendum i czy te
osoby by³y z upowa¿nieniami i stanowiskami
swoich ugrupowañ.

I nastêpna sprawa. Senator Szaleniec zadawa³
tutaj pytania, na które pan nie udzieli³ ¿adnej od-
powiedzi. Wy doskonale wiecie, co siê bêdzie dzia-
³o po ustawach, które wprowadzimy jako nasze,
poselskie, natomiast nic siê nie mówi, co bêdzie,
je¿eli referendum siê nie uda. Pierwsza sprawa: co
pan prezydent zamierza? I czy faktycznie pan pre-
zydent i jego eksperci maj¹ jakiœ inny projekt re-
formy ochrony zdrowia, a chocia¿by plan doty-
cz¹cy zmniejszenia zad³u¿ania siê szpitali?
I czym, wed³ug pana, jest „niekontrolowana likwi-
dacja”? Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie
odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Je¿e-
li chodzi o kwestiê tego, co bêdzie po referen-
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dum… No, ja zak³adam, ¿e je¿eli pañstwo wyrazi-
cie zgodê na inicjatywê pana prezydenta, to od-
bêdzie siê to, powtarzam, wspólnymi si³ami pro-
pagowane referendum, które bêdzie oznacza³o
jednoznaczn¹ odpowiedŸ na pozostawione pyta-
nie. I wówczas rozwi¹zanie jest bardzo proste:
albo wejd¹ w ¿ycie ustawy, nad którymi teraz
pañstwo macie procedowaæ, bo obywatele opo-
wiedz¹ siê za tym kierunkiem reformy, albo
trzeba bêdzie przygotowaæ inny kierunek refor-
my, je¿eli oka¿e siê, ¿e obywatele na tak¹ refor-
mê zgody nie wyra¿aj¹. Byæ mo¿e wtedy roz-
wi¹zaniem bêd¹ obrady prawdziwego okr¹g³ego
sto³u. I wtedy strona rz¹dowa – jak powiedzia-
³em na wstêpie, w swoim pierwszym wyst¹pie-
niu, to ona ma tak naprawdê najwiêksze si³y
i œrodki ku temu, aby tworzyæ rozwi¹zania legis-
lacyjne w dziedzinie s³u¿by zdrowia – eksperci,
którzy wspó³pracuj¹ z panem prezydentem,
a tak¿e wszystkie œrodowiska zwi¹zane z ochro-
n¹ zdrowia, dzia³aj¹ce w zakresie ochrony zdro-
wia, pracuj¹ce w zakresie ochrony zdrowia, bê-
d¹ mog³y zaj¹æ stanowisko, i na zasadzie pewne-
go porozumienia ponad podzia³ami uda siê wy-
pracowaæ takie rozwi¹zania, które bêdzie mo¿na
odpowiedzialnie przyj¹æ.

(Senator Micha³ Ok³a: Panie Ministrze, ponie-
wa¿ po raz drugi nie odpowiada pan na to pytanie,
proszê o odpowiedŸ na piœmie.)

(G³os z sali: Ale na które?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo przepraszam, Panie Senatorze…
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Panie Se-
natorze…)

Panie Senatorze, bardzo proszê nie podejmo-
waæ dyskusji, poniewa¿ tutaj...

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Ja chcia-
³em tylko prosiæ o powtórzenie tego pytania…)

Pan senator prosi³ o udzielenie odpowiedzi na
piœmie.

Proszê teraz pana senatora Józefa Bergiera…
(Senator Micha³ Ok³a: By³o jeszcze jedno pyta-

nie. Na tamte dwa pytania proszê odpowiedzieæ
na piœmie, bo odpowiedŸ nie zosta³a udzielona,
a trzecie…)

Czyli na oba pytania odpowiedŸ na piœmie, tak?
(Senator Micha³ Ok³a: Tak. A trzecie pytanie

dotyczy³o tego, co to jest, wed³ug pana ministra,
niekontrolowana likwidacja jednostek ochrony
zdrowia.)

I te¿ odpowiedŸ na piœmie. Prosimy uprzejmie
w ten sposób odpowiedzieæ na te pytania. To

wszystko jest w stenogramach, nie trzeba powta-
rzaæ pytañ.

Proszê, pan senator Józef Bergier.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Ale pan
senator nie oczekuje teraz…)

(Senator Micha³ Ok³a: Oczekujê teraz odpowie-
dzi.)

(G³osy z sali: Nie na piœmie?)

Senator Micha³ Ok³a:

Na piœmie na dwa poprzednie pytania, a teraz
proszê o odpowiedŸ na to trzecie pytanie.

Co to jest, wed³ug pana ministra, „niekontrolo-
wa likwidacja placówek ochrony zdrowia”?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, bardzo proszê. Myœla³am, ¿e pan sena-
tor przedtem zada³ trzy pytania.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Panie Senatorze! To jest skrót myœlowy. Wyra¿a
zdanie, które ju¿ chyba tutaj dzisiaj dwukrotnie
powtarza³em, a mianowicie, ¿e poprzez nieograni-
czon¹ komercjalizacjê s³u¿ba zdrowia zostaje
poddana w pe³ni warunkom gry rynkowej,
a w efekcie jest mo¿liwe prowadzenie likwidacji
i postêpowania upad³oœciowego wobec takich
spó³ek. Po prostu nie ma w tych ustawach ¿a-
dnych ograniczeñ w tej kwestii.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: W kwestii lik-
widacji spó³ki? Kodeks handlowy…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Oczywi-
œcie, kodeks handlowy, czyli pe³ne regu³y rynko-
we, Panie Senatorze, pe³ne regu³y rynkowe.)

Pan senator Józef Bergier, proszê…
Pan senator zrezygnowa³ z pytania, tak?
Czy jeszcze…
Pan senator W³adys³aw Ortyl zadaje pytanie.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie, myœlê, ¿e je¿eli ktoœ przepra-

sza w imieniu ogó³u, to zawsze przeprasza w imie-
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niu tego, kogo reprezentuje. Pan senator Tomasz
Misiak reprezentuje Platformê Obywatelsk¹. Po-
twierdzam, ¿e jest za co i za kogo przepraszaæ.
(Oklaski)

Teraz pytanie. Proszê pañstwa, chcia³bym, aby
pan minister przedstawi³ swoj¹ opiniê w takiej
sprawie. Czy mo¿na sobie wyobraziæ bardziej ra-
dykaln¹ reformê ustrojow¹, bardziej radykalne
zmiany w ochronie zdrowia ni¿ to, co jest w pakie-
cie, który przedstawi³a Platforma Obywatelska?

I nastêpne pytanie. Czy Polska jest krajem, któ-
ry nadu¿ywa instrumentu nazywanego referen-
dum? Jak to wygl¹da na tle innych krajów? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! No, chyba zawsze mo¿na sobie wyob-
raziæ jeszcze ostrzejsze rozwi¹zanie. Mo¿na moc¹
ustawy zlikwidowaæ w ogóle...

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Urz¹d prezy-
denta.)

(Weso³oœæ na sali)
…s³u¿bê zdrowia. Po prostu. A wiêc pewnie

mo¿na sobie wyobraziæ bardziej radykalne roz-
wi¹zania. Chcia³bym jednak podkreœliæ jedno, bo
jest to rzecz niezwykle istotna, która dla pana pre-
zydenta ma ogromne znaczenie, je¿eli chodzi w³a-
œnie o tê inicjatywê przeprowadzenia referendum.
A mianowicie, jak ju¿ wspomnia³em, inne by³y
obietnice przedstawicieli Platformy Obywatel-
skiej w czasie kampanii wyborczej, a zatem w in-
nych warunkach obywatele dokonywali wtedy
wyboru, a inaczej dzisiaj wygl¹da kwestia decydo-
wania w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdro-
wia. Wtedy by³y zupe³nie inne warunki, wtedy za-
pewniano obywateli, ¿e nie bêdzie prywatyzacji
s³u¿by zdrowia. A dzisiaj te ustawy w pe³ni, w ni-
czym nieograniczony sposób, Panie Senatorze,
otwieraj¹ tej prywatyzacji drogê. A zatem jest to
ewidentne, oczywiste z³amanie obietnicy wybor-
czej. I je¿eli ktoœ powie, ¿e te ustawy nie przewidu-
j¹ wprost prywatyzacji, to mogê jeszcze raz pod-
kreœliæ: oczywiœcie one nie mówi¹, ¿e prywatyza-
cja nastêpuje…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Samorz¹dy
PiS-owskie prywatyzuj¹.)

…ale one nie wprowadzaj¹ ¿adnych ograni-
czeñ, je¿eli chodzi o prywatyzacjê. One prowadz¹

do ca³kowitej, absolutnej, obligatoryjnej komer-
cjalizacji, czyli tworz¹ pe³ne pole wyjœciowe do
prywatyzacji, która bêdzie siê odbywa³a ju¿ na za-
sadach rynkowych, bo w tych ustawach nie ma
¿adnych ograniczeñ.

Dlatego tak naprawdê jest to po prostu ewiden-
tne z³amanie obietnicy tego, o czym zapewniano
w czasie wyborów. St¹d te¿, tak jak wspomnia³em
pañstwu na wstêpie, zasady demokracji wymaga-
j¹, aby to referendum obligatoryjnie siê odby³o, bo
wyborcy, bo obywatele, którzy oddali swoje g³osy
w wyborach, jak równie¿ inni, którzy do tych wy-
borów nie poszli – na szczêœcie wiemy, ¿e wiêk-
szoœæ w nich uczestniczy³a – mieli teraz mo¿liwoœæ
wypowiedzenia siê w kwestii, czy taki kierunek
s³u¿by zdrowia uwa¿aj¹ za potrzebny, zasadny
i stosowny, czy te¿ nie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê teraz o pytanie pana senatora Andrzeja

Misio³ka.

Senator Andrzej Misio³ek:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Moje pytanie bêdzie mia³o na-

turê mniej szczegó³ow¹, a bardziej ogóln¹, mo¿na
by powiedzieæ, ¿e jest to pytanie natury ustrojo-
wej. Otó¿, ws³uchuj¹c siê w g³os pana ministra,
odnios³em wra¿enie, wynikaj¹ce z kontekstu wy-
powiedzi pana ministra, ¿e pan prezydent jest
przeciwny prywatyzacji, czyli jest przeciwny pry-
watnej w³asnoœci, to znaczy, jest zwolennikiem
w³asnoœci pañstwowej. Jako cz³owiek o zdecydo-
wanie prawicowych przekonaniach i nale¿¹cy do
partii prawicowej, zadajê pytanie: czy pan prezy-
dent jest przeciwny prywatnej w³asnoœci?

(G³os z sali: O, Jezus Maria, co to za pytanie?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o udzielenie odpowiedzi.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Pan prezydent nie jest przeciwnikiem
w³asnoœci prywatnej. OdpowiedŸ na to pytanie
jest oczywista. Pan prezydent jest przeciwny te-
mu, by poddaæ s³u¿bê zdrowia ostrym regu³om
rynkowym, albowiem pan prezydent uwa¿a, ¿e
obszar ochrony zdrowia jest takim obszarem,
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gdzie najistotniejsz¹, mimo wszystko, rolê powi-
nien odgrywaæ maj¹tek publiczny i w³adza publi-
czna. Zreszt¹, tak jak wspomnia³em w uzasadnie-
niu wniosku pana prezydenta, rzeczywiœcie jest
tak, ¿e jest to dobro narodowe, w tej chwili ca³y
dzisiaj maj¹tek publicznej s³u¿by zdrowia jest do-
brem narodowym. I trzeba zapytaæ obywateli, czy
zgadzaj¹ siê na to, aby otworzyæ drogê do jego pry-
watyzacji. I tu jest drugi w¹tek, dlatego ¿e ja jako
prawnik nie mam specjalnych w¹tpliwoœci, ¿e
z czasem do tej prywatyzacji dojdzie, w takim czy
w innym zakresie. Chcia³bym to zreszt¹ podkreœ-
liæ, proszê pañstwa. Ja nie mówiê tutaj – to pytanie
w referendum te¿ jest stosownie zadane – nikt nie
mówi, ¿e bêdzie ca³kowita prywatyzacja s³u¿by
zdrowia. Nikt by siê nie odwa¿y³ dzisiaj postawiæ
tezy, ¿e dojdzie do ca³kowitej prywatyzacji s³u¿by
zdrowia. Ale jaki bêdzie zakres tej prywatyzacji, te-
go obecnie nie wiadomo. A, jeszcze raz to powta-
rzam, proponowane przez pañstwa ustawy w ¿a-
den sposób tego nie ograniczaj¹. I tu tkwi problem:
nie ma ¿adnych ograniczeñ; pierwotnie te ograni-
czenia by³y, a w izbie ni¿szej parlamentu pos³owie
Platformy Obywatelskiej te ograniczenia zlikwido-
wali. Pytanie: dlaczego? I czy obywatele rzeczywi-
œcie tego chc¹?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Norbert Krajczy. Proszê.

Senator Norbert Krajczy:

Pani Marsza³ek! Szanowna Izbo! Zanim zadam
dwa pytania, na które na posiedzeniu Komisji
Zdrowia praktycznie nie uzyska³em odpowiedzi
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, którzy s¹
strasznie rozbawieni t¹ dyskusj¹, chcia³bym
prosiæ pani¹ marsza³ek – poniewa¿ darzê wiel-
kim szacunkiem i j¹, i zabrzañskich kardiochi-
rurgów, którzy uratowali mi ojca – aby jednak do-
puœci³a pana pos³a Religê do zabrania g³osu
w dyskusji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Norbert Krajczy: Mogê zadaæ pytania?)
Chcê pana poinformowaæ… To jest pytanie do

mnie, tak?
(Senator Norbert Krajczy: Tak, do pani marsza-

³ek taka proœba.)
Nie znajdujê s³ów dla okazania uznania i sza-

cunku dla pana profesora Zbigniewa Religi, ale
nie kierujê siê tu stanowiskiem prywatnym, tylko

opiniami prawnymi oraz zapisami art. 8 pktów 1,
7 i 16 Regulaminu Senatu. Dziêkujê bardzo.

(Senator Norbert Krajczy: Pani Marsza³ek, pyta-
nie pierwsze do pana ministra.)

Pan senator…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-

tanie jeszcze.)
(Senator Norbert Krajczy: Ale ja mam pytanie,

Pani Marsza³ek.)
Aha, myœla³am, ¿e to do mnie…

Senator Norbert Krajczy:

Nie, nie, do pani marsza³ek ju¿ nie.
Pytanie pierwsze, Panie Ministrze. Proszê mi

powiedzieæ, bo na to pytanie nie otrzyma³em od-
powiedzi na posiedzeniu komisji merytorycznej,
ile prywatnych szpitali wybudowano w tym kraju.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ani jednego.)
Bo mówimy o prywatyzacji. Ile prywatnych

szpitali wybudowano w tym kraju w ci¹gu ostat-
nich trzech, czterech, nawet piêciu lat?

I drugie pytanie. Czy w tych ustawach, nad któ-
rymi bêdziemy siê pochylali w nied³ugim czasie,
nie zapomniano o najwa¿niejszym ogniwie: o pa-
cjencie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze, pewnie trudno mi bêdzie odpowiedzieæ
na te pytania, podaj¹c szczegó³y liczbowe, skoro
nie byli w stanie na nie odpowiedzieæ przedstawi-
ciele resortu zdrowia. Mogê tylko odpowiedzieæ na
podstawie mojej prywatnej wiedzy na ten temat.
Ja nigdy nie widzia³em ¿adnego powa¿nego, istot-
nego prywatnego szpitala w Polsce. Widzia³em tyl-
ko takie ma³e prywatne kliniki, z których us³ug
zreszt¹ moja rodzina korzysta³a i by³em z tych us-
³ug zadowolony, ale by³y to us³ugi bardzo ograni-
czone. Tak jak pañstwu powiedzia³em, mia³em ta-
ki przypadek, ¿e z bardzo blisk¹ mi osob¹ wys³ano
mnie do kliniki, bo siê zrobi³a powa¿na zgorzel
i okaza³o siê, ¿e to ju¿ przekracza mo¿liwoœci…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: To samo robi¹
publiczne.)

…to ju¿ przekracza mo¿liwoœci prywatnego,
choæ dosyæ du¿ego gabinetu. Muszê przyznaæ, ¿e
by³em tym bardzo zaskoczony. Nie wiem, czy by³a
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to kwestia unikniêcia odpowiedzialnoœci, czy te¿
kwestia braku technicznych mo¿liwoœci popra-
wienia stanu zdrowia, który zosta³ zepsuty. Nie-
stety, tak wygl¹da praktyka, Szanowni Pañstwo.

(Senator Norbert Krajczy: Jeszcze drugie pyta-
nie, o to ogniwo, którym jest pacjent.)

Panie Senatorze, jedn¹ z intencji pana prezy-
denta przy tej inicjatywie przeprowadzenia refe-
rendum by³o zadanie potencjalnym pacjentom
pytania, czy chc¹ takiego kierunku reformy s³u¿by
zdrowia. Tak jak powiedzia³em, to jest poddanie
s³u¿by zdrowia regu³om rynkowym. Oczywiœcie pe-
wnie mo¿na dyskutowaæ, czy dobrze jest, ¿eby by³a
ona poddana regu³om rynkowym, czy te¿ nie, ale
pozwólmy obywatelom odpowiedzieæ na pytanie,
czy chc¹, ¿eby te regu³y rynkowe w pe³ni obowi¹zy-
wa³y w zakresie s³u¿by zdrowia, czy te¿ nie. Bo na
œwiecie s¹ przyk³ady, ¿e ten model siê nie sprawdzi³,
a wœród pañstw Europy nie ma takiego, w którym
by³aby wy³¹cznie niepubliczna s³u¿ba zdrowia. Ten
element publicznej s³u¿by zdrowia jest wszêdzie
bardzo istotny, model sensu stricto prywatny ni-
gdzie nie funkcjonuje. St¹d pytanie referendalne,
bo rzeczywiœcie ustawa teoretycznie umo¿liwia
pe³n¹ prywatyzacjê s³u¿by zdrowia, pe³n¹ wyprze-
da¿ udzia³ów czy akcji w tych spó³kach. Nie ma
w tym zakresie ¿adnego ograniczenia.

Proszê pañstwa, je¿eli ktoœ zada pytanie, czy
trzeba siê z tym liczyæ, to ja odpowiem: trzeba siê
liczyæ z tym, ¿e coœ takiego potencjalnie mo¿e na-
st¹piæ.

(G³os z sali: A my ju¿ mówimy, ¿e s¹ p³atne…)
Tyle.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê uprzejmie o zadanie pytania pana sena-

tora Rafa³a Muchackiego.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, trzy pytania.
Pierwsze pytanie… Tu jestem. Wola³em siê po-

kazaæ, bo trudno mnie czasem zauwa¿yæ. (Weso-
³oœæ na sali)

Panie Ministrze, czy znane s¹ panu jakiekolwiek
dzia³ania pana prezydenta prowadzone wtedy, kiedy
dochodzi³o do komercjalizacji, prywatyzacji placó-
wek s³u¿by zdrowia w Polsce? Tych placówek w tej
chwili s¹ ju¿ tysi¹ce. Czy pan coœ na ten temat wie,
czy pan prezydent zg³asza³ wtedy jakieœ obawy?

Drugie pytanie. Czy nie uwa¿a pan, ¿e poprzez
referendum czy poprzez ewentualne zapowiedzia-
ne wetowanie tych ustaw pan prezydent dzia³a
w rezultacie na rzecz prywatnej s³u¿by zdrowia,
tych niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej?

I trzecie pytanie. Mo¿e wynika to z mojej nie-
œwiadomoœci… Czy zgodnie z wiedz¹ pana mini-
stra gdzieœ na œwiecie s¹ jeszcze takie twory jak
samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowot-
nej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze, nie wiem, czy pan prezydent podejmo-
wa³ jakieœ dzia³ania w tych przypadkach, w któ-
rych ta komercjalizacja nastêpowa³a. Ale, proszê
pañstwa, dzisiaj mamy do czynienia z takim fak-
tem: obecnie pañstwo w tej Izbie procedujecie nad
ustaw¹, która przewiduje komercjalizacjê ca³ko-
wit¹ i absolutnie bezwarunkow¹ – ca³kowit¹ i ab-
solutnie bezwarunkow¹, powtarzam to ju¿ po raz
kolejny – w dodatku z ca³kowitym otwarciem dro-
gi do prywatyzacji poprzez mo¿liwoœæ wyprzeda¿y
udzia³ów lub akcji w tych spó³kach.

Ja mogê powiedzieæ tyle: z mojej wiedzy, z wypo-
wiedzi przedstawicieli œrodowiska ochrony zdro-
wia i z wypowiedzi w komisjach wynika, ¿e niektóre
placówki, które uleg³y komercjalizacji, obecnie
funkcjonuj¹ ju¿ dobrze, ale z kolei inne funkcjonu-
j¹ fatalnie i s¹ likwidowane. S¹ przypadki likwida-
cji poszczególnych oddzia³ów i s¹ zwi¹zane z tym
problemy. Wiêc pytanie: dlaczego pañstwo…

(G³os z sali: Mówiliœmy ju¿.)
…dlaczego pañstwa koledzy w izbie ni¿szej par-

lamentu zlikwidowali wszelkie ograniczenia
w tym zakresie? To jest pytanie, na które nie ma
dzisiaj odpowiedzi. To jest pytanie, na które nie
ma dzisiaj odpowiedzi: jaki by³ cel, o co chodzi³o?
O co tutaj chodzi?

(G³os z sali: ¯eby nie by³o jako tako…)
(Senator Ryszard Bender: Krêcenie lodów. O to

chodzi³o.) (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pan minister ju¿ zakoñczy³ odpowiedŸ na
to pytanie?

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Panie Se-
natorze…)

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Ministrze, no, pan strasznie to rozwi-
n¹³… Bo pan przyzna³ szczerze, ¿e to samodzielne
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej maj¹ proble-
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my z tymi oddzia³ami, w niepublicznych zak³a-
dach raczej tego nie ma.

Drugie pytanie dotyczy³o tego, czy nie uwa¿a
pan, ¿e pan prezydent dzia³a w tej chwili na ko-
rzyœæ niepublicznych zak³adów opieki zdrowot-
nej, blokuj¹c wprowadzenie tych reform.

No i to trzecie pytanie, czy gdzieœ na œwiecie s¹
samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

PanieSenatorze, ja siênie obawiam, ¿epanprezy-
dent dzia³a dzisiaj na ich korzyœæ, poniewa¿, powie-
dzmy to jasno, wiêkszoœci spo³eczeñstwa nie staæ na
prywatn¹ s³u¿bê zdrowia i zdecydowana wiêkszoœæ
spo³eczeñstwakorzystazpublicznejs³u¿byzdrowia.

(Senator Rafa³ Muchacki: Ale przecie¿ to nie jest
prywatna s³u¿ba zdrowia.)

I pewnie na razie…
(G³os z sali:) Dok³adnie tak.
…i pewnie na razie bêdzie z niej dalej korzysta³a

w tym zakresie, w którym jest to mo¿liwe, albo-
wiem, tak jak dzisiaj ju¿ wspomnia³em, prywatna
s³u¿ba zdrowia trudnych rzeczy nie robi, trudnych
rzeczy unika, tych rzeczy, które nawet w przypad-
ku zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia s¹ s³abo finansowane. Takich us³ug siê
nie œwiadczy i to s¹ zjawiska powszechne.

Je¿eli chodzi o kolejne pytanie, to, Szanowni
Pañstwo, ja znów odpowiem tak: ja nie jestem
ekspertem z dziedziny s³u¿by zdrowia. Jest na sali
ekspert z dziedziny s³u¿by zdrowia, pan profesor
Religa, któremu nie dano tutaj prawa g³osu. Za-
pewne mieliby pañstwo wyczerpuj¹c¹ eksperck¹
odpowiedŸ na wszystkie szczegó³owe pytania do-
tycz¹ce funkcjonowania s³u¿by zdrowia w Polsce
i na œwiecie, gdyby pan marsza³ek pozwoli³, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowisko pa-
na prezydenta zaprezentowaæ panu profesorowi
Relidze. Ale pan marsza³ek z przyczyn dla mnie
oczywiœcie politycznych zabroni³…

(G³os z sali: Ale takie uwagi s¹ polityczne.)
(Senator Roman Ludwiczuk: Politycznie to my

od godziny pana s³uchamy.)
Dla mnie te przyczyny, Panie Senatorze, s¹

oczywiœcie polityczne, ja nie mam tutaj ¿adnych
w¹tpliwoœci.

(G³os z sali: Politycznie to my pana s³uchamy.)
¯adnych w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
(Poruszenie na sali)

Pañstwo Senatorowie, bardzo proszê o uspoko-
jenie nastrojów. Przechodzimy do dalszych pytañ,
bo jeszcze bardzo wiele osób spoœród pañstwa
pragnie zadaæ takie pytania panu ministrowi.

Proszê, pan senator Marek Konopka.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym nawi¹zaæ do pytania pana senatora

Andrzejewskiego w kwestii konsultacji spo³ecz-
nych. Panie Ministrze, z iloma prezesami czy repre-
zentantami zarz¹dów przekszta³conych ju¿ spó³ek
konsultowa³ pan prezydent kwestie ich funkcjono-
wania,doœwiadczeñ,dzia³alnoœci?Dziêkujêbardzo.

(SenatorRomanLudwiczuk: Sprywatyzowano…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê… Zada³ pan ju¿ swoje pytania,
tak?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze, pan prezydent konsultowa³
projekt z przedstawicielami partnerów spo³ecz-
nych, nie z biznesem. Z biznesem nie konsulto-
wa³. (Oklaski)

(G³osy z sali: Brawo!)
(Senator Marek Konopka: Pani Marsza³ek, je¿eli

biznes jest…)
Przynajmniej nic mi nie wiadomo na temat te-

go, aby pan prezydent konsultowa³ swoje stano-
wisko z przedstawicielami biznesu medycznego.

(Senator Marek Konopka: Je¿eli to jest stupro-
centowa spó³ka samorz¹dowa, to ja nie wiem,
o jakim biznesie tu rozmawiamy.)

Ka¿dy podmiot skomercjalizowany jest pusz-
czony na wolny rynek i to ju¿ jest biznes, Panie Se-
natorze.

(G³osy z sali: Brawo, brawo!)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo, bêdzie jeszcze czas, by za-
pisaæ siê do g³osu w dyskusji, wszyscy pañstwo,
którzy wyra¿¹ tak¹ wolê, bêd¹ mogli wyst¹piæ
i z tej trybuny wyraziæ swoje opinie.

Proszê o pytanie pani¹ senator Ma³gorzatê
Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³abym panu przypomnieæ,

¿epantaknaprawdêreprezentujepanaprezydenta.
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(G³os z sali: Dok³adnie tak.)
Bo po tych wypowiedziach mam wra¿enie, ¿e

pan reprezentuje partiê PiS. (Oklaski)
(G³osy z sali: Brawo! Brawo!)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê nie

przerywaæ pani senator.)
Mam pytanie do pana ministra: je¿eli to refe-

rendum jest tak wa¿ne, to dlaczego dzisiaj nie ma
z nami pana prezydenta, dlaczego nie dyskutuje
z nami na ten temat?

(Senator Piotr Kaleta: Bo byœcie go na mównicê
nie wpuœcili.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Sza-
nowna Pani Senator, pan prezydent w tej chwili…
nie wiem, czy jeszcze w tej chwili, ale kiedy rozpo-
czynaliœmy nasze dzisiejsze spotkanie w Wysokiej
Izbie, pan prezydent uczestniczy³ w Radzie Gabi-
netowej, w spotkaniu z ca³¹ Rad¹ Ministrów.
Omawiano tam bardzo wa¿n¹ i aktualn¹ dla
wszystkich naszych obywateli sprawê kryzysu fi-
nansowego i to, w jaki sposób unikn¹æ dalszego
jego oddzia³ywania na polskie spo³eczeñstwo, na
polsk¹ gospodarkê. St¹d moja obecnoœæ tutaj.
Ale, tak jak ju¿ wspomnia³em, zdecydowanie bar-
dziej kompetentny przedstawiciel pana prezyden-
ta siedzi niestety w ³awach dla goœci. Pan profesor
Religa, który odpowiedzia³by pañstwu zapewne
na wszystkie szczegó³owe pytania dotycz¹ce s³u¿-
by zdrowia i jej funkcjonowania, nie zosta³ nieste-
ty przez pana marsza³ka dopuszczony do g³osu.

(G³osy z sali: Brawo, brawo!)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Piotr G³owski, proszê.

Senator Piotr G³owski:

Panie Ministrze, s³ucham bardzo wnikliwie te-
go, co pan mówi, i mam takie pytanie: czy przy-
padkiem nie zdradzi³ pan rzeczywistych intencji
pana prezydenta, dotycz¹cych przeprowadzenia
tego, czego jesteœmy œwiadkami, czyli show poli-

tycznego, a nie prawdziwej dyskusji ze spo³eczeñ-
stwem? Pad³o pytanie o stosunki obywatel – sa-
morz¹d, a pan kpi¹co wyœmia³ i zanegowa³ wiedzê
Polaków o funkcjonowaniu pañstwa, mówi¹c – tu
zacytujê pana najdok³adniej, jak potrafiê: wiecie
pañstwo, jaki jest poziom œwiadomoœci spo³e-
czeñstwa, jeœli chodzi o samorz¹d? Macie pañ-
stwo w³aœnie takie podejœcie do obywateli. Na ja-
kiej podstawie wysnuwa pan wniosek, ¿e obywa-
tele, choæ nie rozumiej¹, co to jest samorz¹d, zro-
zumiej¹, jak funkcjonuj¹ skomplikowane zasady
rynku opieki zdrowotnej, zak³adów opieki zdro-
wotnej, co to jest komercjalizacja, co to jest pry-
watyzacja, jak ona bêdzie ewentualnie przepro-
wadzana? To wszystko chce pan zawrzeæ w tym
jednym pytaniu; a wydaje siê, ¿e zupe³nie nie
oczekujecie odpowiedzi. Dziêkujê bardzo.

(Senator Stanis³aw Kogut: Pytanie, pytanie!)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze, ja mogê powiedzieæ w ten sposób: jest
mi niezmiernie przykro, kiedy pan senator mówi,
¿e ja tutaj siê œmia³em czy mówi³em coœ prze-
œmiewczo. Nie, Panie Senatorze, ja siê nie œmia-
³em, ja siê absolutnie nie œmia³em.

(Senator Piotr G³owski: Tak, œmia³ siê pan.)
Nie, Panie Senatorze, ja siê nie œmia³em. Ja siê

nie œmia³em, Panie Senatorze, absolutnie. Ja tyl-
ko zada³em panu senatorowi, pañskiemu kole-
dze z klubu, pytanie, co by by³o, gdybyœmy zapy-
tali obywateli, kto jest ich marsza³kiem, kto jest
ich starost¹, czy znaj¹ nazwiska tych osób. Po co
to zrobi³em? Po to, ¿eby to zestawiæ i powiedzieæ,
¿e je¿eli coœ pozostaje w gestii organów pañstwa,
to jednak, mimo wszystko, jest znacznie lepiej
kontrolowalne, znacznie lepiej kontrolowalne.

(Senator Piotr G³owski: Wczeœniej pan mówi³
zupe³nie co innego.)

I odpowiedzialnoœæ jest znacznie wiêksza, Pa-
nie Senatorze, odpowiedzialnoœæ jest znacznie
wiêksza.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Szanowni Pañstwo, teraz pytanie zadaje pan

senator Tomasz Misiak.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia 29

(senator M. Adamczak)



Senator Tomasz Misiak:

Panie Ministrze, dwa pytania w miarê proste.
Pan du¿o mówi³ o tak zwanym dobru narodo-

wym, którym s¹ te¿ nasze szpitale. Mam pytanie:
czy te 10 miliardów d³ugów, które one zaci¹gnê³y,
te¿ s¹ naszym dobrem narodowym?

I drugie pytanie. Chocia¿ ma pan ma³e do-
œwiadczenie w samorz¹dnoœci, co pan podkreœla,
to jednak pewnie zdaje pan sobie sprawê z tego,
w jaki sposób funkcjonuj¹ spó³ki zajmuj¹ce siê na
przyk³ad oczyszczaniem miast, transportem
miejskim, transportem podmiejskim, ogrzewa-
niem, czyli œwiadcz¹ce us³ugi, które s¹ dobrem
publicznym. Czy one funkcjonuj¹ w ramach ja-
kiejœ innej, bli¿ej nam nieznanej – mo¿e pan odpo-
wie, mo¿e ja czegoœ tu nie wiem – formy prawnej,
innej ni¿ spó³ka? A je¿eli tak, to czy zarz¹dzanie
tymi dobrami publicznymi przez spó³ki spowodo-
wa³o tragediê, dzik¹ prywatyzacjê i za³amanie siê
systemu us³ug publicznych w Polsce? Bo przy-
pomnê, s¹ to spó³ki zarz¹dzane w wielu przypad-
kach przez samorz¹dy, których pan tak siê boi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana ministra o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze, ja mogê powiedzieæ w ten sposób…
Przede wszystkim znów nawi¹¿ê tutaj do wypo-
wiedzi sejmowej pana profesora Religi. O ile pa-
miêtam, pan profesor przedstawia³ wtedy dane li-
czbowe dotycz¹ce obecnego finansowania s³u¿by
zdrowia w Polsce. To jest wielokrotnie mniej ni¿
gdzie indziej na œwiecie, i to jest problem.

Wielokrotnie mniej ni¿ gdzie indziej na œwiecie.
W³aœnie z tego w wielu przypadkach wynika za-
d³u¿enie, ze sposobu u³o¿enia finansowania. Dla-
czego jest zad³u¿enie? W pewnym stopniu byæ
mo¿e dlatego, ¿e niektóre placówki s¹ Ÿle za-
rz¹dzane. Pytanie, czy mamy gwarancjê, ¿e spó³ki
prawa handlowego bêd¹ na pewno dobrze za-
rz¹dzane. ¯adnych takich gwarancji, proszê pañ-
stwa, nie mamy, i nikt z pañstwa na pewno ich nie
da. Tutaj, w Wysokiej Izbie byæ mo¿e ktoœ tak po-
wie, ale tak naprawdê nikt z nas nie jest w stanie
powiedzieæ, nikt w ogóle nie jest w stanie powie-
dzieæ, ¿e wszystkie te spó³ki bêd¹ dobrze za-
rz¹dzane. Byæ mo¿e równie¿ bêd¹ popada³y w d³u-
gi, a wtedy bêd¹ po prostu og³aszaæ upad³oœæ.

Powiem jednak o czymœ innym. Myœlê, ¿e
w wielu przypadkach powstawanie d³ugów wyni-

ka³o w³aœnie z tego, i¿ po prostu by³o za ma³o pie-
niêdzy na to, aby zrealizowaæ podstawowe us³ugi.
Czy wiêc komercjalizacja i prywatyzacja to w³aœci-
wy kierunek reformy, czy te¿ mo¿e lepiej by³oby po
prostu zmieniæ finansowanie? Mo¿e lepiej by³oby
w jakiœ sposób do³o¿yæ pieniêdzy do systemu?
Dlaczego Platforma Obywatelska, dlaczego rz¹d
nie zaproponowa³ ¿adnego takiego rozwi¹zania?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Rz¹d PiS za-
proponowa³.)

Dlaczego to idzie tylko w kierunku spó³ek? To
jest pytanie, które pozostaje dzisiaj bez odpo-
wiedzi.

Druga kwestia – samorz¹d.
(Senator Piotr Kaleta: Wywo¿enie œmieci porów-

nywaæ do s³u¿by zdrowia?)
Panie Senatorze, œmieci… ja bym tego nie poró-

wnywa³ z ochron¹ zdrowia. Ale powiem panu tak:
moje osobiste doœwiadczenia s¹ takie, ¿e na przy-
k³ad wywóz tak zwanych nieczystoœci sta³ych
w mojej gminie wcale dobrze nie funkcjonuje, bo
ja nie jestem zadowolony z tego, ¿e to jest drogie
i ¿e robi siê to w ci¹gu dnia. Tak, robione to jest
w ci¹gu dnia, blokuje siê ulice. Dlaczego to nie jest
zmieniane? Nie wiem. To jest dobre funkcjonowa-
nie? Mam powa¿ne w¹tpliwoœci. Wcale nie jestem
zadowolony z tego, jak to funkcjonuje.

(G³os z sali: W jakiej gminie?)
W gminie Kraków.
(G³os z sali: S¹ ograniczenia…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pytanie zada pan senator Piotr Wach,
a potem pan senator Marek Trzciñski.

Proszê pana senatora Wacha.

Senator Piotr Wach:

Dziêkujê uprzejmie.
Panie Ministrze, pan reprezentuje pana prezy-

denta. Przygotowuj¹c siê do tego wyst¹pienia, na
pewno przeprowadzi³ pan wiele dyskusji, aby po-
znaæ stanowisko pana prezydenta w tej sprawie.
Proszê powiedzieæ, jak to jest mo¿liwe, ¿e pan nie
potrafi odpowiedzieæ na pytanie, jak siê zachowa
pan prezydent w przypadku niskiej frekwencji.
Oczywiœcie ona powinna byæ wysoka itd., ale my
rozpatrujemy tu ró¿ne mo¿liwoœci. Mówimy:
mo¿liwe jest, ¿e w du¿ej mierze bêd¹ prywatyzo-
wane, komercjalizowane zak³ady. Równie¿ bar-
dzo mo¿liwe jest to, ¿e frekwencja bêdzie niedo-
stateczna. Czy nie uwa¿a pan, ¿e ryzykowne jest,
jeœli chodzi o osoby czy ugrupowania, które uwa-
¿aj¹ tê reformê za obiecuj¹c¹, pójœcie w tê stronê,
¿e pan prezydent nadal po up³ywie czy po stracie
po³owy roku bêdzie blokowa³ tego typu reformy,
poniewa¿ bêdzie niska frekwencja? Jak to mo¿li-
we, ¿e pan na tak podstawowe pytanie nie chcia³ tu
odpowiedzieæ?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Udzielam g³osu panu ministrowi.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze, ja odpowiedzia³em na to pytanie.

(G³os z sali: Nie, nie.)
Ja odpowiedzia³em na to pytanie.
(Senator Edmund Wittbrodt: To nie jest odpo-

wiedŸ na to pytanie. To nie jest ¿adna odpowiedŸ.)
Ja odpowiedzia³em na to pytanie, mówi¹c, ¿e

mam nadziejê, ¿e po pierwsze, pañstwo zgodzicie
siê na przeprowadzenie referendum, a po drugie,
bêdziecie pañstwo promowali ideê tego referen-
dum, tak aby przynios³o ono rozstrzygniêcie. To
jest odpowiedŸ na to pytanie. Wtedy podjêcie de-
cyzji bêdzie dla pana prezydenta bardzo proste,
zostanie ona zapowiedziana w referendum. Je¿eli
obywatele opowiedz¹ siê w referendum na tak,
wyra¿¹ na to zgodê, zaaprobuj¹, wówczas pan
prezydent podpisze ustawy. Zak³adamy, ¿e to re-
ferendum siê odbêdzie i przyniesie odpowiedŸ. Je-
¿eli referendum da odpowiedŸ negatywn¹, to
oczywist¹ spraw¹ jest, ¿e stanowisko pana prezy-
denta w odniesieniu do tych ustaw bêdzie zgodne
z wol¹ spo³eczeñstwa, czyli negatywne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Marek Trzciñski.
Proszê.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja na wstêpie chcia³bym wyst¹piæ do pana mi-

nistra z proœb¹, by skupi³ siê pan wy³¹cznie na od-
powiedzi na zadane przeze mnie pytanie, rezyg-
nuj¹c ze zbêdnych komentarzy.

Umieralnoœæ na choroby uk³adu kr¹¿enia
w Polsce jest prawie dwukrotnie wy¿sza ni¿ prze-
ciêtnie w Unii Europejskiej, Polacy ¿yj¹ przeciêt-
nie niemal piêæ lat krócej od obywateli innych kra-
jów Europy. W tym kontekœcie mam pytanie.

Czy prezydent, który zapowiedzia³ zawetowa-
nie ustaw zdrowotnych, zanim pozna³ ich treœæ,
a teraz nawo³uje do wstrzymania prac nad usta-
wami, ma jak¹œ ofertê, któr¹ by chcia³ zrealizowaæ
w zamian? Je¿eli tak, to dlaczego PiS z udzia³em

pos³a Religi, sprawuj¹c przez dwa lata w³adzê, nie
wprowadzi³ tych rozwi¹zañ.

(Senator Stanis³aw Kogut: Pana pos³a.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Uprzejmie proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Bardzo przykro mi jest z ust pana se-
natora s³yszeæ… Dla mnie to jest inwektywa, je¿eli
pan mówi, ¿e pan prezydent nie zna ustaw. Zape-
wniam pana, ¿e…

(Senator Marek Trzciñski: Jeszcze raz proszê
o odpowiedŸ. Dlatego na pocz¹tku by³a moja pro-
œba o to, ¿eby pan nie ocenia³ mojego pytania, tyl-
ko udzieli³ odpowiedzi. Bardzo proszê o odpo-
wiedŸ, Panie Ministrze.)

(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Có¿ za subtelnoœæ.)
Zapewniam pana, zapewniam pana, ¿e pan

prezydent zna treœæ tych ustaw. St¹d w³aœnie dzi-
siejsze moje wypowiedzi dotycz¹ce przebiegu prac
nad tymi ustawami, dotycz¹ce tego, ¿e w tych
ustawach na wejœciu by³y jedne treœci, a inne s¹
obecnie, ¿e nast¹pi³y zmiany, które zmierzaj¹ do
absolutnej, ca³kowitej komercjalizacji i ca³kowi-
tego otwarcia drogi do prywatyzacji, bez ¿adnych
ograniczeñ.

Zapewniam pana, Panie Senatorze, ¿e pan pre-
zydent zna te ustawy – to jest odpowiedŸ – i w³aœ-
nie dlatego wystêpuje z inicjatyw¹ przeprowadze-
nia referendum.

Senator Marek Trzciñski:

Pani Marsza³ek, prawdopodobnie moje pytanie
nie dotar³o do pana ministra, wiêc pozwoli pani
marsza³ek, ¿e je powtórzê.

Skoro pan prezydent d¹¿y do tego, ¿eby zatrzy-
maæ prace nad ustawami, pytanie brzmi: czy ma
jak¹œ ofertê w zamian? Je¿eli tak, to dlaczego,
sprawuj¹c w³adzê przez dwa lata z udzia³em pana
ministra Religi, nie wprowadzi³ tych rozwi¹zañ.

(Senator Piotr Kaleta: To zapytajcie pana mini-
stra Religi, siedzi tu.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Bardzo proszê zapisaæ siê do g³osu, Panie Se-

natorze, jeœli ma pan tak¹ wolê.
Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Jeszcze raz z ubolewaniem stwierdzam, ¿e pan
profesor Religa nie mo¿e w tej sprawie udzieliæ
szczegó³owej odpowiedzi. Ja mogê panu senato-
rowi powiedzieæ, ¿e wed³ug mojej wiedzy pakiet
ustaw usprawniaj¹cych i poprawiaj¹cych fun-
kcjonowanie s³u¿by zdrowia by³ w Ministerstwie
Zdrowia przygotowany, tak, by³ w Ministerstwie
Zdrowia przygotowany. Tak, Panie Senatorze.
Przez dwa lata by³ on przygotowywany, bo to jest
trudna sprawa i tego siê nie robi na kolanie, tego
siê nie zmienia ca³kowicie, wywracaj¹c projekt do
góry nogami w komisji sejmowej. (Oklaski) W³aœ-
nie dlatego by³ przygotowywany przez dwa lata.
Wiem, ¿e odpowiednie rozwi¹zania by³y przygoto-
wane i pan profesor Religa mówi³ o tym w swoim
wyst¹pieniu sejmowym. Niestety, dzisiaj nie ma
okazji podzieliæ siê tym z pañstwem.

(Senator Marek Trzciñski: Panie Ministrze,
gdzie jest ten pakiet?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo przepraszam…
(Senator Marek Trzciñski: Dlaczego nie ma ini-

cjatywy ustawodawczej?)
(Senator Roman Ludwiczuk: Przez dwa lata!)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przez dwa la-

ta!)
Panie Senatorze, przepraszam, ale to nie jest

dyskusja miêdzy panami. Przepraszam bardzo.
Przechodzimy do nastêpnego pytania.

Pan senator Zbigniew Paw³owicz.
Proszê.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, muszê powiedzieæ, ¿e trochê

mnie pan zaskoczy³ tym komentarzem samo-
rz¹dowym, ale nie bêdê do tego wraca³. Powiem
tylko tyle, ¿e Ÿle pan mnie kojarzy, bo ja czterna-
œcie lat zarz¹dzam najlepszym szpitalem w Pol-
sce. Niech pan zajrzy do dzisiejszej „Rzeczpospoli-
tej”, to siê pan przekona. (Oklaski)

(G³osy z sali: Ojej! Ojej!)
Myœlê, ¿e pan to Ÿle… (Oklaski)
Poniewa¿ pan mi nie odpowiedzia³ na pytanie,

jak pan rozumie pojêcie placówek s³u¿by zdrowia,
a jest pan prawnikiem z przygotowania, z tego, co
wiem, to ja bêdê dr¹¿y³ tê sprawê.

Chcia³bym zapytaæ, czy w pytaniu pana prezy-
denta, w czêœci pytania dotycz¹cej komercjaliza-
cji, owa komercjalizacja ma dotyczyæ ca³ej s³u¿by
zdrowia. Jak to siê ma do naszej obecnej rzeczywi-

stoœci? Chcia³bym, ¿eby pan to rozszerzy³. Ja nie
bêdê przed³u¿a³, powiem tylko, ¿e w drugiej czêœci
pytanie odnosi siê wy³¹cznie do szpitali. Dziêkujê
bardzo.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy pana szpi-
tal jest skomercjalizowany, prywatny?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, odpowiedzi udziela nie pan se-
nator, lecz pan minister.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Ja w tej sytuacji mogê tylko wyraziæ
ubolewanie, ¿e pan senator jako specjalista z za-
kresu s³u¿by zdrowia nie mo¿e tu przeprowadziæ
dyskusji z panem profesorem, który równie¿ do-
skonale zna realia polskiej medycyny i polskiej
s³u¿by zdrowia. (Oklaski) Z pewnoœci¹ by³aby to
dyskusja znacznie bardziej merytoryczna ni¿ ze
mn¹ w tych szczegó³owych kwestiach. Ja mogê
powiedzieæ tylko tyle. W ustawie jest wskazany
katalog placówek s³u¿by zdrowia. Mam nadziejê,
¿e pan senator siê z tym katalogiem zapozna³. S¹
tam szpitale, tak jak panu odpowiada³em przy
okazji poprzedniego pytania, s¹ tam miêdzy inny-
mi stacje krwiodawstwa. Komercjalizacja obejmu-
je wszystkie te podmioty, a katalog tych podmio-
tów jest dosyæ d³ugi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Henryk WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zadaæ panu ministrowi pytanie do-

tycz¹ce treœci pytania referendalnego. Mam prze-
konanie, ¿e pan minister od pocz¹tku uczestni-
czy³ w pracach nad koncepcj¹ prezydenck¹ i z ³at-
woœci¹ odpowie na to pytanie. Pytam dlatego, ¿e
ilekroæ czytam to pytanie, tylekroæ mam wra¿e-
nie, ¿e jest ono pytaniem niedokoñczonym, doty-
czy bowiem nie istoty projektowanej reformy, lecz
narzêdzi. Gdyby mia³o dotyczyæ istoty, to s¹dzê,
¿e powinno brzmieæ w ten sposób: po s³owach
„prywatyzacji szpitali” powinno byæ dodane „pro-
wadz¹c¹ do poprawy dostêpnoœci i jakoœci œwiad-
czeñ medycznych oraz racjonalizacji wydatków
publicznych”. Tak bym sobie wyobra¿a³ pytanie,
które dotyczy i narzêdzi, i istoty rzeczy, i celu pro-
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jektowanej reformy s³u¿by zdrowia. Niestety, tak
nie jest, a byæ mo¿e tak mia³o byæ.

D¹¿y³bym do tego, aby pan minister zechcia³ po-
wiedzieæ, jak formu³owano to pytanie. Jakie by³y
kolejne przybli¿enia? Czy mo¿e na pocz¹tku tak
mniej wiêcej ono brzmia³o, a póŸniej ktoœ uzna³, ¿e
druga czêœæ, dotycz¹ca istoty rzeczy, jest zbêdna?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê za-
daæ pytanie.)

Pytanie jest nastêpuj¹ce. Jak przebiega³y pra-
ce nad sformu³owaniem pytania referendalnego
i dlaczego u¿yto w nim dwóch s³ów, pierwszego,
czyli „komercjalizacja”, które w powszechnym,
spo³ecznym obiegu, w powszechnej œwiadomoœci
nie jest rozpoznawalne, i drugiego, s³owa „pry-
watyzacja”, które w powszechnej œwiadomoœci
spo³ecznej ma konotacjê pejoratywn¹ i to prze-
cie¿ nie od dziœ, a od czasów PRL, a pan prezy-
dent pamiêta tamte czasy i myœlê, ¿e raczej ma
œwiadomoœæ tego, ¿e to s³owo budzi negatywne
skojarzenia spo³eczne, wrêcz lêki. Dlaczego tak
sformu³owano pytanie? Czy rozwa¿ano inne
brzmienie pytania, brzmienie, o którym mówi-
³em? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Je¿eli chodzi o pytanie drugie, doty-
cz¹ce pojêcia prywatyzacji, to nie bardzo jestem
w stanie siê do tego ustosunkowaæ, zwa¿ywszy na
to, ¿e wczeœniej pana kolega mówi³, ¿e straszenie
maj¹tkiem prywatnym œwiadczy o braku szacun-
ku pana prezydenta dla w³asnoœci prywatnej, a te-
raz pan senator mówi o tym, ¿e pojêcia „prywatny”,
„prywatyzacja” Ÿle siê spo³eczeñstwu kojarz¹.
Przyznam, ¿e nie bardzo rozumiem, choæ byæ mo¿e
rzeczywiœcie z niektórymi przejawami prywatyza-
cji, jaka by³a prowadzona w Polsce na pocz¹tku, po
1990 r., skojarzenia obywateli nie s¹ zbyt dobre.
Dlatego te¿ ca³y czas zadajemy pytanie, dlaczego
pañstwo w swoich ustawach, w ustawach, nad
którymi pañstwo procedujecie, bêd¹cych propozy-
cjami Platformy Obywatelskiej, nie przewidzieli-
œcie ¿adnych ograniczeñ dla prywatyzacji. To jest
podstawowe pytanie, które my ca³y czas zadajemy,
a na to pytanie nie ma odpowiedzi. Ma³o tego, te
ograniczenia by³y i w ustawach, w projektach
ustaw zosta³y zlikwidowane. Pytanie: dlaczego?

Panie Senatorze, na to pytanie nikt nie odpowiada.
Ja te¿ zadajê to pytanie, bo po prostu nie rozu-
miem, dlaczego poczyniono kroki w tym kierunku.

Jeœli chodzi o pojêcia komercjalizacji i prywatyza-
cji, to ja ju¿ dzisiaj odpowiada³em na pytanie doty-
cz¹ce dokumentu, który zosta³ przes³any na rêce pa-
na marsza³ka w zesz³ym tygodniu, w którym wyjaœni-
liœmy tepojêcia.PanieSenatorze,byæmo¿epansena-
tor nie mia³ okazji siê z tym zapoznaæ, choæ pan mar-
sza³ek mówi³, ¿e zosta³o to opublikowane w formie
druku senackiego, z tego, co zrozumia³em. Odpo-
wiedŸ wydawa³a mi siê dosyæ wyczerpuj¹ca. S¹ po-
wszechnie dostêpne Ÿród³a, które wyjaœniaj¹ pojêcia
komercjalizacji i prywatyzacji, i ja nie mam specjal-
nych w¹tpliwoœci co do tego, ¿e ka¿dy, kto jest zainte-
resowany, zw³aszcza je¿eli dojdzie do debaty przedre-
ferendalnej, z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie mia³ okazjê wy-
robiæ sobie w³asny pogl¹d na temat tego, czym jest
prywatyzacja, komercjalizacja i jakie s¹ realia czy ja-
kie mog¹ byæ w przysz³oœci realia z tym zwi¹zane.

(Senator Henryk WoŸniak: Pani Marsza³ek,
bardzo przepraszam.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, ale króciutko. Z tego, co rozu-
miem, chce pan dopowiedzieæ, Panie Senatorze.
Proszê krótko.

Senator Henryk WoŸniak:

Tak, tak. Dziêkujê uprzejmie.
Jestem rozczarowany t¹ odpowiedzi¹. Ja nie

pyta³em o definicje tych s³ów, Panie Ministrze,
i nie ma potrzeby, ¿eby pan mnie instruowa³. Ja
pyta³em o tryb dochodzenia do takiego sformu³o-
wania pytania referendalnego i nie spodziewa³em
siê, ¿e sprawi panu trudnoœæ odpowiedŸ na to py-
tanie. Pytanie by³o bardzo jasne i klarowne. Dla-
czego tak sformu³owano to pytanie? Jak do tego
dochodzono? Czy rozwa¿ano inne opcje sformu³o-
wania tego pytania? Ja przeczyta³em s³owa, które
– tak uwa¿am – powinny zabrzmieæ, staæ siê dru-
g¹ czêœci¹ tego pytania, gdyby by³o ono formu³o-
wane z dobr¹ wol¹, a nie na zasadzie budzenia
spo³ecznych lêków. O to pyta³em, a nie o definicje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze, chcia³bym jednak z ca³¹ po-
kor¹ stwierdziæ, ¿e w³aœnie pytanie zaproponowa-
ne przez pana senatora zawiera ocenê, albowiem
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ono – tak jak pan senator to przedstawi³ – mówi-
³o o tym, ¿e to doprowadzi do poprawy dostêpu
do us³ug. A kto dzisiaj mo¿e byæ pewny tego, czy
to rzeczywiœcie doprowadzi do poprawy dostêpu
do us³ug? (Oklaski) Pan prezydent w³aœnie w tej
kwestii ma daleko id¹ce w¹tpliwoœci, czy to rze-
czywiœcie, tak jak pañstwo mówicie, jak przed-
stawiciele Platformy Obywatelskiej ca³y czas de-
klaruj¹, doprowadzi do poprawy dostêpu do us-
³ug. Wydaje siê, ¿e absolutnie nie ma takiej pew-
noœci, a zagro¿enia s¹ istotne. St¹d pytanie pa-
na prezydenta w ogóle o kierunek, w jakim bê-
dzie zmierza³a reforma. To jest pytanie ogólne,
pytanie o kierunek, o to, czy chcemy, aby takie
dzia³ania zosta³y podjête czy ewentualnie podjê-
te, czy mo¿liwoœci stworzone, ewentualne mo¿-
liwoœci, myœlê tu o prywatyzacji. Powtarzam je-
szcze raz: to s³owo umo¿liwia, nie obliguje, lecz
umo¿liwia.

Wydaje mi siê, ¿e jest to tak naprawdê jedyne
pytanie, jakie mo¿na by³o tutaj sensownie zadaæ,
w³aœnie bez jakiegokolwiek podtekstu polityczne-
go, albowiem ta ustawa rzeczywiœcie przewiduje
takie rozwi¹zania. Pytanie o to, jakie bêd¹ jej
skutki, to jest inne pytanie, ale dzisiaj nikt nie
umie na nie odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Maciej Grubski, a potem Piotr
Gruszczyñski.

Proszê bardzo.
(Senator Maciej Grubski: Pani Marsza³ek, ja siê

zg³asza³em do dyskusji, a nie do zadania pytania.)
Dziêkujê bardzo.
Zatem pan senator Piotr Gruszczyñski, a po

nim Grzegorz Czelej.
Proszê.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Ministrze, dostrzegaj¹c dzisiaj du¿¹ bez-
radnoœæ wobec zadawanych pytañ, na które pan
czêsto nie udziela odpowiedzi, chcia³bym zadaæ
nastêpuj¹ce pytanie. Czy pan prezydent nie ma
wspó³pracownika, który jest merytorycznie przy-
gotowany do tego, ¿eby odnieœæ siê do s³u¿by
zdrowia? Ja oczywiœcie pomijam…

(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Religa, Religa.)
Ja oczywiœcie pomijam pos³a Religê…
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Ryszard Bender: Niekompetentny,

prawda?)
To jest pierwsze pytanie.
(Rozmowy na sali)

Pani Marsza³ek, czy mogê mówiæ dalej?
(Senator Ryszard Bender: Lepiej nie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.
Proszê nie przeszkadzaæ. Panowie Senatoro-

wie, bardzo proszê o zachowanie powagi. Panie
Senatorze, wiem, ¿e jest pan zapisany do dysku-
sji, tak ¿e proszê…

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Senatorze, ja panu nigdy nie przeszka-
dza³em i proszê zachowaæ siê dok³adnie tak samo.

To jest pierwsze pytanie.
Powiedzia³ pan, Panie Ministrze, ¿e komercjali-

zacja otwiera drzwi do nieograniczonej prywaty-
zacji. Nie ukrywam, ¿e jako by³ego samorz¹dowca
tego rodzaju sformu³owanie mnie po prostu obu-
rza. Czy to oznacza, ¿e pan prezydent nie ma zau-
fania do decyzji, które bêd¹ podejmowane na po-
ziomie samorz¹dów?

Pytanie trzecie. Na jakim poziomie wed³ug pa-
na maj¹ zapadaæ decyzje co do prywatyzacji, któ-
r¹ ma przeprowadziæ Platforma? Czy fizycznie ma
to wygl¹daæ w ten sposób, ¿e przedstawiciel rz¹du
Platformy pojedzie do starosty z PiS i bêdzie go
zmusza³ do tego, ¿eby zrobi³ coœ, czego byæ mo¿e
ani on, ani lokalna spo³ecznoœæ nie chce?

Kolejne pytanie. Panie Ministrze, czy nie ma
pan wra¿enia, ¿e podwojenie bud¿etu na s³u¿bê
zdrowia bez wprowadzenia rozwi¹zañ, zmian sys-
temowych jest tak naprawdê finansowaniem stu-
dni bez dna – pan tak¹ propozycjê przed chwil¹
z³o¿y³ – i nie osi¹gniemy oczekiwanego efektu, i ¿e
trzeba jednak zacz¹æ od reformy, a potem mówiæ
o pieni¹dzach? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Cztery pytania i – jak rozumiem – cztery odpo-
wiedzi.

Pan minister, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Có¿, muszê powiedzieæ w ten sposób.
Wœród swoich najbli¿szych wspó³pracowników,
myœlê tu o sekretarzach i podsekretarzach stanu,
pan prezydent niestety nie ma ¿adnego eksperta
z zakresu s³u¿by zdrowia.

(Senator Piotr Gruszczyñski: Tragedia.)
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Powtarzam, eksperta z zakresu s³u¿by zdrowia,
bo o to pan pyta³. Dlatego pan prezydent zapropo-
nowa³ wyst¹pienie pana profesora Religi, który
jest ekspertem i na wszystkie pytania ekspercie
z pewnoœci¹ zechcia³by i móg³by pañstwu odpo-
wiedzieæ, ale marsza³ek zwi¹zany z pañstwa ugru-
powaniem nie wyrazi³ na to zgody. To jest odpo-
wiedŸ na pierwsze pytanie.

Druga kwestia. Pan jest oburzony tym, ¿e ja mó-
wi³em, ¿e w ¿aden sposób nie hamuje to drogi do
prywatyzacji. Powiem tak. Je¿eli chodzi o funkcjo-
nowanie samorz¹du, Panie Senatorze, to jestem
tylko skromnym obserwatorem, je¿eli zaœ chodzi
o to, co jest napisane w ustawach, to dla mnie jako
prawnika odpowiedŸ jest krótka: koñ jaki jest, ka¿-
dy widzi. Ja widzê, ¿e w tych ustawach nie ma ¿a-
dnych ograniczeñ dla prywatyzacji, a komercjali-
zacja jest obligatoryjna. W zwi¹zku z powy¿szym
uwa¿am, ¿e taki jest kierunek tej reformy, a zatem
pytanie referendalne jest dobrze zadane.

(G³os z sali: …samorz¹dowy.)
Byæ mo¿e samorz¹dowcy znajd¹ siê w takiej sy-

tuacji, w której bêd¹ musieli podejmowaæ decyzje,
których w normalnych warunkach wcale by podj¹æ
nie chcieli, bo oka¿e siê, ¿e na przyk³ad nie ma pie-
niêdzy na funkcjonowanie, kosztuje to samorz¹d
zbyt du¿o. Trudno powiedzieæ, jakie bêd¹ dalsze
scenariusze, ani pañstwo, ani ministerstwo tak na-
prawdê tego nie wyjaœniacie. Oczywiœcie pañstwo
zapowiadacie, ¿ewszystkobêdziedobrze. Pansena-
tor mówi³ o tym, ¿e pytanie powinno zawieraæ sfor-
mu³owanie: w celu poprawy s³u¿by zdrowia. Nieste-
ty, g³osy ze œrodowisk zwi¹zanychzes³u¿b¹ zdrowia
s¹ zupe³nie przeciwne wobec pañstwa twierdzeñ,
s³yszymy, ¿e doprowadzi to do pogorszenia i efekty
bêd¹czymog¹byækatastrofalne.Dlatego te¿wrefe-
rendum zaproponowane jest pytanie o to, czy spo³e-
czeñstwo decyduje siê na taki kierunek, czy takiego
kierunku chce spo³eczeñstwo.

(Senator Piotr Gruszczyñski: Proszê pojechaæ
do Wrzeœni, tam znajdzie pan odpowiedŸ, Panie
Ministrze.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy jesz-
cze…)

Ostatnie pytanie, czy podwojenie bud¿etu to
jest studnia bez dna. Panie Senatorze, ja odpo-
wiem w ten sposób. Znów wracam do wypowie-
dzi sejmowej pana ministra Religi, który poda-
wa³ dane, ¿e u nas jest o sto procent mniej na-
k³adów na s³u¿bê zdrowia ni¿ w innych normal-
nych krajach, na przyk³ad w Czechach, o ile dobrze
pamiêtam.

Szanowni Pañstwo, ja powiem tak: je¿eli dzisiaj
mamy do dyspozycji cztery deski i z nich sklecon¹
budkê, to je¿eli te cztery deski rozbierzemy… Ja
gratulujê panu senatorowi, je¿eli uda mu siê
z tych czterech desek, bez ¿adnego dofinansowa-
nia, bez dodatkowych nak³adów, nawet przy naj-

lepszym zarz¹dzaniu, zbudowaæ biurowiec ze
szk³a i aluminium.

(Oklaski)
Pieni¹dze w systemie s¹ po prostu niezbêdne.

A fakty s¹ takie, odnosz¹c siê do tego, jaka jest sy-
tuacja w innych krajach, ¿e tych pieniêdzy w na-
szym systemie jest za ma³o. I to jest problem nu-
mer jeden, a nie to, jaka jest formu³a funkcjono-
wania s³u¿by zdrowia.

(Senator Edmund Wittbrodt: Wszêdzie jest za
ma³o.)

Wszêdzie jest za ma³o, a u nas jest jeszcze co
najmniej dwa razy mniej ni¿ wszêdzie. Proszê
pañstwa, to chyba jest odpowiedŸ.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale u nas wszêdzie
jest za ma³o.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Grzegorz Czelej, proszê…

Senator Piotr Gruszczyñski:

Pani Marsza³ek, przepraszam, ale nie dosta³em
jeszcze odpowiedzi, w jaki sposób Platforma ma
przeprowadzaæ prywatyzacjê. Czy przedstawiciel
rz¹du ma jeŸdziæ na przyk³ad do starosty z PiS?

(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Bender: Do wójta.)
Ja nie rozumiem mechanizmu. Jak to ma byæ

przeprowadzone?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Wydaje
mi siê, ¿e wiêkszoœæ starostów jest chyba z Plat-
formy Obywatelskiej.)

(G³osy z sali: Nie.)
Akurat, Panie Ministrze, pan siê myli.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Panowie! Bardzo proszê, mo¿e skoñ-
czmy tê wymianê z³oœliwoœci.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê, pan senator Grzegorz Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W Polsce w tej chwili jest oko³o szeœciuset szpitali
publicznych, do niedawna by³o te¿ sto osiemdzie-
si¹t szeœæ szpitali prywatnych, pewnie obecnie
jest troszeczkê wiêcej, w tym dwa dzia³aj¹ce jako
spó³ki akcyjne. Ka¿dego miesi¹ca powstaj¹ nowe
prywatne szpitale.

Mam konkretne pytanie: czy pan prezydent jest
temu przeciwny? Czy podejmowa³ i podejmuje ja-
kiekolwiek dzia³ania przeciwko powstawaniu
prywatnych szpitali?

I pytanie drugie: czy referendum ma na celu
ograniczenie powstawania nowych prywatnych

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia 35

(podsekretarz stanu A. Duda)



szpitali lub innych prywatnych jednostek s³u¿by
zdrowia dzia³aj¹cych na zasadach rynkowych?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Sza-
nowny Panie Senatorze! Nigdy nie s³ysza³em z ust
pana prezydenta informacji, aby by³ przeciwny is-
tnieniu prywatnych placówek w systemie s³u¿by
zdrowia. Nigdy nie s³ysza³em takiego zdania z ust
pana prezydenta. Pan prezydent zawsze powta-
rza³ tylko, ¿e uwa¿a, i¿ s³u¿ba zdrowia powinna
byæ w znacz¹cym stopniu publiczna i ¿e nie mo¿-
na jej poddawaæ regu³om rynkowym, bo to jest
specyficzny sektor. I takie jest stanowisko pana
prezydenta. Pan prezydent nigdy nie blokowa³ po-
wstawania prywatnych placówek, ani te¿ nigdy
nie opowiada³ siê za tym, ¿e prywatne placówki
s³u¿by zdrowia powinny zostaæ zlikwidowane. Ab-
solutnie, absolutnie nie. Mo¿e byæ przecie¿ w ja-
kimœ stopniu wolny rynek. Je¿eli s¹ obywatele,
którzy s¹ gotowi korzystaæ z bardzo wyspecjalizo-
wanych i bardzo drogich us³ug prywatnej s³u¿by
zdrowia, obywatele, których staæ na to, ¿eby dzi-
siaj finansowaæ to z w³asnej kieszeni, to proszê
bardzo. Pan prezydent nie ma nic przeciwko te-
mu. Chodzi tylko o to, aby kiedyœ w przysz³oœci nie
dosz³o do sytuacji, ¿e ka¿dy bêdzie musia³ pry-
watnie finansowaæ swoje leczenie, w tym znacze-
niu, ¿e przekroczy to realne mo¿liwoœci finansowe
Polaków. Najwiêksza obawa pana prezydenta jest
taka, ¿e ludzi po prostu nie bêdzie staæ na to, ¿eby
siê godnie leczyæ.

Senator Grzegorz Czelej:

Proszê o odpowiedŸ na drugie pytanie: czy refe-
rendum ma na celu ograniczenie powstawania
nowych prywatnych szpitali lub innych prywat-
nych jednostek s³u¿by zdrowia?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Referendum nie ma na celu ograniczenia po-
wstawania nowych prywatnych szpitali, które bê-
d¹ prywatnymi szpitalami w znaczeniu w³asnoœci

niepublicznej w momencie ich powstania. Czyli
je¿eli dwóch panów za³o¿y spó³kê i bêdzie chcia³o
stworzyæ prywatny szpital… Referendum abso-
lutnie nie odnosi siê do takiej kwestii. Pan prezy-
dent w ¿aden sposób nie chce ograniczaæ obywa-
telom swobody podejmowania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej w tym zakresie.

(Senator Grzegorz Czelej: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Krzysztof Majkowski, proszê, a po-
tem Zbigniew Paw³owicz. Wiem, ¿e…

(Senator Zbigniew Paw³owicz: Nie, dziêkujê.)
Nie? Pan senator Krzysztof Piesiewicz, to jesz-

cze kolejka…
Bardzo proszê.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Marsza³ek, przepraszam, nie chcia³bym
wprowadzaæ zamieszania, ale ja nie mam pytania
do pana ministra Dudy. Myœlê zreszt¹, ¿e przez te
dwie godziny pan minister ju¿ siê zmêczy³ i chêt-
nie by odpocz¹³. Ja mam pytanie do pana mar-
sza³ka Borusewicza w zwi¹zku z opini¹ prawn¹,
któr¹ dzisiaj otrzymaliœmy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo przepraszam, ale nie mogê teraz przyjmo-
waæ pytañ do marsza³ka, teraz pañstwo senatoro-
wie zadaj¹ pytania panu ministrowi. Taka jest
procedura.

(Senator Krzysztof Majkowski: Dobrze.)
Tak ¿e to nie jest ten moment.
(Senator Krzysztof Majkowski: Ja siê nie upie-

ram.)
Dziêkujê bardzo.
W takim razie… Pan senator ma pytanie do pa-

na marsza³ka, ale to nie w tym momencie…
(Senator Krzysztof Majkowski: To znaczy, mam

proœbê do pani marsza³ek: je¿eli pan marsza³ek
Borusewicz pojawi siê na sali…)

Nie, ani do mnie, ani do pana marsza³ka. W tej
chwili nie ma takiej mo¿liwoœci prawnej, legisla-
cyjnej, teraz pañstwo zadaj¹ pytania panu mini-
strowi. Dziêkujê.

Pan senator Zbigniew Paw³owicz, tak? Nie, zre-
zygnowa³.

Pan senator Grzegorz Wojciechowski, proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym siê odnieœæ do poprzedniej refor-

my s³u¿by zdrowia z 1999 r. Podstawowe zarzuty,
jakie z t¹ reform¹ s¹ zwi¹zane, to brak informacji
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o niej w spo³eczeñstwie i brak konsultacji. Obec-
na reforma zosta³a zg³oszona jako projekt posel-
ski, a wiêc z pominiêciem pewnych procedur. Jest
robiona bardzo szybko. Tamta reforma mia³a
dwuletnie vacatio legis, ta – wyraŸnie krótsze, ¿e
tak powiem. Czy nie uwa¿a pan minister, ¿e po-
wtarzamy te same b³êdy, ¿e na tych poprzednich
nie nauczyliœmy siê, i¿ fraszka, jak to Polak i przed
szkod¹, i po szkodzie g³upi, nabiera coraz wiêk-
szego sensu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo za pytanie.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pañ-
stwo Senatorowie! Ja mo¿e tak odpowiem na to
pytanie zadane przez pana senatora: oczywiœcie,
¿e to równie¿ jest jedna z obaw, które pan prezy-
dent wyra¿a, i w³aœnie dlatego pan prezydent
chce zapytaæ spo³eczeñstwo. Przy czym, proszê
pañstwa, debata, któr¹ my tutaj dzisiaj prowa-
dzimy, wygl¹da jak debata na temat ustaw doty-
cz¹cych s³u¿by zdrowia, a my, proszê pañstwa,
debatujemy tylko nad tym, czy zapytaæ spo³e-
czeñstwo o to, czy chce okreœlonego kierunku
w reformach s³u¿by zdrowia, czy nie. Proszê pañ-
stwa, my nie debatujemy nad reform¹ s³u¿by
zdrowia jako tak¹ i nad rozwi¹zaniami reformy,
które s¹ lepsze, a które gorsze. My debatujemy,
czy zapytaæ spo³eczeñstwo o to, czy zgadza siê na
komercjalizacjê s³u¿by zdrowia, która umo¿liwi
prywatyzacjê szpitali. To jest podstawowy pro-
blem i to powinniœmy rozwa¿aæ. To jest pytanie,
które zadajemy spo³eczeñstwu, i na ten temat
powinniœmy dyskutowaæ. A pañstwo dyskutuje-
cie ze mn¹ tak, jak bym to ja by³ przedstawicie-
lem wnioskodawców, który wniós³ projekty re-
formuj¹ce i mia³ odpowiadaæ, czy kierunek jest
s³uszny, czy nies³uszny.

Ja, proszê pañstwa, powtarzam: zgódŸcie siê
pañstwo na przeprowadzenie tego referendum.
Ka¿da ze stron sceny politycznej bêdzie mia³a
mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê w tej kwestii. Ka¿da
ze stron bêdzie mia³a mo¿liwoœæ dyskutowania na
ten temat z obywatelami. Pañstwo bêdziecie mogli
udaæ siê do swoich okrêgów, przekonywaæ obywa-
teli do pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na
pytanie zadane w referendum i w efekcie zaistnie-
je okreœlona wola spo³eczna. Takie jest za³o¿enie
pana prezydenta. Pan prezydent chce po prostu

us³yszeæ g³os obywateli w tej sprawie, poniewa¿
wychodzi z za³o¿enia, ¿e jest to kwestia niezwykle
powa¿na, fundamentalna, której skutki dla spo-
³eczeñstwa mog¹ ci¹gn¹æ siê przez dziesiêciole-
cia. Ustawy s¹ pisane, najdelikatniej mówi¹c,
w sposób dziwny: w komisji sejmowej dochodzi do
fundamentalnych zmian w tych ustawach, na-
prawdê do przewrócenia ich niemal¿e do góry no-
gami. A pañstwo mówicie, ¿e wszystko jest w po-
rz¹dku i ¿e zasady demokracji przedstawicielskiej
s¹ zachowane. Otó¿ ja pañstwu oœwiadczam, ¿e
nie s¹ zachowane i dlatego w³aœnie pan prezydent
postanowi³ zapytaæ spo³eczeñstwo. A pañstwo
walczycie tutaj jak lwy, ¿eby to nie mia³o miejsca,
¿eby ludzie nie mieli okazji wypowiedzieæ siê, czy
chc¹ takiego kierunku zmian w s³u¿bie zdrowia,
czy te¿ nie. Dlaczego? (Oklaski)

(G³os z sali: Ale sk¹d pomys³, ¿e…)
Uwa¿acie pañstwo, ¿e spo³eczeñstwo jest na ty-

le niezorientowane, ¿e nie rozumie takich pojêæ,
jak komercjalizacja, prywatyzacja i nie wie, do
czego mo¿e, powtarzam: mo¿e, to w efekcie dopro-
wadziæ?

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Pani Mar-
sza³ek, przepraszam, w kwestii formalnej…)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Skandal…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo, bo za chwilê zarz¹dzê prze-
rwê.

(Rozmowy na sali)
Proszê o moment… Momencik, sekundkê.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Chcia³a-

bym siê wypowiedzieæ w kwestii formalnej.)
(Rozmowy na sali)
Chwileczkê, moment, dobrze?
(G³os z sali: Nie ma kwestii, tylko wniosek.)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê. Jeœli to jest wniosek formalny,

to proszê.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Tak, wniosek formalny.
Wydaje mi siê, ¿e pan minister nie zosta³ zapro-

szony tutaj…
(G³os z sali: ¯eby pouczaæ.)
…¿eby pouczaæ.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Marsza-

³ek, to nie jest wniosek formalny.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Drodzy

Pañstwo, Pañstwo Senatorowie, bardzo proszê,
dajcie siê wypowiedzieæ. Bêdziecie potem pañ-
stwo mieli mo¿liwoœæ w debacie…)

Mój wniosek formalny brzmi: proszê uprzej-
mie, Pani Marsza³ek, o upomnienie pana mini-

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia 37

(senator G. Wojciechowski)



stra, ¿eby nie poucza³ Wysokiej Izby, bo nie w tej
sprawie wystêpuje. Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jak brzmi wniosek formalny?
(Rozmowy na sali)

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Wniosek formalny brzmi: proszê nas nie pou-
czaæ i nie robiæ dygresji, lecz odpowiadaæ na zada-
wane pytania.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, ju¿ to pani wyrazi³a. Dziêkujê
bardzo, Pani Senator.

(G³os z sali: Przeg³osowaæ…)
Nie bêdziemy g³osowaæ.
(G³os z sali: G³osujemy.)
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator… Tak? Proszê.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale…)
Chwila spokoju.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Senator! Je¿eli pani senator
i inni pañstwo senatorowie poczuli siê pouczani
przeze mnie, to przepraszam. Nie by³o moj¹ inten-
cj¹, ¿eby pañstwa pouczaæ. Przepraszam.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, jak pan myœli – przez dwie i pó³

godziny zadawano panu pytania – dlaczego par-
tia, która wed³ug sonda¿y ma takie du¿e poparcie,
boi siê referendum? (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o udzielenie odpowiedzi. Jakie jest pana
zdanie jako przedstawiciela pana prezydenta?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Moja
odpowiedŸ brzmi: nie wiem, dlaczego partia, któ-
ra ma dzisiaj przewagê sonda¿ow¹, boi siê refe-
rendum. Nie umiem odpowiedzieæ na to pytanie.

Senator Krystyna Bochenek:

Przepraszam, pozwolê sobie teraz zadaæ pyta-
nie. A sk¹d pañstwo wiedz¹, ¿e siê boi? Jeszcze
nie by³o g³osowañ.

(G³osy z sali: Bo g³osowali na posiedzeniu ko-
misji.)

Ale to nie jest moment, ¿eby zadawaæ pytania
panom senatorom, tylko panu prezydentowi, któ-
rego reprezentuje pan minister.

A wiêc dlaczego pan uwa¿a, ¿e ktoœ siê boi? Na
jakiej podstawie pan formu³uje takie wnioski?

(G³os z sali: …do tej pory.)
(G³os z sali: …senatora Kraski.) (Weso³oœæ na

sali)
(G³os z sali: No tak.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze.
Pan senator Krzysztof Piesiewicz.
(Senator Czes³aw Ryszka: Platforma niczego

siê nie boi…)

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Ministrze, ja interesujê siê tymi ustawa-
mi z uwagi na funkcjê pe³nion¹ w Senacie oraz
z uwagi na to, ¿e jestem obywatelem i jestem w ta-
kim wieku, ¿e byæ mo¿e coraz czêœciej bêdê mu-
sia³ korzystaæ z tego, o czym dzisiaj mówimy. Ale
muszê powiedzieæ, ¿e to, co mn¹ rzeczywiœcie
wstrz¹snê³o, w sensie negatywnym, jeœli chodzi
o te ustawy, to by³o to, co pan powiedzia³, a co
przyj¹³em w dobrej wierze: ¿e Himalajami hipo-
kryzji, tak to zrozumia³em, i z³ej woli oraz paranoi
prywatyzacyjnej jest prywatyzacja stacji krwio-
dawstwa. Z pana wypowiedzi wynika³o, ¿e oto mo-
je ugrupowanie – to znaczy, nie moje, tylko klub,
w którym jestem – chce handlowaæ krwi¹. Chce
puœciæ tê krew, któr¹ oddaj¹ jedni ludzie dla in-
nych ludzi, w tak zwany obieg wolnorynkowy.
Czyli gdzieœ pojawia siê wolnorynkowy wilko³ak.
To jest taka sugestia, ja to tak odebra³em, proszê
mi wierzyæ, dlatego wyszed³em z sali i konsulto-
wa³em to.

I w zwi¹zku z tym mam jedno krótkie pytanie:
kto na podstawie tej ustawy bêdzie ustala³ cenê
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jednostki krwi? Czy pan wie? Nawet po skomer-
cjalizowaniu stacji krwiodawstwa. Kto bêdzie
ustala³ ceny jednostki krwi? Czy pan to wie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Rzeczywiœcie, pos³u¿y³em siê przyk³a-
dem stacji krwiodawstwa, albowiem w czasie roz-
mowy z ekspertami w³aœnie ten element, tak jak
i panu senatorowi, najbardziej utkwi³ mi w pa-
miêci.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

…w rozporz¹dzeniu ministra, a wiêc nie ma ¿a-
dnego wolnego rynku. Rozporz¹dzenie ministra.
Komercjalizacji podlega tylko mechanizm, a wiêc
zarz¹dzanie. Cenê bêdzie ustala³ minister. A wiêc
nie ma mowy o ¿adnym handlu krwi¹ i podbijaniu
stawek. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Ja wiem, ale ja mam nastêpuj¹ce obawy, Panie
Senatorze: je¿eli dopuœcimy do powstania pewne-
go mechanizmu, je¿eli nast¹pi komercjalizacja,
czyli przekszta³cenie tych stacji w spó³ki prawa
handlowego, a ona ma nast¹piæ obligatoryjnie,
i je¿eli nastêpnie dosz³oby do ich prywatyzacji, to
bardzo trudno bêdzie ten mechanizm odwróciæ.
Za to bardzo ³atwo bêdzie wtedy zmieniæ ustawê
i powiedzieæ, ¿e ju¿ nie minister ustala takie roz-
wi¹zania. A wiêc to s¹… Dzisiaj decydujemy siê na
rozwi¹zania daleko id¹ce, przynajmniej poten-
cjalnie, i st¹d to pytanie do spo³eczeñstwa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Ministrze, z pe³nym szacunkiem dla
urzêdu, który pan tutaj reprezentuje, moja wypo-

wiedŸ to jest przyk³ad, dlaczego nie mo¿na zadaæ
takiego pytania w referendum. Je¿eli byœmy zada-
li pytanie: czy jesteœ za komercjalizacj¹ stacji
krwiodawstwa, to ja bym odpowiedzia³: nie jes-
tem. Ale za tym jest pytanie, kto ustala cenê. I po-
dobnych pytañ jest sto, sto piêædziesi¹t, tysi¹c
piêæset. Dlatego takiego referendum, w moim
przekonaniu, byæ nie mo¿e; ono nie bêdzie do
koñca uczciwe i – nie celowo, ale przez treœæ swo-
jego pytania – bêdzie zmanipulowane. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze – je¿eli pani marsza³ek pozwoli
– ja darzê pana ogromnym szacunkiem, napraw-
dê, dziêkujê za wszystkie zadane pytania, ale mu-
szê stwierdziæ, ¿e akurat w tym aspekcie nie po-
dzielam stanowiska pana senatora, po prostu.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: …niewiele.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

S¹ jeszcze dwie osoby, które zg³osi³y siê do za-
dania pytañ, i na tym, jak s¹dzê, zamkniemy ju¿
tê listê osób, które pragn¹ zadaæ pytania. Mamy
tutaj jeszcze wypowiedŸ pana senatora W³adys³a-
wa Sidorowicza, który jest sprawozdawc¹ Komisji
Zdrowia.

Tak ¿e pozwol¹ pañstwo: teraz pani Gra¿yna
Sztark, a potem pan senator Grzegorz Banaœ.

Proszê pani¹ senator Gra¿ynê Sztark.

Senator Gra¿yna Sztark:

Panie Ministrze, zapewne nie zadawa³abym ju¿
panu dzisiaj pytañ, nie chcia³abym pana zamê-
czaæ, gdyby nie to, ¿e troszeczkê mnie pan przera-
zi³, mówi¹c, ¿e ma pan jak¹œ tajemn¹ wiedzê,
dwukrotnie pan to powtórzy³, i¿ w ustawach w ja-
kiœ dziwny, zaskakuj¹cy sposób dokonywa³y siê
jakieœ zmiany, znika³y jakieœ tam s³owa.

W zwi¹zku z tym ja mam pytanie, czy pan mini-
ster ma jak¹œ wiedzê o tym, ¿e dokonywa³a siê
w³aœnie niezgodna z prawem procedura ustana-
wiania prawa. Je¿eli tak, to bardzo proszê, ¿eby
pan siê t¹ wiedz¹ z nami podzieli³, bo wówczas
tak¿e i my bêdziemy siê obawiali. A je¿eli nie, to
proszê bardzo, ¿eby pan powiedzia³ w sposób jas-
ny, o co panu w zasadzie chodzi³o. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani
Senator! Oczywiœcie absolutnie nie mia³em na
myœli dzia³añ nielegalnych, to chcia³bym wyraŸ-
nie podkreœliæ. Chodzi mi tylko o to…

Mo¿e wyjaœniê sedno mojej wypowiedzi, która
dotyczy³a tych zmian. Chodzi mi tylko o to, tak
jak pañstwu powiedzia³em, ¿e tak naprawdê zu-
pe³nie inna co do istoty jest treœæ druków, które
widniej¹ jako druki sejmowe – myœlê teraz przede
wszystkim o ustawie o zak³adach opieki zdrowot-
nej, nr 284 albo 285, nie pamiêtam po prostu nu-
meru – ni¿ to, nad czym pañstwo pracujecie.
A wiêc w okresie od wniesienia, przed którym, jak
zak³adam, te ustawy zosta³y opracowane w spo-
sób specjalistyczny, przemyœlany, we wspó³pra-
cy z ekspertami, zosta³y przez kogoœ sformu³o-
wane; w toku prac komisji wiêkszoœæ sejmowa,
wiêkszoœæ komisyjna, dokona³a w tych usta-
wach zmian niezwykle istotnych, podkreœlam:
niezwykle istotnych, powiedzia³bym wrêcz: fun-
damentalnych.

Moim zdaniem, w tak istotnej sprawie, jak¹ jest
ochrona zdrowia, w tak fundamentalnej dla spo-
³eczeñstwa sprawie procedowanie ustaw czy ich
tworzenie w sensie legislacyjnym nie powinno na-
stêpowaæ na tej zasadzie, ¿e w toku prac w komisji
sejmowej nastêpuje praktycznie zupe³na zmiana
ich profilu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz proszê o zadanie pytania pana senatora
Grzegorza Banasia.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê, Pani Minister… To znaczy:
Pani Marsza³ek, bardzo… Zechce pani przyj¹æ
moje przeprosiny, bo có¿ to minister, marsza³ek
to jest coœ, nad nim tylko regulamin, jak siê do-
wiedzieliœmy, a nad ministrem to jeszcze s¹ prze-
³o¿eni. Ale ju¿ ad rem…

Szanowny Panie Ministrze, przytoczê wprost
zapisy wprowadzaj¹ce ustawy zdrowotne.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. ubieg³ego
wieku o publicznej s³u¿bie krwi mamy taki zapis:
„regionalne centra s¹ spó³kami kapita³owymi,
o których mowa w artykule itd., itd.”, w ustawie
z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej: „spó³kami kapita³owymi, o których
mowa itd., itd.”. Czy zdaniem pana ministra nie
nale¿y siê obawiaæ, ¿e choæby w przypadku z³ego
zarz¹dzania bêdziemy mieli powa¿ne problemy

z dystrybucj¹ krwi, w³aœnie z tego powodu, ¿e
poddajemy ten proceder absolutnie wolnej grze
rynkowej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! W³aœnie na tym polega problem. Otó¿
moja odpowiedŸ brzmi: nie wiem. Dzisiaj nikt tak
naprawdê nie wie, jak to bêdzie funkcjonowa³o,
wszyscy mamy œwiadomoœæ tego, ¿e mog¹ byæ
plusy, ale ¿e s¹ te¿ zagro¿enia. Chodzi o to, ¿eby
spo³eczeñstwo œwiadomie podjê³o decyzjê
w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia.
Dlatego te¿ pan prezydent wyst¹pi³ do pañstwa
z inicjatyw¹ przeprowadzenia tego referendum.
I dlatego ja pañstwa proszê od dwóch godzin
o poparcie tej inicjatywy. Ja tylko o to proszê. Nie
jestem w stanie dzisiaj pañstwu powiedzieæ, czy
ten kierunek doprowadzi do pozytywnych zmian,
czy na 100% do negatywnych zmian. Nie wiem,
czy jest dzisiaj ktoœ, kto jest w stanie na to pyta-
nie odpowiedzieæ.

Ale jest te¿ inne pytanie: czy spo³eczeñstwo
chce, ¿ebyœmy pod¹¿ali w tym kierunku? Prze-
prowadŸmy dyskusjê, niech wypowiedz¹ siê eks-
perci, niech odbêd¹ siê debaty. S¹ dzisiaj media,
powszechnie dostêpne, mamy wiele programów
telewizyjnych, równie¿ publicystycznych, w któ-
rych mo¿e dochodziæ do dyskusji ekspertów.
Czy¿byœmy obawiali siê tej dyskusji? Niech ta
dyskusja siê przetoczy przez media, jest dosyæ du-
¿o czasu na tê dyskusjê, jest naprawdê dosyæ du-
¿o czasu.

Je¿eli pañstwo zgodzicie siê z inicjatyw¹ pana
prezydenta, bêdzie mo¿liwoœæ zweryfikowania
ró¿nych stanowisk i zostanie stworzona spo³e-
czeñstwu mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê, czy chce
okreœlonego kierunku reformy, czy te¿ nie. A je¿eli
nie zgodzicie siê pañstwo, to niestety, ale z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ muszê tutaj stwierdziæ, ¿e od-
bierzecie obywatelom, swoim wyborcom, mo¿li-
woœæ zajêcia stanowiska w tej sprawie, po prostu
im to zabierzecie, jak zabronicie im tej konsulta-
cji. I chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo, podejmuj¹c
decyzjê, mieli to na uwadze. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapisa³ siê do zadania pytania jeszcze pan se-
nator Roman Ludwiczak, Ludwiczuk.
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Senator Roman Ludwiczuk:

Tak, Ludwiczuk, a nie Ludwiczak.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie Mini-

strze, co prawda ja te¿ nie mia³em zadawaæ pytañ,
ale mam trzy krótkie pytania do pana.

Pierwsze pytanie, byæ mo¿e niezwi¹zane z tym,
o czym mówimy, choæ w pewnym sensie na pewno
tak. Powiedzia³ pan o pewnej zmianie dotycz¹cej
ustaw, które zosta³y z³o¿one, o tym, ¿e inaczej by-
³o na pocz¹tku, a inaczej póŸniej wysz³o. Czy w pa-
na karierze podsekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci nie zdarzy³o siê nigdy, ¿e to, co
wchodzi³o na pocz¹tku pod obrady naszego Sena-
tu, w poprzedniej kadencji, by³o troszeczkê inne
ni¿ to, co wychodzi³o. To po pierwsze.

Po drugie, czy pan prezydent – i pan jako osoba
reprezentuj¹ca pana prezydenta – ma wiedzê, ile
jest niepublicznych podstawowych zak³adów
opieki zdrowotnej w gminach i ilu w tych niepubli-
cznych zak³adach jest zapisanych mieszkañców
oraz czy to ma wp³yw… Tak, proszê pañstwa, trze-
ba siê z tym zapoznaæ, ka¿dy z nich musi siê zapi-
saæ, z³o¿yæ deklaracjê…

(Rozmowy na sali)
Pani Marsza³ek, pozwoli pani…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Wierzê, ¿e

pañstwo senatorowie sami dadz¹ panu mo¿li-
woœæ dokoñczenia wypowiedzi.)

I trzecie pytanie, jakby nawi¹zuj¹ce do pytania
zadanego przez pana senatora Andrzejewskiego.
Wspomnia³ pan, ¿e pan prezydent konsultowa³ to
z ró¿nymi œrodowiskami. Mam nadziejê, ¿e rów-
nie¿ z samorz¹dowcami, a zw³aszcza z samo-
rz¹dowcem panem starost¹ powiatu wo³owskie-
go. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Ja, niestety, Panie Senatorze, nie mo-
gê siê z panem zgodziæ w jednej kwestii, a miano-
wicie w tej, ¿e do tego, co siê sta³o z tymi ustawa-
mi, a zw³aszcza z ustaw¹ o zozach, w trakcie prac
komisji, mo¿na u¿yæ okreœlenia „troszeczkê ina-
czej”.

Senator Roman Ludwiczuk:

Moje pytanie… Pani Marsza³ek, przepraszam,
ale moje pytanie brzmia³o: czy w pana karierze ja-
ko wiceministra zdarza³o siê wprowadzenie po-

prawek do ustaw, które powodowa³y, ¿e na po-
cz¹tku wchodzi³y inne ustawy, a – jak pan to po-
wiedzia³ – wychodzi³y inne. Czy coœ takiego siê
zdarza³o? Chcê tylko wiedzieæ, czy to siê zdarza³o
– bez komentarza.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Tak. Panie Senatorze, zwyk³¹ prac¹ pañstwa
jako przedstawicieli spo³eczeñstwa w parlamen-
cie jest wprowadzanie poprawek do ustaw. Oczy-
wiœcie, ¿e to siê zdarza³o. Ale nie zdarzy³o siê, ¿eby
dosz³o w komisji do fundamentalnej przebudowy
ustawy. To siê nie zdarzy³o, ja z czymœ takim
w mojej karierze w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
siê nie spotka³em.

Senator Roman Ludwiczuk:

Panie Ministrze, rozumiem, ¿e zdarza³y siê ró¿-
ne zmiany, tak?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Poprawki zawsze siê zdarzaj¹.

Senator Roman Ludwiczuk:

Dziêkujê. Mo¿e mi pan odpowiedzieæ na drugie
pytanie?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Tak. Panie Senatorze, to jest pytanie do pana
profesora Religi, który, jak wiadomo, by³ mini-
strem zdrowia, albo do pani minister Kopacz
i specjalistów z Ministerstwa Zdrowia. Ja nie
wiem, ile jest w Polsce niepublicznych ZOZ w gmi-
nach, mogê pana zapewniæ o jednym…

(Senator Roman Ludwiczuk: Dziêkujê, nie wie
pan. Ta odpowiedŸ mi wystarcza.)

Je¿eli ta s³u¿ba zdrowia…
(Senator Roman Ludwiczuk: Wystarcza mi to,

Panie Ministrze, ¿e pan nie wie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Ministrze, jeszcze by³o trzecie pytanie,
czy to by³o konsultowane z samorz¹dami. Proszê
króciutko odpowiedzieæ. Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)
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Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Trudno mi powiedzieæ, czy pan prezydent w tej
sprawie spotka³ siê ze starost¹ powiatu wo³ow-
skiego. Przyznam równie¿, ¿e pan prezydent kon-
sultowa³ tê ustawê z wieloma œrodowiskami, ale
nie wiem dok³adnie, z kim konkretnie ta ustawa
by³a konsultowana. Ja by³em obecny przy kon-
sultacjach ze œrodowiskiem s³u¿by zdrowia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz pytanie zadaje pan senator Czes³aw Ry-

szka. Proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, wszystkie nasze obawy s¹

zwi¹zane z doœwiadczeniem tak zwanej dzikiej
prywatyzacji. Chyba nikt nie zaprzeczy, ¿e przez
osiemnaœcie lat bardzo wiele powa¿nych zak³a-
dów stanowi¹cych dobro narodowe zosta³o sprze-
danych za przys³owiow¹ z³otówkê. St¹d bior¹ siê
nasze obawy. Jest to wielomiliardowy maj¹tek.

I mam takie teoretyczne pytanie. Gdybyœmy
w Senacie wprowadzili do tej ustawy jakieœ za-
strze¿enia, ograniczenia w prywatyzacji szpitali,
przyk³adowo, ¿e do statutów samorz¹dów itd., do
statutów szpitali nie wolno by³oby… Chodzi mi o
to, czy wtedy prezydent odst¹pi³by od referen-
dum. Ja rozumiem, ¿e jest to pytanie czysto teore-
tyczne, ale pan zna tok myœlenia pana prezyden-
ta. Czy gdyby w³aœnie te ograniczenia by³y w tej
ustawie, to czy referendum by³oby konieczne?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Rozumiem, ¿e to tyle, tak?
(Senator Czes³aw Ryszka: Tak.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Sza-
nowny Panie Senatorze! Odpowiem tak: dla mnie
przeprowadzenie referendum, czyli zapytanie

o zdanie spo³eczeñstwa, nie jest niczym z³ym. S¹
kraje, gdzie g³ównie proceduje siê za pomoc¹ refe-
rendów, z tego, co wiem, jest to bardzo popularne
na przyk³ad w Szwajcarii. Czy zatem zapytanie
spo³eczeñstwa o zdanie w jakiejœ sprawie jest
czymœ z³ym? Nie. Ale – i to jest bardziej pytanie do
pana marsza³ka – dlaczego ten punkt jest proce-
dowany i g³osowany dzisiaj? Dziœ pañstwo roz-
strzygniecie, czy przychylnie siê ustosunkujecie
do inicjatywy pana prezydenta, czy te¿ nie. Przed
procedowaniem na posiedzeniu plenarnym w tej
Izbie ustaw dotycz¹cych reformy s³u¿by zdrowia.
Byæ mo¿e pañstwo wniesiecie jakieœ poprawki,
byæ mo¿e, ¿e te poprawki, które bêd¹ sz³y w ja-
kimœ kierunku, nastêpnie pozytywnie rozpatrzy
izba ni¿sza parlamentu. No takie u nas s¹ zasady.
Byæ mo¿e. Ale fakt jest taki, ¿e dziœ ja odpowiadam
pañstwu na pytania zwi¹zane z inicjatyw¹ pana
prezydenta dotycz¹c¹ referendum. Na temat s³u¿-
by zdrowia pañstwo jeszcze nie dyskutowaliœcie,
zreszt¹ nie ja jestem referentem tych projektów,
nie by³y to projekty pana prezydenta.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I pan senator Stanis³aw Gorczyca chce jeszcze
zadaæ pytanie.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo,
w Polsce jest obecnie oko³o siedemdziesiêciu sko-
mercjalizowanych szpitali – s¹ to spó³ki prawa
handlowego. Czy pan minister zna chocia¿ jeden
szpital, w którym wprowadzono odp³atnoœæ dla
pacjentów? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Panie Senatorze, to równie¿ jest pytanie z ga-
tunku tych, które powinny zostaæ zadane przy
okazji dyskusji na temat ustaw zdrowotnych.
Jest to pytanie szczegó³owe, eksperckie. No, pro-
szê pañstwa, pan marsza³ek dzisiaj nie pozwoli³
wypowiedzieæ siê w tej sprawie ekspertowi. Ja nie
by³em ostatnio w szpitalu, osobiœcie w szpitalu
nie le¿a³em, tyle mogê odpowiedzieæ, z pe³n¹ od-
powiedzialnoœci¹.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Mogê zadaæ pyta-

nie?)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Nie mogê nie udzieliæ g³osu osobie, która prag-
nie zadaæ pytanie.

Bardzo proszê, pan senator Piotr £ukasz An-
drzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, czy panu ministrowi podczas
pytañ i wyra¿ania w¹tpliwoœci, czy nie powinniœ-
my wszyscy jako Polacy zadecydowaæ o kierunku
zmian, znany by³ kazus szpitala w Jeleniej Górze.
No mo¿na przew³aszczyæ dzisiaj na rzecz w³aœci-
ciela, jakim jest samorz¹d… Tam by³o ma³e zad³u-
¿enie, po czterech latach zosta³o to wydzier¿awio-
ne, a w tej chwili syndyk sprzedaje za d³ugi, bo
d³ugi wzros³y czterokrotnie w ramach tego, czym
jest komercjalizacja. Czy ten przypadek szpitala
z Jeleniej Góry jest panu znany? To przekszta³ce-
nie, które ma byæ obowi¹zkowe, wygenerowa³o za-
d³u¿enie, a to doprowadzi³o do upad³oœci placów-
ki i dzisiaj syndyk j¹ sprzedaje. Czy taki kazus jest
panu znany, czy prezydentowi by³ znany?

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie ma takiej
sytuacji.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To jest pytanie do pana ministra…
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, czy taki ka-

zus by³y znany panu prezydentowi.)
Mo¿na siê ustosunkowaæ w trakcie debaty do

tego pytania.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze, ja mogê odpowiedzieæ w ten sposób,
ju¿ zreszt¹ dzisiaj jednej takiej odpowiedzi udzie-
li³em. Wiem, s³ysza³em o tym, ¿e s¹ szpitale – nie
potrafiê w tej chwili wskazaæ w jakiej miejscowo-
œci – które zosta³y skomercjalizowane i dobrze
funkcjonuj¹. Ale wiem równie¿, ¿e s¹ szpitale,
które zosta³y skomercjalizowane i doprowadzi³o
to do bardzo negatywnych zjawisk, w³aœnie je¿eli
chodzi o zad³u¿anie siê. Mo¿e tak powinienem od-
powiedzieæ na poprzednio zadane pytanie.

Z tego, co siê orientujê, w sytuacji, kiedy szpita-
lowi zakoñczy siê kontrakt, rozwi¹zania s¹ dwa:
albo bêdzie siê on zad³u¿a³ i bêdzie nadal œwiad-
czy³ us³ugi zg³aszaj¹cym siê pacjentom, albo te¿
bêdzie musia³ wzi¹æ œrodki na realizacjê tych us-

³ug z innego Ÿród³a. Z jakiego Ÿród³a? Z kieszeni
pacjentów, je¿eli ju¿ nie bêdzie dysponowa³ œrod-
kami z innych Ÿróde³. Pacjenci bêd¹ musieli po
wyczerpaniu kontraktu p³aciæ z w³asnej kieszeni
za us³ugi albo szpital bêdzie brn¹³ w d³ugi. Zdaje
siê, ¿e s¹ tylko dwa rozwi¹zania, bo z pustego i Sa-
lomon nie naleje. Wracamy do kwestii poziomu fi-
nansowania s³u¿by zdrowia.

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Widzê, ¿e nikt… Przepraszam, Panie Senato-

rze.
Pan senator Norbert Krajczy, proszê.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym o coœ zapytaæ pana ministra. Zak³a-

damy, ¿e nast¹pi¹ przekszta³cenia w spó³ki prawa
handlowego. Oczywiœcie, nikt tutaj nie mówi³ i nie
ma na razie na to pomys³u, ¿eby œrodki finansowe
w ochronie zdrowia zosta³y zwiêkszone. Czy pana
zdaniem to zmniejszy kolejki w przypadku endo-
protez, operacji kataraktowych itd., itd.?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze! Tak jak powiedzia³em, wed³ug mnie
jest tak, ¿e je¿eli mamy do dyspozycji zasób X,
z którego jesteœmy… U¿y³em mo¿e nieco nie³a-
dnego przyk³adu, ale plastycznego, z t¹ budk¹
z czterech desek. Je¿eli mamy budkê z czterech
desek, to nie bêdziemy w stanie z tych czterech
desek bez do³o¿enia œrodków zbudowaæ wie¿ow-
ca. Moim zdaniem, ¿adnych istotnych zmian nie
bêdzie, bo je¿eli nie ma pieniêdzy na finansowanie
endoprotez, tak ¿eby pacjentów w szybkim tempie
obs³u¿yæ, a to jest zwi¹zane ze œrodkami finanso-
wymi, to zrobiæ siê tego po prostu nie da – je¿eli nie
bêdzie na to œrodków finansowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja bardzo przepraszam, ale pan pose³ Cymañ-
ski jest u nas goœciem i tak jak senatorowie nie
chodz¹ po sali obrad Sejmu, tak samo… Bardzo
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przepraszam, ale proszê nie wêdrowaæ po sali ob-
rad Senatu. Dziêkujê bardzo.

Czy to by³a ca³a odpowiedŸ pana ministra, tak?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Tak, tak.)
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów pragnie

zabraæ g³os?
Pan senator Tadeusz Gruszka, a nastêpnie pan

senator Piotr £ukasz Andrzejewski.
Proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy znana jest panu liczba po-

prawek, które…
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê trochê g³oœniej mówiæ, a pañstwa sena-
torów proszê o œciszenie troszeczkê rozmów.

Senator Tadeusz Gruszka:

Zacznê od wstêpu, a w tym czasie mo¿e siê
uspokoi troszeczkê… By³a mowa o liczbie popra-
wek, które zosta³y wprowadzone, i o procedurze
wprowadzania tych poprawek. Czy jest panu zna-
na liczba poprawek wprowadzonych do tych
ustaw?

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Nie, dok³adna liczba – nie, ale mogê panu sena-
torowi powiedzieæ, ¿e plik kartek zawieraj¹cych
poprawki do ustawy zawieraj¹cej przepisy zmie-
niaj¹ce by³ mniej wiêcej tej gruboœci.

Senator Tadeusz Gruszka:

Prawdopodobnie jest oko³o trzystu poprawek.
Mam pytanie: jakie jest pana zdanie na temat
wprowadzenia takiej liczby poprawek do procedo-
wanych ustaw? Dziêkujê bardzo.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo, teraz odpowiada pan mini-
ster, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Wysoka Izbo, Panie Senatorze! Jeszcze raz po-
wtórzê. Moim zdaniem, w czasie prac parlamentar-
nych – myœlê przede wszystkim o pracach w komisji
sejmowej – ustawy zosta³y w sposób gruntowny,
wrêcz fundamentalny przebudowane. I osobiœcie
uwa¿am, ¿e w przypadku ustaw, które maj¹ walor
tak specjalistyczny, nasuwaj¹ siê istotne w¹tpliwo-
œci co do tego, jak to bêdzie dzia³a³o. Bo to s¹ usta-
wy, które maj¹ profil wysoce specjalistyczny. To jest
bardzo wra¿liwa materia, wymaga naprawdê g³êbo-
kiej wiedzy eksperckiej. Pytanie: jak bêd¹ funkcjo-
nowa³yustawy,które, jakmniemam,by³yprzygoto-
wane przez ekspertów, a nastêpnie w parlamencie
zosta³y tak gruntownie przebudowane? Nie jestem
w stanie pañstwu daæ odpowiedzi na pytanie, które
sobie sam zadajê. Jak one bêd¹ funkcjonowa³y? Nie
wiem tego, ale obawy s¹ du¿e.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Dosta³am do rêki zarz¹dzenie marsza³ka Sena-

tu z 22 marca 2006 r. i tu s³owo do pana pos³a Cy-
mañskiego. §9 pkt 1 mówi, ¿e osoby korzystaj¹ce
z prawa wstêpu na posiedzenie Senatu zajmuj¹
miejsca w wydzielonej czêœci sali posiedzeñ Sena-
tu, zwanej dalej lo¿¹ dla publicznoœci. A wiêc za-
praszam tam pana serdecznie, Panie Poœle.

Dziêkujê. I teraz zadaje pytanie pan senator…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale, Pani Mar-

sza³ek, mam nadziejê, ¿e to dotyczy wszystkich
pos³ów, którzy odwiedzaj¹ nasz¹ Izbê, równie¿ po-
s³ów Platformy Obywatelskiej. Mieliœmy przypad-
ki, ¿e pos³owie Platformy Obywatelskiej równie¿
poruszali siê w sposób nieuprawniony po sali ob-
rad.) (Oklaski)

Jeœli bêdzie taki przypadek, na pewno…
(Poruszenie na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To nie jest pier-

wsze skandaliczne i tendencyjne zachowanie pa-
ni marsza³ek.)

Pos³owie Platformy Obywatelskiej nie spaceru-
j¹ po sali obrad. Chyba mamy wszyscy na ten te-
mat podobn¹ wiedzê, ¿e pos³owie nie poruszaj¹
siê po sali w trakcie obrad.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, teraz zadaje pytanie pan

senator Krzysztof Majkowski.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Ministrze, ja…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

w³¹czyæ mikrofon, Panie Senatorze.)
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Mam w³¹czony.
(Rozmowy na sali)
Pani Marsza³ek, przez prawie trzy godziny dys-

kutujemy dzisiaj na, jak s¹dzê, jeden z najwa¿niej-
szych tematów, jakim jest referendum w sprawie
s³u¿by zdrowia. Jednym z punktów, o który bój siê
toczy, najbardziej zawziêty, jest dopuszczenie b¹dŸ
niedopuszczenie do g³osu pana profesora Religii.

Ja mam pewne pytanie. Nie ukrywam, ¿e
chcia³bym je zadaæ panu marsza³kowi Borusewi-
czowi, ale pani marsza³ek wyt³umaczy³a mi, ¿e nie
ma takiej mo¿liwoœci. W zwi¹zku z tym pytam pa-
na ministra, chocia¿ byæ mo¿e jest to adresat nie
ten. Ale korzystam z okazji, bo innej w tej chwili
nie mam.

Panie Ministrze, w zwi¹zku z wnioskiem pana
prezydenta dotycz¹cym desygnowania pana mini-
stra Religii do reprezentowania go w toku prac se-
nackich otrzymaliœcie pañstwo opiniê prawn¹ doty-
cz¹c¹ sprawy dopuszczalnoœci reprezentowania
prezydenta RP przez pos³a w pracach Senatu Rze-
czypospolitej nad projektem postanowienia o za-
rz¹dzaniu ogólnokrajowego referendum. To jest ta
opinia, na któr¹ pan marsza³ek dzisiaj siê powo³y-
wa³. I moje pytanie do pana, Panie Ministrze, jako
prawnika, jest nastêpuj¹ce. W stopce na drugiej
stronie tej opinii jest zapis, z którego wynika, ¿e ma-
teria³ zosta³ przygotowany przez Dzia³ Analiz i Opra-
cowañ Tematycznych Biura Informacji i Dokumen-
tacji. Biuro zamawia opiniê, analizy i ekspertyzy do-
tycz¹ce poszczególnych projektów ustaw, spo-
rz¹dzane przez specjalistów reprezentuj¹cych ró¿-
ne punkty widzenia. Czy pana zdaniem oprócz tej
opinii powinna byæ sporz¹dzona opinia – w myœl te-
go tokurozumowania–przez innebiuroprawne, re-
prezentuj¹ce inny punkt widzenia?

I najwa¿niejsze pytanie. Zapis jest taki: wyra¿o-
ne w materiale opinie odzwierciedlaj¹ jedynie po-
gl¹dy autorów. Ja mam w takim razie pytanie, czy
wed³ug pana ministra stanowisko pana mar-
sza³ka Borusewicza i pani marsza³ek Bochenek,
¿e jest to prezentowanie prawa, a nie opinia… No
bo, z ca³ym szacunkiem, ja siê konsultowa³em
z panem mecenasem Cichoszem i myœlê, ¿e opinie
mog¹ byæ zdecydowanie ró¿ne, a forma ich przed-
stawienia bêdzie sz³a w zupe³nie innym kierunku.
Tak ¿e bardzo proszê pana ministra o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Senatorze! Ja mogê powiedzieæ tak. Oczywiœcie
punkty widzeniawnauceprawapublicznegos¹ ró¿-
ne. Ta ekspertyza zosta³a podpisana przez pani¹ do-
ktor, pani doktor rzeczywiœcie wyrazi³a w tej eksper-

tyzie swój pogl¹d. Ja te¿ jestem doktorem prawa pub-
licznego i jasiê z tympogl¹demniezgadzam.Alemam
akurat przed sob¹ sporz¹dzon¹ w dniu 26 listopada
2007 r., równie¿ na zlecenie Biura Analiz Sejmowych,
ekspertyzê pana profesora Andrzeja Szmyta, eksper-
tyza dotyczy niepo³¹czalnoœci mandatu poselskiego,
taki jestdok³adnie tytu³ tej ekspertyzy.To jest eksper-
tyza z 26 listopada 2007 r., czyli powsta³a ona rok te-
mu. Pojêcie zatrudnienia, o którym mowa w art. 103
ust. 1 konstytucji, nale¿y rozumieæ szeroko. Nie cho-
dzi tu wy³¹cznie o wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy. Konstytucyjne pojêcie zatrudnienia
nale¿y rozumieæ jako obejmuj¹ce zarówno wszelkie
stanowiska w wymienionych w tym przepisie urzê-
dach, miêdzy innymi w Kancelarii Prezydenta RP, jak
i wszelkie formy sta³ego zwi¹zku z tymi organami. Po-
wtarzam jeszcze raz: „sta³ego zwi¹zku z tymi organa-
mi”. Otó¿ proszê pañstwa, ja chcê pañstwa zapewniæ,
¿e pan profesor Religa incydentalnie mia³ dzisiaj re-
prezentowaæ pana prezydenta, tak samo pan prezy-
dent dopuszcza… Nigdy nie by³o ¿adnych w¹tpliwo-
œci, ¿e incydentalniepanaprezydentamog¹reprezen-
towaæ parlamentarzyœci, na przyk³ad wrêczaj¹c w je-
go imieniu odznaczenia. To równie¿ jest reprezento-
wanie pana prezydenta.

(Senator Piotr Zientarski: Jest szczególna usta-
wa w tym wzglêdzie, jest lex specialis.)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Jest ustawa
o referendum.)

Bo to pan prezydent przyznaje odznaczenia…
Ale wymaga to wydania upowa¿nienia.

(G³os z sali: Ka¿dy robi Ÿle.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Pani Senator.
(Rozmowy na sali)
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Powtórzê:
moim zdaniem pogl¹d przedstawiony przez pani¹
doktor jest pogl¹dem odosobnionym. Jest po-
gl¹dem absolutnie skrajnym.)

Nie zgadzam siê, ale nie bêdê z panem polemi-
zowa³.

Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jeszcze jedno pytanie. Wydaje mi siê, ¿e dobie-

ga koñca faza pytañ. Ja chcia³abym zapytaæ pana
ministra, czy Kancelaria Prezydenta RP, przygo-
towuj¹c wniosek w sprawie referendum, bada³a,
jak to wygl¹da w innych krajach. Pytam, czy na-
rzêdzie, jakim jest referendum, czêœciej jest sto-
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sowane w krajach o demokracji z tradycjami, czy
w krajach, które maj¹ system posttotalitarny?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani
Senator! Referendum jest najbardziej bezpoœre-
dni¹ form¹ demokracji.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Najwy¿sz¹ for-
m¹.)

I najwy¿sz¹, jak podkreœla pan senator. Jest to
po prostu wypowiedzenie siê w danej kwestii
wprost przez obywateli. Wiêc z pewnoœci¹ jest to
taka forma demokracji, któr¹ nale¿y mieæ na
uwadze i nie mo¿na mówiæ, ¿e korzystanie z niej
by³oby w jakimkolwiek stopniu nieuzasadnione
czy naganne. Absolutnie tak nie jest. I je¿eli kto-
kolwiek by tak powiedzia³, to by³oby to po prostu
sprzeczne z istot¹ demokracji.

Oczywiœcie przeprowadzenie referendum jest
procesem dosyæ trudnym. W zwi¹zku z tym s¹
kraje, gdzie ze wzglêdu na specyfikê krajow¹ prze-
prowadza siê je czêœciej, i s¹ pañstwa, gdzie prze-
prowadza siê je rzadziej. W Polsce nie by³o do tej
pory zbyt wielu referendów, ale tê sprawê pan pre-
zydent uwa¿a za tak istotn¹, uwa¿a, ¿e ma ona tak
fundamentalne znaczenie dla spo³eczeñstwa, ¿e
powinno siê bezpoœrednio zapytaæ obywateli, jaki
jest ich stanowisko w tej sprawie.

Proszê pañstwa, to jest naprawdê ruch refor-
matorski, który bêdzie skutkowa³ na dziesiêciole-
cia. Trzeba to mieæ na wzglêdzie. I dlatego pan
prezydent zdecydowa³ siê na to, ¿eby zapytaæ oby-
wateli.

(Senator Roman Ludwiczuk: Pytanie by³o inne.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie ma wiêcej pytañ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Wniosek for-

malny.)
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana

senatora Sidorowicza, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze wniosek
formalny, Panie Marsza³ku, je¿eli mo¿na.)

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Ten charakter pytañ i odpowiedzi nasuwa mi
pomys³ poproszenia pana marsza³ka, ¿eby
udzieli³ pan odpowiedzi na ten wniosek formal-
ny, który z³o¿y³em na pocz¹tku, bo on jest do-
syæ istotny w kontekœcie fakultatywnoœci udzie-
lenia g³osu nie reprezentantowi prezydenta, tyl-
ko panu Relidze. On wyrazi³ gotowoœæ zabrania
g³osu.

By³o pytanie, jakie s¹ przeszkody. I pad³a od-
powiedŸ, ¿e byæ mo¿e zagrozi to ochronie praw
i godnoœci Senatu, a marsza³ek stoi na stra¿y
praw i godnoœci Senatu – art. 8 regulaminu – al-
bo zak³óci spokój i porz¹dek na ca³ym obszarze
nale¿¹cym do Senatu, to jest pkt 16… Pani mar-
sza³ek to cytowa³a. To s¹ te dwie sprawy. Wiêc ja
w imieniu pana profesora Religi zapewniam, ¿e
takie okolicznoœci nie zajd¹, Panie Marsza³ku.
A je¿eli chodzi o porz¹dek obrad, to nie zak³óci to
przyjêtego porz¹dku obrad w rozumieniu
pktu 6.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Ale jest to dyskrecjonalna w³adza pana mar-
sza³ka.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak jest, Panie
Senatorze.)

Dlatego prosi³bym, aby to przes¹dziæ, tak ¿eby
on nie musia³ czekaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ju¿ to przes¹dzi³em.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przystêpujemy w tej chwili...
(Senator Piotr Andrzejewski: To znaczy, ¿e od-

powiedŸ jest odmowna?)
Negatywna.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Mogê je-
szcze jedno s³owo, Panie Marsza³ku?)

(G³osy z sali: Nie.)
Bêdzie pan móg³ ewentualnie ustosunkowaæ

siê do jakichœ wniosków.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Aha.)
Ale proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Bo chcia³bym podziêkowaæ pañstwu senato-
rom.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê bar-
dzo.)
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Chcia³bym podziêkowaæ za wys³uchanie
mnie…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale¿ proszê
uprzejmie.)

...i za wszystkie zadane pytania. (Oklaski)
Bardzo dziêkujê. Proszê pañstwa, zapewniam

pañstwa, ¿e w ¿adnym razie nie mia³em nigdy za-
miaru pouczania kogokolwiek na tej sali o czym-
kolwiek. (Oklaski)

Proszê jedynie o poparcie tego wniosku. Bardzo
pañstwa proszê o poparcie tego wniosku. Jeszcze
raz serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana

senatora W³adys³awa Sidorowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-
ka Izbo!

Sprawozdanie Komisji Zdrowia w sprawie pro-
jektu postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej o zarz¹dzeniu ogólnokrajowego referen-
dum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia.

Dnia 17 paŸdziernika 2008 r. prezydent RP
skierowa³ do marsza³ka Senatu proœbê o wyra¿e-
nie przez Senat zgody na przeprowadzenie refe-
rendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdro-
wia. Marsza³ek skierowa³ proœbê prezydenta do
zaopiniowania przez senack¹ Komisjê Zdrowia,
która dnia 23 paŸdziernika w g³osowaniu zaopi-
niowa³a negatywnie proœbê pana prezydenta.

W dyskusji podniesiono, i¿ choæ prezydent
w piœmie przewodnim zapowiada pytanie o kieru-
nek reformy s³u¿by zdrowia, to postawione pyta-
nie nie daje obywatelom jasnego obrazu tego, o co
s¹ pytani. Komisja nie podzieli³a sugestii, by zgo-
da na komercjalizacjê by³a now¹ okolicznoœci¹
prawn¹. Ju¿ na mocy dzisiejszych regulacji praw-
nych toczy siê proces przekszta³ceñ szpitali
w spó³ki prawa handlowego. Ju¿ ponad szeœæ-
dziesi¹t szpitali zosta³o przekszta³conych bez
szkód dla bezpieczeñstwa obywateli, w tym ogra-
niczenia dostêpu do nich ubo¿szym.

Dotychczasowa praktyka nie daje te¿ ¿adnych
podstaw do s¹dzenia, ¿e przekszta³cenie w spó³ki
oznacza prywatyzacjê. Prawie wszystkie szpitale
przekszta³cone w spó³ki prawa handlowego...

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, Panie Senatorze, ale nie dope³ni-
³em pewnej formalnoœci…

(Rozmowy na sali)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Przerywaæ w trakcie? Co to za procedury?)

Dobrze, ju¿ wszystko w porz¹dku.
Panie Senatorze, proszê kontynuowaæ.
(Weso³oœæ na sali)
Ja rozumiem, ¿e dla pañstwa senatorów to jest

sytuacja bardzo œmieszna, tak? I dyskusja tak¿e
jest…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Nie ma w tym nic
œmiesznego.)

(Senator Piotr Zientarski: Co w tym œmieszne-
go?)

(Senator Piotr Kaleta: Bo pan marsza³ek sobie
nie radzi.)

Panie Senatorze, z panem sobie poradzê.
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Kaleta: Czy to jest groŸba, Panie

Marsza³ku?)
Nie, to jest stwierdzenie.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jesteœ na krótkiej li-

œcie.)
(Senator Piotr Kaleta: Ale proszê mi wyjaœniæ, co

to mia³o znaczyæ, Panie Marsza³ku.)
Panie Senatorze, proszê nie przeszkadzaæ, nie

zak³ócaæ porz¹dku. Je¿eli pan bêdzie zak³óca³ ob-
rady, bêdê pana przywo³ywa³ do porz¹dku. To by-
³o przywo³anie pana do porz¹dku.

(Senator Piotr Kaleta: W taki sposób pan mar-
sza³ek mnie przywo³uje do porz¹dku?)

Tak.
(Senator Piotr Kaleta: ¯enada, naprawdê.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Jesteœ na d³ugiej li-

œcie.)
Panie Senatorze, proszê kontynuowaæ.
(Senator Piotr Kaleta: Bêdê prosi³ o wyjaœnienie

na piœmie.)
Proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Cofam siê do myœli, która zosta³a mi przerwa-
na. Komisja nie podzieli³a sugestii, by zgoda na
komercjalizacjê by³a now¹ okolicznoœci¹ prawn¹.
Ju¿ na mocy dzisiejszych regulacji prawnych pro-
ces przekszta³ceñ szpitali w spó³ki prawa handlo-
wego toczy siê bez szkód dla bezpieczeñstwa oby-
wateli, w tym ograniczenia dostêpu do nich ubo¿-
szym. Dotychczasowa praktyka nie daje te¿ ¿a-
dnych podstaw do s¹dzenia, ¿e przekszta³cenia
w spó³ki oznaczaj¹ prywatyzacjê. Prawie wszyst-
kie szpitale przekszta³cone w spó³ki prawa han-
dlowego s¹ w 100% w³asnoœci¹ samorz¹du, choæ
w swej nazwie maj¹ NZOZ – niepubliczny zak³ad
opieki zdrowotnej. S¹ de iure i de facto placówka-
mi publicznymi. Jeœli wiêc wiêkszoœæ parlamen-
tarna zaprzecza, by intencj¹ wprowadzonych re-
gulacji prawnych by³a jakaœ masowa prywatyza-
cja, to ma w obecnej praktyce mocne dowody, ¿e
przekszta³cenie w spó³kê, owa komercjalizacja,
nie prowadzi do prywatyzacji.
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Platforma Obywatelska w koalicji z PSL ma do-
wody na to, ¿e przekszta³cone w spó³ki szpitale ra-
dz¹ sobie lepiej. Dzisiejsze regulacje prawne ogra-
niczaj¹ zasady konkurencji. Koncepcja SP ZOZ
uniemo¿liwia pozyskiwanie dodatkowych Ÿróde³
finansowania œwiadczeñ zdrowotnych placów-
kom publicznym w rozumieniu przepisów o SP
ZOZ. Je¿eli spó³ka prawa handlowego jest w³as-
noœci¹ samorz¹du lub pañstwa, jest publiczna,
a formy organizacyjne oznaczaj¹ tylko poddanie
siê rygorom przepisów kodeksu handlowego.

Wiêkszoœæ komisji nie podzieli³a pogl¹du pre-
zydenta – nie mówi te¿ o tym kodeks handlowy –
by celem dzia³añ spó³ki by³ jedynie zysk. W ¿a-
dnym kraju, w którym dominuje w³asnoœæ publi-
czna szpitali, nie toleruje siê ignorowania racjo-
nalnoœci sytuacji finansowej. Wszêdzie poszuku-
je siê nowych narzêdzi takiego gospodarowania
œrodkami na zdrowie, by uzyskaæ maksymalne
efekty zdrowotne.

Gdy byliœmy razem, Szanowni Pañstwo – a tak
by³o w koalicji AWS-UW – mieliœmy wspólny pro-
jekt, projekt systemu ubezpieczeniowego. Pod
presj¹ spadaj¹cego poparcia rz¹d AWS da³ wybiæ
zêby tworzonemu modelowi: zlikwidowa³ Krajowy
Zwi¹zek Kas Chorych. Ale grabarzem modelu
okaza³y siê rz¹dy SLD. Tworz¹c Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, zaprzepaszczono zrêby modelu
ubezpieczeniowego. W tej czêœci rz¹dy poprzed-
niej koalicji PiS-Samoobrona-LPR konsekwen-
tnie posz³y jeszcze dalej, centralizuj¹c system,
zwiêkszaj¹c uprawnienia ministra i wojewodów.
I tak by³o to lepsze ni¿ zapowiadany w programie
PiS powrót do finansowania œwiadczeñ z bud¿etu.
Jak pañstwo widz¹, negatywnie oceniamy te
aspekty funkcjonowania poprzedniego minister-
stwa, czemu zreszt¹ nieraz dawaliœmy wyraz w ra-
mach dyskusji nad przyjmowanymi ustawami…

Przypomnê te¿, ¿e to w³aœnie wtedy, w 1999 r.,
pod koniec 1998 r., na³o¿ono na wszystkie placówki
funkcjonuj¹ce w formie zak³adu bud¿etowego czy
jednostki bud¿etowej obowi¹zek bardzo szybkiego
przekszta³cenia siê w SP ZOZ. SP ZOZ bowiem jest
konstrukcj¹ przewidzian¹ w ustawie z roku 1990.
I tylko kilkadziesi¹t zak³adów przekszta³ci³o siê do
roku 1998 w SP ZOZ. Tak wiêc mówienie o tym, ¿e
mamy tutaj do czynienia z tworem prawnym wy-
myœlonym na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
tworem, który nie zapobieg³, niestety, negatywnym
skutkom funkcjonowania w tej formie…

Czy pakiet za³atwia wszystkie problemy refor-
my ochrony zdrowia? Oczywiœcie, ¿e nie. Realizu-
je wszelako kluczow¹ programow¹ zapowiedŸ, ¿e
uszczelni siê system i zwiêkszy uprawnienia pa-
cjentów. Przypomnê tylko, ¿e mamy w procedurze
koszyk œwiadczeñ gwarantowanych, decentrali-
zacjê Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziœ…

(Rozmowy na sali)

Proszê pañstwa, to jest uzasadnienie decyzji
komisji i bardzo bym prosi³ o nieprzeszkadzanie,
bo sprawozdawca, chcê pañstwu przypomnieæ…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, niech pan kontynuuje, a ja pilnujê porz¹dku.)

Tak.
Dziœ zasadne jest pytanie: czy komercjalizacja

musi prowadziæ do prywatyzacji? Jest to pytanie
o charakterze nie tylko gospodarczym, jest to py-
tanie o charakterze ustrojowym. W³aœcicielem
maj¹tku s³u¿by zdrowia jest bowiem w przewa¿a-
j¹cej czêœci administracja rz¹dowa i samorz¹do-
wa ró¿nych szczebli. Pytanie, czy rz¹d i samorz¹d
stoj¹ na stra¿y bezpieczeñstwa zdrowotnego oby-
wateli, jest pytaniem ustrojowym. Czy samorz¹d
i rz¹d, dzisiejsi w³aœciciele maj¹tku s³u¿by zdro-
wia, w swoich placówkach kieruj¹ siê dziœ lub czy
bêd¹ siê kierowali filozofi¹ zysku, czy filozofi¹
s³u¿by chorym? Jestem przekonany, ¿e jest to py-
tanie retoryczne. Jest to pytanie, które bêdzie roz-
strzygane w akcie wyborczym, a nie w referen-
dum.

Nie podzielamy te¿ opinii, ¿e prywatne placów-
ki musz¹ byæ mniej wra¿liwe na potrzeby, ¿e mu-
sz¹ d¹¿yæ do zysku za wszelk¹ cenê. Czy szpitale
prowadzone przez zakon bonifratrów, czy ZOL
i ZOP prowadzone przez siostry zakonne s¹ ko-
mercyjne, czy misyjne?

Kategorycznie ponownie zaprzeczamy, by ce-
lem naszych dzia³añ by³a prywatyzacja. Nasz¹ in-
tencj¹ jest spowodowanie, by ci, którzy chc¹ ubie-
gaæ siê o publiczne œrodki przeznaczone na lecze-
nie, grali w tych samych warunkach. Utrzymanie
bowiem poza obszarem specyficznym prawa do
równoczesnej gry na ró¿nych zasadach, a wiêc ró-
wnoleg³ego istnienia SP ZOZ i spó³ek, uznajemy
za wiêksze ryzyko ni¿ to, co proponujemy.

Przypominamy po raz kolejny: chcemy u¿yæ
pieniêdzy obywateli na odd³u¿enie placówek. Pla-
nowana przez nas w bud¿ecie kwota na ten cel ma
z grubsza zaspokoiæ zobowi¹zania wymagalne.

W œwietle przytoczonych argumentów pytanie
proponowane przez pana prezydenta nie stawia
obywateli wobec realnego wyboru dotycz¹cego
przewidywanego, na skutek wprowadzenia pakie-
tu ustaw, procesu przekszta³ceñ. St¹d uchwa³a
w treœci przytoczonej na wstêpie.

W trakcie posiedzenia komisji zg³oszono wnio-
sek mniejszoœci, którego referentem jest senator
Stanis³aw Karczewski. Dziêkujê pañstwu za uwa-
gê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Zdrowia, pana senatora Stanis³awa Karczewskie-
go, o przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji.

Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mini-

ster! Panowie Ministrowie!
Chcia³em powiedzieæ: Panie Profesorze, ale pan

profesor ju¿ wyszed³ z sali, nie zosta³ dopuszczony
do g³osu. Nie mogê przejœæ obojêtnie obok tego, bo
jednak – zak³adaj¹c, ¿e ta decyzja by³a autonomi-
czn¹ decyzj¹ pana marsza³ka – nie widzia³em ze
strony kole¿anek i kolegów z Platformy Obywatel-
skiej oburzenia, ale nawet w¹tpliwoœci. Pañstwo
nie mieliœcie ¿adnych w¹tpliwoœci – pan Religa po
prostu mia³ tutaj nie zabraæ g³osu.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, ad rem. Jest pan sprawozdawc¹ mniejszoœci
komisji. Proszê przedstawiæ sprawozdanie.)

Tu, Panie Marsza³ku, by³o poruszanych tyle
ró¿nych tematów, tak ¿e bardzo proszê mi pozwo-
liæ powiedzieæ… Ja naprawdê nie bêdê pañstwu
zabiera³ du¿o czasu. Mia³em mówiæ trochê ina-
czej, w innym tonie. Moje wyst¹pienie mia³o mieæ
zupe³nie inny charakter. Ale sytuacja, w której siê
znaleŸliœmy, nie mo¿e mnie pozostawiæ obojêt-
nym, dlatego ¿e ja jestem cz³owiekiem wra¿liwym.
Muszê wiêc siê wypowiedzieæ, chyba ¿e pan mar-
sza³ek odbierze mi g³os. Ma pan, Panie Mar-
sza³ku, takie autonomiczne prawo.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, ma pan przedstawiæ sprawozdanie komisji.
Bêdzie jeszcze dyskusja, bêdzie móg³ pan zabraæ
g³os i powiedzieæ, co pan bêdzie chcia³.)

Rozumiem, Panie Marsza³ku.
W tej fazie pada³o tak du¿o pytañ niezwi¹za-

nych z zasadniczym tematem, ale nikt – ani pani
marsza³ek, ani pan marsza³ek – nie odbiera³ g³osu
ani nie uchyla³ pytañ. Dlatego te¿ s¹dzê, ¿e jeœli
bêdê móg³ siê bardzo spokojnie, w spokojnym to-
nie chwilê na ten temat wypowiedzieæ, bêdzie to
s³u¿y³o dobrej atmosferze w tej Izbie. W tej chwili
bowiem atmosfera jest zupe³nie niepotrzebnie na-
piêta. Je¿eli bêdziecie pañstwo odbieraæ nam
g³os, to… I tutaj jest du¿y znak zapytania.

Powiem tylko tyle, ¿e gdyby to zrobi³ marsza³ek
z Prawa i Sprawiedliwoœci, to pañstwo mówiliby-
œcie, ¿e to jest zamach na demokracjê, ¿e to jest ³a-
manie, deptanie demokracji. (Oklaski)

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu senatorów mniejszo-

œci, wszystkich senatorów z Komisji Zdrowia,
cz³onków Prawa i Sprawiedliwoœci, przedstawiæ
wniosek mniejszoœci o wyra¿enie zgody na propo-
zycjê prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana
profesora Lecha Kaczyñskiego, przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego w sprawie kierun-
ku reformy s³u¿by zdrowia.

Na pewno pan prezydent nie prosi³by o przepro-
wadzenie takiego referendum, gdyby nie pakiet
ustaw przygotowany przez Platformê Obywatelsk¹.
Pojawia siê bardzo wiele w¹tpliwoœci, bardzo wiele

pytañ, bardzo wiele znaków zapytania i pan prezy-
dent chce, aby w Polsce odby³a siê du¿a debata. De-
bata ju¿ siê odby³a, tutaj, i to dosyæ du¿a. Powiedzie-
liœmy du¿o, ale z tej debaty, proszê pañstwa, wynika,
¿e nawet my, którzy zajmujemy siê prawem, tworze-
niem tego prawa, nie zawsze wiemy, o czym mówi-
my. W bardzo wielu sytuacjach by³y mylone pojêcia,
mylone zdarzenia, mylony bieg wydarzeñ.

Pan minister Religa, który by³ równie¿ senato-
rem, na pewno powiedzia³by pañstwu, ¿e te usta-
wy s¹ po prostu niedobre, s¹ z³e. Pañstwo siê tego
baliœcie. Pañstwo siê tego baliœcie, bo pan mini-
ster Religa powiedzia³by: hañba, tak samo jak po-
wiedzia³y pielêgniarki po uchwaleniu tych ustaw
w Sejmie. One mówi³y: hañba. Te pielêgniarki, do
których pani minister Ewa Kopacz niedawno cho-
dzi³a z kwiatkami, powiedzia³y: hañba.

Wszyscy eksperci, naukowcy twierdz¹, ¿e to
jest z³y kierunek, ¿e pañstwo idziecie w z³ym kie-
runku, ¿e te ustawy s¹ szkodliwe dla systemu, ¿e
te ustawy wprowadz¹… Nie od razu, bo ja siê zga-
dzam z pañstwem, ¿e komercjalizacja to nie zna-
czy prywatyzacja. Ale komercjalizacja wprowa-
dzana przez pañstwa jest szerokim otwarciem
mo¿liwoœci przeprowadzenia prywatyzacji. I po-
wiem pañstwu tak: siedzia³em i s³ucha³em tutaj…
Ja by³em dyrektorem szpitala i gdybym – tak so-
bie myœla³em – by³ w tej sytuacji prawnej, jak¹
pañstwo szykujecie, to mój szpital by zbankruto-
wa³. Powoli, nie natychmiast, bo to nie jest proces
natychmiastowy. Najpierw powsta³aby spó³ka,
spó³ka by nie da³a rady funkcjonowaæ i szpital by
przesta³ istnieæ. Ale nie dlatego, ¿e by³ szpitalem
z³ym, ¿e œwiadczy³ z³e us³ugi, tylko dlatego, ¿e ist-
nia³oby takie prawo. Tak by by³o.

My, proszê pañstwa, nie chcemy nikogo pou-
czaæ, my nikogo nie chcemy straszyæ, tylko my
chcemy ostrzegaæ. Zadaniem polityków jest to, aby
tworzyli prawo i zastanawiali siê, jakie ono przynie-
sie skutki, nie natychmiast, nie za rok, nawet nie za
cztery lata, tylko za piêæ, za dziesiêæ lat. I, proszê
pañstwa, co jest najgorsze w tym wszystkim? Naj-
gorsze jest to, ¿e w³aœciwie, jeœli ten proces ruszy –
nie wiem, mo¿e on a¿ tak szerokim strumieniem nie
ruszy, ale jeœli ruszy – to nie ma od tego ¿adnego od-
wrotu. Bo £apiñski zrobi³ olbrzymi¹ szkodê dla sys-
temu, olbrzymi¹, ale to mo¿na zmieniæ. Mo¿na to
zmieniæ, mo¿na usi¹œæ i napisaæ now¹ ustawê, mo-
¿e nawet w krótkim czasie, i mo¿e to funkcjonowaæ.
Ale tego ju¿ siê nie odwróci, to mo¿e odwróciæ tylko
wojna i póŸniejsza nacjonalizacja, bo nie widzê ¿a-
dnego innego rozwi¹zania prawnego, które odwró-
ci³oby bieg wypadków.

(G³os z sali: Dzier¿awa…)
Proszê pañstwa, dzier¿awa jest tylko u³atwie-

niem prywatyzacji i jestem przekonany, i o tym rów-
nie¿ eksperci mówi¹, ¿e to rozwi¹zanie, które zosta-
³o zaproponowane przez lewicê, zak³adam, ¿e w do-
brej wierze, nawet wierzê w to, ¿e w dobrej wierze,
jest tylko ³atwiejszym realizowaniem prywatyzacji.
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Wracaj¹c jeszcze do historii, Panie Senatorze –
tu zwracam siê do pana senatora sprawozdawcy –
do tego, ¿e by³a koalicja AWS-Unia Wolnoœci,
a z Unii Wolnoœci powsta³a Platforma Obywatel-
ska… Jeœli ju¿ wracamy do tej historii, to muszê
powiedzieæ, ¿e tamta ustawa by³a super, by³a bar-
dzo dobra. Pomys³ by³ dobry, tylko Unia Wolnoœci
zmniejszy³a proponowane i zaplanowane finanso-
wanie z 12% do 7%. I tyle. To jest historia. To jest
historia, to s¹ fakty.

Proszê pañstwa, ca³y czas pañstwo mówicie…
To jest taka postawa ambiwalentna, bo z jednej
strony mówicie, ¿e to nie jest prywatyzacja,
a z drugiej strony mówicie: jak dobrze prywatyza-
cja wp³ywa na bieg wydarzeñ i na nasze ¿ycie. Ja
pañstwu powiem tak: jeœli chodzi o prywatyzacjê
w stomatologii – ja to ju¿ mówi³em – to wystarczy
zajrzeæ w zêby dzieci mieszkaj¹cych na œcianie
wschodniej. Tam jest prywatyzacja. Wszyscy ma-
my problemy, bo do czego doprowadzi³a prywaty-
zacja tej stomatologii? Do tego, ¿e w³aœciwie za ka-
¿d¹ us³ugê nale¿y p³aciæ i my p³acimy. Ja p³acê za
us³ugi stomatologiczne i podejrzewam, ¿e 90%
pañstwa równie¿ p³aci za us³ugi stomatologiczne.

Proszê pañstwa, szliœcie pañstwo do wyborów
z takimi has³ami, podpisanymi w dzieñ przed wy-
borami, a min¹³ rok… Nie bêdê mówi³ o wszyst-
kich punktach, ale…

(G³os z sali: A nie mówiliœmy o tym na posiedze-
niu komisji?)

Tak, Panie Senatorze, o tym wszystkim rozma-
wialiœmy na posiedzeniu komisji. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e mieliœmy tak¹ mo¿liwoœæ, ale jeœli
pan mi pozwoli, to ja bêdê te¿ mia³ mo¿liwoœæ tutaj
o tym powiedzieæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panowie senatorowie, prosimy o spokój…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja panu nigdy

nie przeszkadza³em, tak ¿e bardzo proszê, ¿eby
pan równie¿ mi nie przeszkadza³.)

…proszê nie przeszkadzaæ.
Panie Senatorze…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Mam dwadzie-

œcia minut i mogê ten czas wykorzystaæ…)
Panie Senatorze…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Chcê wyko-

rzystaæ ten czas w ca³oœci, a jak siê bêdzie koñ-
czy³, to powiedzcie pañstwo, ¿e siê koñczy i ja po-
dziêkujê.)

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Proszê pañstwa, w tych dziesiêciu punktach
deklaracji wyborczej, miêdzy innymi w punkcie
dotycz¹cym s³u¿by zdrowia, mówiliœcie: zlikwidu-

jemy Narodowy Fundusz Zdrowia i przywrócimy
bezp³atny dostêp do opieki medycznej. To s¹ fak-
ty. Proszê pañstwa, nie realizujecie tego progra-
mu. I w³aœciwie my jako opozycja powinniœmy siê
cieszyæ z tego, ¿e wy go nie realizujecie, bo my kry-
tykowaliœmy wasz program, wiêc skoro nie reali-
zujecie, to jest to z korzyœci¹ dla nas. Ale my
w trosce o pacjentów, szczególnie o tych pacjen-
tów, których nie staæ na p³acenie, prosimy pañ-
stwa, ¿eby jednak wyraziæ zgodê na referendum,
bo bêdziemy mogli przeprowadziæ bardzo du¿¹
debatê, spo³eczeñstwo bêdzie mog³o, ludzie bêd¹
mogli dyskutowaæ, pokazywaæ dobre i z³e strony,
zagro¿enia. Naszym obowi¹zkiem, obowi¹zkiem
opozycji jest pokazywaæ te zagro¿enia. I my je wi-
dzimy, one s¹ i pañstwo nie udawajcie, ¿e ich nie
ma, bo one s¹ i one s¹ bardzo powa¿ne.

Ustawy zosta³y wprowadzone do Sejmu – to ju¿
by³o mówione wielokrotnie – ale przybra³y zu-
pe³nie inny charakter. Trzysta poprawek – ju¿ ten
fakt o tym œwiadczy, jak zmieni³a siê ta ustawa.
Jeszcze na posiedzenie komisji – taka jest prawda
– przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przynieœ-
li kilkadziesi¹t poprawek, które zosta³y wprowa-
dzone teraz do ustawy, i gdyby by³o jeszcze kilka
posiedzeñ, pewnie znowu by³yby te poprawki
przynoszone, a ustawa i tak by³aby nowelizowa-
na. Przypomnê pañstwu, ¿e ustawa z 1991 r. o za-
k³adach opieki zdrowotnej by³a nowelizowana
czterdzieœci cztery albo czterdzieœci piêæ razy, nie
wiem, ile dok³adnie.

Proszê pañstwa, wasze rozwi¹zania nie s¹ do-
bre, poniewa¿ wszyscy je krytykuj¹. Krytykuje je
pan minister Religa, bo pan minister Religa mówi,
¿e to jest hañba, i mówi¹ to pielêgniarki, i mówi¹
to wszystkie zwi¹zki zawodowe, mówi¹ to nau-
kowcy, mówi¹ eksperci i mówi opozycja – mówimy
my.

Proszê pañstwa, premier Tusk wielokrotnie
przychylnie wyra¿a³ siê o tej najwy¿szej formie de-
mokracji, jak¹ jest referendum, tak ¿e spróbujcie
pañstwo, byæ mo¿e spo³eczeñstwo znowu was po-
prze, du¿o nie ryzykujecie. Ja, gdybym by³ na
pañstwa miejscu, g³osowa³bym za referendum.

Proszê pañstwa, pracownicy ochrony zdrowia
pracuj¹ niezwykle uczciwie, solidnie i bardzo
efektywnie. Mamy wyniki leczenia porównywalne
z europejskimi i œwiatowymi. I to w³aœciwie jest ta-
ki cud, o którym ju¿ tutaj mówi³em wielokrotnie,
i ten cud nie ma nic wspólnego z tym, ¿e Platforma
Obywatelska wygra³a wybory i obiecywa³a ten
cud.

Proszê pañstwa, ja bym popar³ wasze ustawy
i referendum pewnie nie by³oby potrzebne, nie
musielibyœmy rozpisywaæ referendum i nie mu-
sielibyœmy dyskutowaæ na ten temat, gdyby
w pañstwa pakiecie, a mo¿e nawet nie tyle w pa-
kiecie, ile, powiedzmy w jakiejœ perspektywie, wy-
znaczonej perspektywie… Bo pan minister Religa
wyznaczy³ okres siedmiu lat i mówiliœcie wtedy, ¿e
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to jest strasznie d³ugo, ¿e to jest bardzo d³ugo.
Trzy lata ju¿ minê³y, wiêc mielibyœmy jeszcze tyl-
ko cztery. On wyznaczy³ pewn¹ mapê drogow¹,
wyznaczy³ pewne kierunki, wyznaczy³ dziesiêæ
punktów, które pañstwo krytykowaliœcie od po-
cz¹tku do koñca. Jednak ten program by³ spójny,
ca³oœciowy, przede wszystkim w perspektywie
prowadzi³ do dobrze funkcjonuj¹cej s³u¿by zdro-
wia. Ja popar³bym te wszystkie ustawy i nie mó-
wilibyœmy pewnie o referendum, gdyby w tym pa-
kiecie by³a mowa o wzroœcie finansowania. Proszê
pañstwa, sposób zarz¹dzania absolutnie nie
wp³ynie na lepsze wyniki finansowe, ekonomicz-
ne. Technologie medyczne s¹ coraz dro¿sze, nie
coraz tañsze, ludzie choruj¹ coraz bardziej, ludzie
siê starzej¹…

(Senator Jan Rulewski: Ale s¹ wydajniejsze.)
Tak, wydajniejsze, ale spo³eczeñstwo siê sta-

rzeje, Panie Senatorze. S³u¿ba zdrowia, ochrona
zdrowia bêdzie coraz dro¿sza. Je¿eli nie bêdziemy
dawali pieniêdzy, to nic z tego nie bêdzie, proszê
pañstwa, a pañstwo nie poszukujecie tych no-
wych œrodków. To jest bardzo Ÿle.

Brakuje czegoœ takiego, o czym mówiliœmy, te-
go istotnego elementu – sieci szpitali. Gdybyœcie
pañstwo zrobili sieæ szpitali, to proces komercja-
lizacji mo¿na by³oby uznaæ za w³aœciwy i oczeki-
wany.

Nie mamy informatyzacji ca³ego systemu. Spe-
cjaliœci, eksperci i naukowcy uwa¿aj¹, ¿e nowo-
czesne rozwi¹zania informatyczne i telemedyczne
mog³yby zmniejszyæ koszty funkcjonowania na-
wet o 25–40%. S³ysza³em tak¹ polemikê pani mi-
nister, która mówi³a, ¿e nie znalaz³a w szufladach
¿adnych projektów ustaw, a pan minister Religa
powiedzia³, ¿e na biurku pani minister zostawi³
gotow¹ ustawê o informatyzacji.

Brakuje rz¹dowego programu gospodarki leka-
mi. Tu s¹ olbrzymie oszczêdnoœci i tego brakuje
w tym pakiecie. Brakuje równie¿ promocji zdro-
wia i w ogóle nic nie mówi siê na jej temat. Postêp…
przepraszam, o tym ju¿ nie bêdê mówi³.

Proszê pañstwa, jak pañstwo sobie przypomi-
nacie, w 2005 r. my faktycznie – jak o tym mówi³
pan senator Sidorowicz – szliœmy do wyborów
z programem w zakresie ochrony zdrowia mó-
wi¹cym o systemie bud¿etowym. My z tego potra-
filiœmy siê wycofaæ. Razem z panem profesorem
Relig¹ wycofaliœmy siê i weszliœmy na zupe³nie in-
n¹ œcie¿kê. Czasami jest potrzebna refleksja
i warto zastanowiæ siê, szczególnie w tej Izbie, za-
dumaæ i przyj¹æ dobre rozwi¹zania.

Spór, który tutaj toczyliœmy, ten, który w tak
wysokiej temperaturze siê odbywa³, zwi¹zany jest
z tak¹ permanentn¹ krytyk¹ prezydenta i ona
w œrodowisku Platformy jest w³aœciwie norm¹.
Krytyka prezydenta, ¿e robi, ¿e nie robi, ¿e jedzie,
¿e nie jedzie, ¿e pisze, ¿e nie pisze, to jest ju¿ taka

norma. I cokolwiek pan prezydent zrobi, bêdzie
krytykowany. Nie pomyœla³em sobie, przygotowu-
j¹c siê do tego wyst¹pienia, ¿e gdy wyznaczy spra-
wozdawcê czy osobê upowa¿nion¹, to te¿ bêdzie
nie tak i bêdzie Ÿle.

Proszê pañstwa, g³ównym zarzutem podnoszo-
nym przez senatorów z Komisji Zdrowia by³a kry-
tyka dotycz¹ca pytania: ¿e to pytanie jest niejas-
ne, nieprecyzyjne, ¿e wzbudza lêki, ¿e jest ode-
rwane od rzeczywistych problemów opieki zdro-
wotnej, ¿e jest to alibi dla zapowiadanego weta pa-
na prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Muszê pañ-
stwu powiedzieæ, ¿e jestem prostym chirurgiem
i to pytanie rozumiem i dla mnie ono nie stanowi
jakiegoœ problemu, rozumiem to pytanie. Powiem
wiêcej, rozmawia³em z wieloma osobami, w ten
weekend przeprowadzi³em kilkadziesi¹t rozmów
z prostymi ludŸmi, bo pracujê na wsi, i oni te¿ ja-
koœ rozumieli to pytanie, te¿ wiedzieli, o co chodzi.
Tak ¿e pañstwa w¹tpliwoœci s¹ co najmniej sztu-
czne.

Dlatego, proszê pañstwa, jesteœmy…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale…)
Ju¿, jeszcze trochê, jeszcze tylko jedno porów-

nanie pañstwu przytoczê i zakoñczê swoje wy-
st¹pienie. Mówicie pañstwo, ¿e ta prywatna s³u¿-
ba zdrowia, ¿e ta prywatna w³asnoœæ jest taka do-
bra. Powiem pañstwu o przyk³adzie autostrady,
któr¹ zreszt¹ zapewne pan senator Sidorowicz
czêsto jeŸdzi. Jest autostrada Kraków–Katowice
i mo¿na zobaczyæ, w jakim stanie jest czêœæ pry-
watna. A pozosta³a czêœæ, pañstwowa, jest dobr¹
autostrad¹ i dobrze, i szybko jedzie siê do celu.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz przechodzimy do pytañ.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Jeszcze wyst¹pienie rz¹du, tak?)
Jeszcze nie, teraz przechodzimy do pytañ.
Proszê bardzo, proszê notowaæ: pan senator

Ryszka, pan senator Banaœ…
Kto jeszcze?
Jeszcze dwóch panów: pan senator Chróœci-

kowski i pan senator Andrzejewski.
Proszê bardzo, pan senator Ryszka. Proszê up-

rzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy, pana

Sidorowicza.
Czy komisja przeanalizowa³a ró¿nicê miêdzy

stopniow¹ komercjalizacj¹, jaka teraz, powie-
dzmy, siê toczy, a obligatoryjn¹, która nast¹pi po
wprowadzeniu tych ustaw? Co z tej waszej analizy
wynika? Chodzi mi o to, ¿e uchwalenie takiej
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ustawy, ¿e wszystkie szpitale w tej chwili musz¹
zacz¹æ siê przekszta³caæ, doprowadzi do ogrom-
nego chaosu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nie podzielamy opinii, ¿e grozi nam chaos.

Przypomnê, ¿e w kalendarz zdarzeñ jest taki, ¿e
mamy dwa lata na dokonanie tych przekszta³ceñ.
Przypomnê, ¿e jeœli chodzi o przekszta³cenia w SP
ZOZ, to decyzja zapada³a latem, a do listopada,
grudnia trzeba by³o mieæ programy naprawcze
i przyjêcie przekszta³cenia w SP ZOZ. To dopiero
by³o wyzwanie dla kadr zarz¹dzaj¹cych. Obecnie
mamy dwa lata i jest, proszê pañstwa, czas na ka-
tegoryzacjê zak³adów, jest czas na to, ¿eby proces
przebiega³ w sposób kontrolowany i spokojnie.
Tak ¿e nie podzielamy tej opinii, by z procedury,
jak¹ przyjmujemy, wynika³y jakieœ zagro¿enia dla
bezpieczeñstwa zdrowotnego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, nim zadam pytanie, proszê

wyjaœniæ moj¹ w¹tpliwoœæ. Czy mogê zadaæ hur-
tem te pytania, które sobie przygotowa³em, czy
muszê zg³aszaæ siê odrêbnie do zadania ka¿dego
pytania?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Do kogo?
(Senator Grzegorz Banaœ: Oczywiœcie do pana

senatora sprawozdawcy Sidorowicza.)
Panie Senatorze, je¿eli pan ma…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Bylebym siê

nie pogubi³.)
Pan ma minutê na zadawanie pytañ…
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê bardzo, po-

staram siê zmieœciæ…)
…i w tym czasie musi pan siê zmieœciæ.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo.
Zatem, Szanowny Panie Senatorze Sprawo-

zdawco, mam nastêpuj¹ce pytania.
Wspomnia³ pan o zobowi¹zaniach, które…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: D³ugopis nie
pisze. Mogê prosiæ o inny?)

Poczekam chwilkê, ¿eby pan móg³…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: D³ugopis nie

pisze, przepraszam.)
W³aœnie. Zatem startujemy z czasem od nowa.
Wspomnia³ pan o tych zobowi¹zaniach, które

zna jd¹ pokryc ie w przysz ³ym bud¿ec ie .
Chcia³bym zapytaæ w takim razie, jaki jest wolu-
men tych zapisów bud¿etowych, które bêd¹ ob-
s³ugiwaæ te zobowi¹zania, w rozbiciu na dwa ich
rodzaje, bo o tym trzeba mówiæ, czyli zobowi¹za-
nia publicznoprawne, a wiêc odnosz¹ce siê do in-
stytucji publicznych, i zobowi¹zania cywilnopra-
wne, czyli dotycz¹ce instytucji, które wspó³pracu-
j¹ w jakiœ sposób ze szpitalami. To jest pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Co prawda pan senator Ryszka
czêœciowo je zada³, ale ja troszeczkê je pog³êbiê.
Czêsto mówicie pañstwo o zaufaniu do samo-
rz¹dów, ale okazuje siê, ¿e na przyk³ad boiska
pi³karskie dla m³odzie¿y musi budowaæ rz¹d pana
premiera Tuska, czyli tu, w tej sprawie, ju¿ zaufa-
nia do samorz¹dów nie ma, a czasami jest odwrot-
nie, je¿eli chodzi na przyk³ad o sprawy zwi¹zane
ze zdrowiem. W moim pytaniu nawi¹zujê do tej
obligatoryjnoœci. Czy dyskutowane to by³o na po-
siedzeniu komisji? Czy nie by³o takiej refleksji, ¿e-
by pozostawiæ jednak tutaj samorz¹dom drogê
wyjœcia? Chodzi o to, ¿eby nie by³o tej dwuletniej
obligatoryjnoœci.

I ju¿ przechodzê do prawie ostatniego pytania.
Mianowicie, czy znana jest panu senatorowi licz-
ba zatrudnionych w Ministerstwie Zdrowia sekre-
tarzy stanu, podsekretarzy, dyrektorów, dorad-
ców? To pytanie zadajê w kontekœcie tego, i¿ oka-
zuje siê, ¿e tak fundamentalna ustawa dla ochro-
ny zdrowia nie mog³a byæ sporz¹dzona, zaprojek-
towana przez Ministerstwo Zdrowia, tylko jest to
projekt poselski.

I ju¿ naprawdê ostatnie pytanie. Jak pan spra-
wozdawca, pan profesor, cz³owiek g³êboko
zwi¹zany z ochron¹ zdrowia skomentuje taki oto
fakt, ¿e je¿eli do tego samego specjalisty, który
prowadzi prywatn¹ praktykê, czyli jest na przy-
k³ad okulist¹ w NZOZ, zg³osi siê pacjent, a za
us³ugê zap³aci NFZ, to pacjent otrzyma poradê
lub zostanie gruntownie przebadany dopiero za
rok, a je¿eli p³aci z w³asnej kieszeni, to ju¿ w ci¹gu
dwóch tygodni? Dziêkujê bardzo.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Proszê pañ-
stwa…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Moment, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, jesteœmy w punkcie doty-

cz¹cym referendum. Mam wra¿enie, ¿e pan jest
ju¿ przy kolejnym punkcie. Oczywiœcie, mo¿e pan
zadawaæ wszystkie pytania, ale regulamin prze-
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widuje nie tylko ograniczenie czasowe, ale tak¿e
ograniczenie co do tematyki. Po prostu maj¹ to
byæ pytania dotycz¹ce danego punktu.

Senator Grzegorz Banaœ:

To jest jasne, Panie Marsza³ku. Z ca³ym sza-
cunkiem dla pana, ja siê tylko odnios³em do wy-
powiedzi pana sprawozdawcy dotycz¹cych prac
komisji. Tylko i wy³¹cznie.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Rozumiem,
rozumiem…)

Bo mówi³ o sprawach zwi¹zanych z zaufaniem,
mówi³ o sprawach zwi¹zanych z zobowi¹zaniami,
o tych wszystkich, o które go chcia³em zapytaæ.
Je¿eli pan marsza³ek wyrazi zgodê, to prosi³bym
o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, ale chcia³bym, ¿eby pañstwo senatoro-
wie brali pod uwagê, ¿e w nastêpnych punktach
mamy dyskusjê na temat szeœciu ustaw doty-
cz¹cych reformy s³u¿by zdrowia. Oczywiœcie mo-
¿ecie powtarzaæ to samo, macie do tego prawo, ale
chcia³bym, aby te pytania i póŸniejsza dyskusja
by³y nakierowane na punkt, który omawiamy
w tej chwili.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Bêdzie mo¿liwie krótko.
Proszê pañstwa, zobowi¹zania wymagalne s¹

na poziomie poni¿ej 3 miliardów i taka mniej
wiêcej jest kwota preliminowana w bud¿ecie.
Przypominam, ¿e jeœli chodzi o zobowi¹zania cy-
wilnoprawne, to one musz¹ temu podlegaæ,
w ustawach jest wskazana procedura ugody,
ugody, która jest obligatoryjna i zachodzi wów-
czas, gdy ponad 50% wierzycieli godzi siê na ugo-
dê; z kolei pañstwo zobowi¹zuje siê do przejmo-
wania zobowi¹zañ publicznoprawnych. I to jest
zasadniczy wolumen tego, co dotyczy prelimino-
wanej kwoty.

A dlaczego jest to obligatoryjne? Otó¿ chcia³oby
siê, ¿eby ci œwiadczeniodawcy, którzy chc¹ korzy-
staæ ze œrodków publicznych, kierowali siê tymi
samymi regu³ami. Dzisiaj mamy nierównopra-
wnoœæ, dzisiaj mamy dyskryminacjê sektora pub-
licznego, a je¿eli wprowadzimy obligatoryjnoœæ…
Bo czego dotyczy przekszta³cenie spó³ki prawa
handlowego? Tylko tego, by narzuciæ dyscyplinê
finansow¹ zarz¹dzaj¹cym placówkami. I w tym
sensie by³y mocne argumenty w³aœnie za tym, ¿e-
by wszyscy ci, którzy chc¹ mieæ finansowanie
z publicznych œrodków, kierowali siê t¹ sam¹ filo-
zofi¹, zwi¹zan¹ z przepisami o spó³kach.

Pytanie trzecie… Przepraszam, co by³o w trze-
cim? Bo czwarte dotyczy³o tego okulisty.

(Senator Grzegorz Banaœ: Chodzi o uprawnie-
nia wojewodów. Pan sprawozdawca zechcia³
stwierdziæ, ¿e w poprzednich dwóch latach zna-
cz¹co wzros³y uprawnienia wojewodów w zakre-
sie dotycz¹cym s³u¿by zdrowia.)

Tak, to dotyczy zarówno systemu ratownictwa,
jak i jego roli w przyjmowaniu regionalnych pro-
gramów operacyjnych, powo³ywania komitetów
steruj¹cych…

(G³os z sali: To co innego. By³em wojewod¹,
wiêc wiem, co mówiê.)

Nie, nie, mówiê tutaj, proszê pana, o tym, co
nazywam elementami kontynuacji logiki ministra
£apiñskiego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e oprzyrz¹do-
wano system. Pan minister £apiñski zechcia³ ³as-
kawie scentralizowaæ ten system, a poprzednio
uda³o siê nadaæ mu pewne instrumenty wyko-
nawcze.

I ostatnie pytanie: dlaczego okulista prywatnie
przyjmuje od rêki, a publicznie ju¿ nie? Dlatego,
proszê pañstwa, ¿e wszêdzie na œwiecie sposobem
racjonowania œwiadczeñ jest kolejka. Przypomnê,
¿e w narodowej s³u¿bie zdrowia w Wielkiej Bryta-
nii bywaj¹ kolejki do procedur, które u nas za³at-
wiamy szybciej, i to jeszcze d³u¿sze; od czasu do
czasu rz¹d podejmuje tam uchwa³ê czy ustawê re-
gulacyjn¹, która dosypuje do tego systemu naro-
dowego po kilkaset milionów funtów, co pozwala
na pewien czas skróciæ kolejkê. Ale wszystkie kra-
je europejskie borykaj¹ siê z tym. I muszê powie-
dzieæ tak: obowi¹zkiem pañstwa jest okreœlenie
transparentnych zasad racjonowania. My tego je-
szcze nie mamy, bo to, co nazywamy ustaw¹ ko-
szykow¹, to nic innego, jak przeprowadzenie pro-
cedury racjonowania œwiadczeñ. Je¿eli natomiast
tego nie robi pañstwo, to dzieje siê tak, jak w tej
chwili w Polsce, ¿e ryzyko zachorowania spada na
chorego i to on musi boksowaæ siê w systemie. Je-
¿eli ma tak zwane dojœcia albo pieni¹dze, to dosta-
je us³ugê. I w tym sensie ten system jest niespra-
wiedliwy. W tym uk³adzie, który dzisiaj mamy, nie
jest realizowana konstytucyjna norma jednako-
wego dostêpu do œwiadczeñ finansowanych ze
œrodków publicznych. I coœ z tym musimy zrobiæ.
Krok, który dzisiaj robimy, który proponujemy
pañstwu, to nie jest krok koñcowy. To jest jednak
krok, który z pewnoœci¹ wymusza jedn¹ rzecz.
I nie ma na œwiecie, proszê pañstwa, niezale¿nie
od tego, czy to jest publiczny, czy prywatny w³a-
œciciel w dojrza³ych krajach Europy, prawa do
lekcewa¿enia regu³ finansowych. Nigdzie nie ma
takiego prawa. Wszêdzie musz¹ byæ respektowa-
ne zasady dotycz¹ce przychodów i rozchodów.

Mogê daæ pañstwu przyk³ad mojej lekcji po-
gl¹dowej na ten temat. Otó¿ brat pojecha³ na pó³
roku na stypendium do Wielkiej Brytanii, do zna-
komitej kliniki psychiatrycznej, w roku 1970; to
wtedy by³a ta pierwsza lekcja ekonomii. I w przy-
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padku delirium tremens poda³, proszê pañstwa,
kokarboksylazê, p³yny, glukozê, to, co siê tutaj
rutynowo podaje, plus inne œrodki. Nastêpnego
dnia profesor mu zada³ pytanie: no dobrze, a ty
wiesz, ile to kosztowa³o? No, ale jak, panie profe-
sorze, przecie¿ chodzi³o o komfort chorego. Nie,
mówi tamten, istnieje jeszcze coœ takiego, jak eko-
nomia tej sytuacji. I my ten hazard moralny musi-
my, niestety, troszeczkê przej¹æ. Nie ma na to ra-
dy. St¹d, proszê pañstwa, mówiê jeszcze raz: ra-
cjonowanie jest obowi¹zkiem, bo albo racjonuje
siê œwiadomie, przez koszyk czy przez kolejkê, al-
bo mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹, jak¹ mamy
tutaj, ¿e ryzyko zachorowania, ryzyko cierpienia
jest przerzucane na pacjenta.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Banaœ: Z ca³ym szacunkiem,

Panie Marsza³ku…)
Pan senator…

Senator Grzegorz Banaœ:

Panie Marsza³ku, chcia³bym bardzo przeprosiæ
pana marsza³ka i pana senatora sprawozdawcê,
dlatego ¿e to pytanie nie by³o o wojewodach, tylko
o liczbie zatrudnionych sekretarzy, podsekreta-
rzy, doradców, etc., w kontekœcie tego, ¿e nie po-
trafi ten organizm przedstawiæ spójnej ustawy
o ochronie zdrowia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem, Panie Senatorze.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator W³adys³aw Sidorowicz

Króciutko. Tajemnic¹ poliszynela, proszê pañ-
stwa, jest to, ¿e ministerstwo bardzo aktywnie
uczestniczy³o w ca³ej procedurze kszta³towania
tego prawa. Pañstwa obawy, ¿e potencja³ mini-
sterstwa nie by³ tu wykorzystywany, nie maj¹
uzasadnienia w stanie faktycznym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Mam pytanie, czy na posiedzeniu komisji by³a

dyskusja i czy by³a przekazana informacja… Bo

mówi siê tyle na temat szpitali prywatnych, któ-
re ju¿ s¹ spó³kami. Czy jest taka wiedza? Czy
my, senatorowie, mo¿emy poznaæ i porównaæ
doœwiadczenia? W zasadzie powinniœmy mieæ te
doœwiadczenia przeæwiczone, bo wtedy mo¿na
œwiadomie podejmowaæ decyzje. Powiem, ¿e py-
taniem jest, czy na przyk³ad szpital w Zamoœciu,
dawny stary szpital w Zamoœciu, jest takim pry-
watnym, czy nieprywatnym szpitalem. Wiem, ¿e
kiedy jeszcze z koleg¹ z senatorem Gogaczem
pracowaliœmy w sejmiku, to nie chciano po-
³¹czyæ tam szpitali w jeden, szpitala miejskiego
ze szpitalem wojewódzkim, tylko zrobiono wy-
³¹czenie likwidacji szpitala. I ten szpital oczywi-
œcie zosta³ odd³u¿ony, ale przez kogo? Przez
mieszkañców. Wypuszczono obligacje na pra-
wie kilkanaœcie milionów z³otych i za to zap³acili
mieszkañcy. I dzisiaj jest problem, bo w tym szpi-
talu, tak zwanym starym, nie ma przyjmowania
pacjentów, jeœli s¹ ju¿ wykonane miejsca kontra-
ktowane, podczas gdy szpital wojewódzki musi
wykonywaæ wszystkie kontrakty. I jego kondycja
jest bardzo dobra, ale kondycja tego szpitala wo-
jewódzkiego jest bardzo z³a, tylko dlatego, ¿e ma
nadterminowe wykonania i nikt nie chce p³aciæ.
A jego kondycja by³aby super, on by œwietnie fun-
kcjonowa³.

Jak bêdzie w tym przypadku? Kto zap³aci d³ugi
przy tej komercjalizacji? Ja tego nie us³ysza³em,
a my, jeœli mamy braæ udzia³ w tak wa¿nej decyzji,
chcemy wiedzieæ, co siê stanie z tymi d³ugami.
Czy to pacjenci zap³ac¹ za to poprzez wypuszcze-
nie obligacji, czy w postaci wy¿szych podatków,
czy zap³acimy z bud¿etu, czy inaczej? Chcia³bym
wiedzieæ, jak wygl¹da ten proces, ¿eby potem
œwiadomie mo¿na by³o decydowaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Jak by na
to nie patrzeæ, tak czy tak, zap³ac¹ za to obywate-
le, bo pieni¹dze, które s¹ uruchamiane na odd³u-
¿enia, s¹ naszymi wspólnymi pieniêdzmi. Pro-
blem polega na tym, ¿eby wreszcie zakoñczyæ tu-
taj procedurê bezustannego pokrywania zad³u-
¿enia. W bud¿ecie przewidziane s¹ œrodki, w któ-
rych opakowano niejako obligatoryjnoœæ prze-
kszta³cenia, przejêcia zobowi¹zañ publicznopra-
wnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
I w tym sensie taka sytuacja wskazuje, kto ma te
zobowi¹zania przej¹æ. Co do tych zobowi¹zañ cy-
wilnoprawnych, to mówi³em ju¿ tutaj panu sena-
torowi, który ju¿ wyszed³, ¿e te zobowi¹zania cy-
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wilnoprawne maj¹ podlegaæ negocjacjom. Wa-
runkiem przejœcia w tryb przekszta³ceniowy jest
ugoda.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Krajczy, proszê o zadanie pytania.

Senator Norbert Krajczy:

Mam pytanie do pana sprawozdawcy Sidorowi-
cza. Chcia³bym zapytaæ – pad³o tu takie pytanie
pana senatora Rulewskiego, na które nie by³o od-
powiedzi, a myœlê, ¿e to jest istotne – tych pañstwa
senatorów, którzy nie s¹ pracownikami ochrony
zdrowia, czy prywatyzacja podstawowej opieki
zdrowotnej, która to prywatyzacja oczywiœcie siê
œwietnie uda³a, to jest to samo co prywatyzacja
szpitali? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Jest okres przekszta³ceñ. Zak³a-
daj¹c, ¿e ta reforma wejdzie, chcia³bym zapytaæ,
myœlê, ¿e nie tylko w swoim imieniu, a tak¿e w imie-
niu innych przedstawicieli ochrony zdrowia, tych
zarz¹dzaj¹cych, którzy nie maj¹ d³ugów: co wów-
czas z nimi? Bo my ca³y czas odd³u¿amy tych, któ-
rzy ci¹gle siê zad³u¿aj¹, a czy dla tych dobrych je-
dnostek s¹ przewidziane jakieœ œrodki finansowe?
Pani minister Kopacz mówi³a, ¿e ponoæ s¹, ¿e PSL
wprowadzi³ tak¹ czêœæ w tej ustawie. Ja tego nie wi-
dzia³em. Mo¿e w ci¹gu czterech godzin nie zd¹¿y³em
zobaczyæ, ale chyba nie ma czegoœ takiego.

I trzecie pytanie, istotne, które pad³o nawet
ostatnio z ust z jednego z moich kolegów senato-
rów. Czy pañstwo macie analizy tych œwietnie
dzia³aj¹cych niepublicznie szpitali? I czy te œwiet-
nie dzia³aj¹ce szpitale niepubliczne maj¹ te drogie
oddzia³y, deficytowe oddzia³y, jak OIOM, szpital-
ny oddzia³ ratunkowy, ewentualnie kardiologiê,
która w tej chwili tak, a nie inaczej, jest wyceniana
przez Narodowy Fundusz Zdrowia w swoich pro-
cedurach? I czy one na danym terenie zabezpie-
czaj¹ cztery podstawowe dziedziny, czy robi¹ to
wybiórczo, maj¹ takie rodzynki endoskopowe?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Proszê pañstwa, prywatyzacja podstawowej
opieki zdrowotnej, co znaczy, po pierwsze… Pono-
wnie mówiê: prywatyzacja szpitali nie jest inten-

cj¹ koalicji rz¹dz¹cej. Przypomnê, ¿e na skutek
pewnego kompromisu politycznego wprowadzo-
no gwarancjê, i¿ maj¹tek trwa³y nie zostanie
wniesiony do spó³ek. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ten
sposób obawy, które by³y zwi¹zane z procesem
prywatyzacji, sprzeda¿y maj¹tku, niejako zosta³y
rozwiane. Pañstwo, administracja rz¹dowa i ad-
ministracja samorz¹dowa pozostaj¹ w³aœciciela-
mi maj¹tku trwa³ego. Co to oznacza? To oznacza,
¿e istnieje znacznie wiêksza elastycznoœæ mo¿liwo-
œci kszta³towania formy funkcjonowania tych za-
k³adów. I to jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.
A wiêc to nie jest to samo. Co wiêcej, ustawodawca
nie planuje masowej prywatyzacji. Na podstawie
doœwiadczeñ, jakie mamy, doœwiadczeñ z dotych-
czas funkcjonuj¹cych placówek niepublicznych,
które przekszta³ca³y siê w najbardziej zad³u¿one
i najbardziej zagro¿one szpitale samorz¹dowe, po-
wiem, ¿e nie jest tak, by w wyniku komercjalizacji,
czyli po przekszta³ceniach publicznych szpitali
w spó³ki prawa handlowego, nastêpowa³a prywa-
tyzacja. Tak siê nie dzieje. Ja bym powiedzia³ wiê-
cej, mamy dowody na to, ¿e ta œcie¿ka prze-
kszta³ceñ obala pañstwa sugestie, i¿ samorz¹d bê-
dzie zmierza³ masowo do prywatyzacji.

Teraz, proszê pañstwa: co dla tych placówek,
które siê nie zad³u¿a³y? Otó¿, proszê pañstwa, jes-
tem po konsultacjach z wieloma dyrektorami pla-
cówek niezad³u¿onych. Oni rzeczywiœcie maj¹
ogromny dyskomfort. Wielokrotnie w procesie od-
d³u¿eniowym byli stawiani niejako pod œcian¹, bo
za³ogi mówi³y tak: no i co z tego, ¿e dyscyplinowa-
³eœ p³ace, co z tego, ¿e oszczêdza³eœ? Popatrz,
s¹siad ma wy¿sze p³ace, zakupi³ sprzêt i jeszcze go
odd³u¿ono. Zgoda, ale, Panie Senatorze, czy kie-
dyœ nie nale¿y tego przeci¹æ? Czy nie nale¿y wpro-
wadziæ mechanizmu, który definitywnie zabloku-
je tego typu mo¿liwoœæ? To jest negatywny aspekt,
ale powiem te¿ o pozytywnym. Otó¿ co postana-
wiaj¹ dzisiejsi dyrektorzy publicznych zak³adów,
które siê nie zad³u¿aj¹? Czym one dorabiaj¹, pro-
szê pañstwa, jak dok³adaj¹ do swojej kasy, jak po-
prawiaj¹ swoj¹ sytuacjê finansow¹? Bardzo do-
bry szpital onkologiczny w Kielcach dorabia cate-
ringiem. Tak, cateringiem, proszê pañstwa. Wy-
daje kilka tysiêcy posi³ków dziennie na teren ca³e-
go miasta, opiera pó³ miasta, natomiast nie mo¿e
zarabiaæ na tym, co jest jego misj¹. I twierdzê, ¿e
placówka, która nie jest zad³u¿ona i przekszta³ci
siê w spó³kê prawa handlowego, bêdzie ogrom-
nym beneficjentem tego przekszta³cenia, bo bê-
dzie mog³a sprzedawaæ tak¿e swoje us³ugi zdro-
wotne. I nie bêdzie tej sytuacji, która jest dzisiaj,
¿e po wykonaniu kontraktu dr¿y i nie wie, co ma
robiæ z pe³nym potencja³em, który posiada. I nie
jest tak, proszê pañstwa, wbrew temu, co pañstwo
mówi¹, ¿e gwarantem bezpieczeñstwa zdrowotne-
go jest forma w³asnoœci. Gwarantem dostêpu do
œwiadczeñ medycznych, bezp³atnych œwiadczeñ
medycznych jest p³atnik.
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Trafnie pañstwo wskazuj¹ na pewne problemy,
które istniej¹. To problem spijania œmietanki,
problem przesuwania ryzyka przez prywatnych
w³aœcicieli do publicznych placówek. Ale, proszê
pañstwa, to s¹ zjawiska rozpoznane i s¹ tu konie-
czne pewne bardzo dobre remedia. Chodzi choæby
o to, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia powinien móc
stosowaæ sankcje w przypadku, gdyby wy³apa³ ta-
k¹ procedurê. I powinniœmy siê w tej Izbie zasta-
nowiæ, co zrobiæ, ¿eby liczy³ siê gwarant bezpie-
czeñstwa zdrowotnego, jakim dzisiaj jest Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, a nie forma w³asnoœci pla-
cówki, i ¿eby ten gwarant mia³ dostateczne narzê-
dzia panowania nad bezpieczeñstwem zdrowot-
nym, nad konstytucyjnym bezpieczeñstwem
zdrowotnym, bo przecie¿ wszyscy musimy siê po-
ruszaæ w obszarze konstytucyjnym.

I wreszcie, proszê pañstwa, analiza tych szpita-
li niepublicznych, czyli ostatnie pytanie. Proszê
pañstwa, wbrew temu, co mówi pan senator, is-
tniej¹ szpitale niepubliczne, które maj¹ OIOM,
chodzi o te wiêksze szpitale. Istniej¹ takie szpi-
tale, proszê pañstwa. OIOM ma szpital w Ko-
strzynie, który liczy ponad dwieœcie ³ó¿ek; kolej-
ne OIOM powstaj¹ w innych placówkach. Po-
wstaj¹ wolno; pan senator ma racjê, ¿e wol¹ po-
wstawaæ w obszarach, w których jest œmietan-
ka, zgoda. Ale chcê pañstwa zapewniæ, ¿e wybie-
ranie „lepszych” pacjentów to nie jest proceder
stosowany tylko przez szpitale niepubliczne.
Mogê powiedzieæ pañstwu o praktyce, któr¹
znam choæby z terenu, z którego pochodzê: tam
szpitale te¿ próbuj¹ unikaæ pacjentów bardzo
kosztoch³onnych.

Jeszcze tylko jedno krótkie sprostowanie. Pa-
nie Senatorze Andrzejewski, ktoœ pana wprowa-
dzi³ w b³¹d. Szpital w Jeleniej Górze, a ten szpital
ma d³ug¹ historiê, zwi¹zan¹ miêdzy innymi z pro-
testem „Solidarnoœci” w roku 1980, by³ zad³u¿o-
ny, ale nie zosta³ przekszta³cony w spó³kê prawa
handlowego, jest szpitalem samorz¹dowym. Po-
przednia dyrekcja doprowadzi³a do ucywilizowa-
nia, ¿e tak powiem, stosunków z zewnêtrznymi
w³aœcicielami. W tej chwili nie ma na terenie Dol-
nego Œl¹ska placówek, które by³yby zagro¿one,
poniewa¿ sporo pieniêdzy zosta³o uruchomio-
nych przez marsza³ka. Krótko mówi¹c, zape-
wniam, ¿e nie ma takiego zagro¿enia

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie ma tam syn-
dyka?)

Nie ma.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, nie chcê inge-
rowaæ w tok mówienia, ale prosi³bym o bardziej
zwiêz³e odpowiedzi i o niewyprzedzanie dyskusji,
która odbêdzie siê jutro.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: To jest trudne
o tyle, ¿e dostajê pytania, które dotycz¹…)

Wiem, ¿e jest to trudne, zadaj¹ panu pytania,
tak, ale bym prosi³ o wiêksz¹ zwiêz³oœæ.

Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Mam takie pytanie do pana senatora sprawo-

zdawcy Sidorowicza: dlaczego Platforma Obywa-
telska i projektodawcy ustawy tak bardzo siê bro-
ni¹ przed referendum w sprawie komercjalizacji
szpitali? Przecie¿ z du¿¹ doz¹ pewnoœci twierdzi-
cie pañstwo, ¿e ustawy z tego pakietu stanowi¹
dobre rozwi¹zanie. Jeœli tak, to czego siê pañstwo
boicie? Referendum przecie¿ w takiej sytuacji mo-
¿e pañstwa legitymizowaæ i daæ wrêcz poczucie
bezpieczeñstwa przy wprowadzaniu tej ustawy.
To jest pierwsza sprawa.

Pytanie drugie, mo¿e z takim wstêpem, ¿e z pu-
stego i Salomon nie naleje. Wiadomo, ¿e w naszym
systemie mamy tylko 4% wydatków na ochronê
zdrowia, a w Europie przeciêtnie jest 6% i wiêcej.
Z czego wiêc bêd¹ finansowane œwiadczenia zdro-
wotne, gdy kontrakt – ju¿ tutaj o tym by³a mowa,
ale chcia³abym dopytaæ – z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia zabezpieczy finansowanie na przy-
k³ad w 80%? A to, ¿e tak mo¿e siê staæ, jest niemal
pewne. Tak siê z³o¿y³o, ¿e otrzyma³am dane obli-
czone przez jedn¹ ze znanych dziennikarek zajmu-
j¹cych siê ochron¹ zdrowia, z których to danych
wynika, ¿e miesiêczne wydatki funduszu zdrowia
na jedn¹ osobê wynosz¹ ogó³em 114 z³, na POZ
– 22 z³, na leczenie szpitalne – 54 z³.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ile, ile?)
54 z³ na miesi¹c za jedn¹ osobê. Jedna z prywat-

nych spó³ek, która zabezpiecza opiekê zdrowotn¹
na dobrym poziomie, miesiêcznie ¿¹da 1003 z³, za
opiekê podstawow¹ 123 z³ na osobê, a 209 z³ za le-
czenie szpitalne. Je¿eli wiêc zestawimy te dwa ro-
dzaje kosztów, to jest pewne, ¿e te spó³ki bêd¹ ban-
krutowaæ. Co w takiej sytuacji siê stanie?

I trzecie pytanie. Pani minister Kopacz mówi³a
w swoich licznych wyst¹pieniach, ¿e bêdzie
uszczelniaæ system, ¿e celem reformy jest
w³aœnie uszczelnienie systemu, poniewa¿
bardzo du¿o pieniêdzy siê marnotrawi. Ale
z tego pakietu ustaw zdrowotnych, który pozna-
liœmy, nie wynika, ¿e nast¹pi uszczelnienie
systemu. Nie wynika te¿, ¿e bêdzie zwiêksze-
nie œrodków. To komu w³aœciwie s³u¿y ta refor-
ma? Bo ja mam wra¿enie, ¿e s³u¿y tylko tym lu-
dziom, którzy bêd¹ prowadziæ biznes w tym zakre-
sie, a nie pacjentom. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, w temacie zagadnienia, które
w tej chwili rozpatrujemy, mieœci siê tylko jedno,
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pierwsze pytanie. Chcia³bym to zaznaczyæ, ponie-
wa¿ staram siê dyscyplinowaæ tak¿e pana senato-
ra sprawozdawcê, a nie uda mi siê to, je¿eli te py-
tania bêd¹ dotyczyæ jutrzejszego porz¹dku obrad.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

To pytanie pierwsze jest erystyczne. Nie boi-
my siê niczego, tylko wskazujemy, ¿e pytanie,
które zosta³o skonstruowane przez kancelariê
pana prezydenta, bo przecie¿ nie pan prezydent
je formu³owa³, nie wprowadza ludzi w rzeczywi-
ste dylematy, przed jakimi staje ochrona zdro-
wia. Wobec tego ¿adna… Ja tylko przypomnê
stwierdzenie innej pani redaktor, której tu, co
prawda, nie ma na sali – a widzê, ¿e ta, któr¹ pa-
ni senator, ¿e tak powiem, suflowa³a, dzielnie
jest – ¿e pytanie, które sformu³owa³a kancelaria
prezydenta, mo¿na prze³o¿yæ na inne pytanie,
mianowic i e : c zy j es teœ za zawie ran iem
ma³¿eñstw, które mog¹ prowadziæ do rozwo-
dów? Dobre pytanie.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Bardzo dobre
pytanie.)

Tak.
(Senator Piotr Zientarski: Ale ka¿de ma³¿eñstwo

mo¿e wzi¹æ rozwód.)
Krótko mówi¹c, pytanie jest nieostre i, delikat-

nie mówi¹c, nie wprowadza nas w dylematy,
przed jakimi staje ochrona zdrowia. I z tego po-
wodu… Chcia³bym zreszt¹ pañstwu zwróciæ
uwagê na pewne pêkniêcie w tym, co mówi³ pan
minister Duda. Co do samorz¹dów i zaufania do
samorz¹dów, pan minister mówi³, ¿e obywatele
nic nie wiedz¹ na temat funkcjonowania samo-
rz¹dów, nie mia³ natomiast w¹tpliwoœci, ¿e to
zadawane pytanie bêdzie zrozumia³e. Jeszcze
raz mówiê: mamy analizê socjologów, którzy
mówi¹, ¿e to pytanie jest po prostu wadliwie za-
dane.

Proszê pañstwa, teraz ju¿ bardzo krótko, w tej
czêœci mówi³em d³u¿ej… 4% PKB, to znaczy jest
trochê wiêcej ni¿ 4%, to jest chyba 4,6%… Zgoda,
jest za ma³o pieniêdzy i tutaj, proszê pañstwa…
Ale gdy jest za ma³o pieniêdzy, tym wa¿niejsza
jest dyscyplina w ich wydawaniu. Metody, by dy-
scyplinowaæ to wydawanie, s¹ dwie: po pierwsze,
musi byæ jednak wiêksza dyscyplina bud¿etowa
w placówkach, i po drugie, musi byæ system ra-
cjonowania. Nad systemem racjonowania pracu-
jemy, a system dyscyplinowania wydatków
w placówkach publicznych to próba zmuszenia
do tego, ¿eby publiczne placówki funkcjonowa³y
zgodnie z zasadami racjonalnoœci. Czy to usz-
czelnia system? Ano w³aœnie to jest uszczelnie-
nie systemu, które zapowiada³a pani minister

Kopacz. Krótko mówi¹c, ten pieni¹dz publiczny
ma byæ trudniejszy… Krótko mówi³em, Panie
Marsza³ku? Poprawi³em siê?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Klima, proszê o zadanie pytania.

Senator Maciej Klima:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku!
Panie Senatorze, dwa krótkie pytania. Jesteœ-

my w Unii i obowi¹zuje nas dostosowanie zak³a-
dów opieki medycznej, przede wszystkim budyn-
ków, pomieszczeñ, do wymogów unijnych. W mo-
mencie, kiedy wprowadzimy tê ustawê, która do-
tar³a do nas z Sejmu, bêdziemy musieli wydatko-
waæ od kilkunastu do kilkudziesiêciu miliardów
z³otych. Ustawa jest tak sformu³owana, ¿e prze-
kszta³cona spó³ka nie jest w³aœcicielem budyn-
ków i ziemi. Mam pytanie, czy spó³ka bêdzie w tym
momencie zainteresowana inwestowaniem, i czy
zgodnie z prawem spó³ek handlowych bêdzie
mog³a podejmowaæ inicjatywy inwestycyjne
w tym zakresie, by dostosowaæ budynki zak³adów
do wymogów unijnych. To jest pierwsze pytanie.

I pytanie drugie. I pan, i ja doskonale wiemy, ¿e
jest szereg wysokospecjalistycznych oddzia³ów.
One s¹ nieliczne, jeden, dwa czy trzy oddzia³y na
terenie województwa. Mened¿erowie, obejmuj¹c
placówkê czy szpital, bêd¹ je oczywiœcie restruk-
turyzowaæ i bêd¹ siê starali pozbyæ drogich od-
dzia³ów, które de facto trudno im bêdzie utrzy-
maæ. Czy to nie spowoduje pogorszenia opieki me-
dycznej w wielu miejscach na terenie kraju?

Ja dam panu przyk³ad z województwa ma³opol-
skiego. Spoœród oddzia³ów okulistycznych – nie
chodzi o to, ¿e to s¹ szpitalne oddzia³y okulistycz-
ne – tylko dwa chc¹ podejmowaæ dzia³alnoœæ w ra-
mach przyjmowania pacjentów o ka¿dej porze
dnia i nocy. Pozosta³e, owszem, funkcjonuj¹, ale
wyznaczaj¹ okreœlone terminy przyjêæ.

I moje pytanie jest takie: gdzie trafi¹ pacjenci
w sytuacji, kiedy zostanie zlikwidowany jeden ta-
ki oddzia³? Jak to bêdzie rozstrzygniête?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pierwsze pytanie. Poniewa¿ w³aœcicielem zo-
staje samorz¹d, a proces przekszta³ceñ ma trwaæ
dwa lata, to jest akurat tyle czasu, by dostosowaæ
siê, wykorzystuj¹c œcie¿ki wskazane w tej ustawie
wprowadzaj¹cej, gdzie powiedziano, na co spó³ka
mo¿e uzyskiwaæ œrodki publiczne, i bêdzie to rze-
czywiœcie wysi³ek… Ale chcê zwróciæ uwagê pana
senatora, ¿e to w sumie jest wysi³ek w interesie
pacjenta, bo standardy, które s¹ nam narzucane,
to nic innego jak poprawianie jakoœci otoczenia,
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w którym realizowane s¹ us³ugi zdrowotne. I dzi-
siaj, muszê powiedzieæ, mamy tak¹ sytuacjê, ¿e
nasze publiczne placówki funkcjonuj¹ce na
przekór, powiedzia³bym, przepisom sanepidow-
skim s¹ tolerowane, jednak gdy powstaje nowy
podmiot, to bezwzglêdnie egzekwuje siê narzu-
cane rygory. Ale to na pewno jest w interesie pa-
cjenta. I tutaj wskazuje siê œrodki, które pod-
miot mo¿e uzyskaæ z racji dostosowania siê do
tych rygorów.

I, proszê pañstwa, odpowiedŸ na drugie pyta-
nie. Otó¿ ja chcê powiedzieæ, ¿e nikt nie powie-
dzia³, i¿ zostan¹ zlikwidowane œrodki bud¿etowe
na procedury wysokospecjalistyczne. One s¹ i bê-
d¹, co wiêcej, mam wra¿enie, ¿e dzisiaj one s¹ bar-
dziej op³acalne ni¿ te, które s¹ w pakiecie Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Przyk³ad z okulistyk¹
jest o tyle niedobry, ¿e tutaj ewidentne… Ja mogê
podaæ przyk³ad z mojego województwa, gdzie pod
koniec ubieg³ego roku narodowy fundusz dorzu-
ci³ dodatkowe œrodki na nadwykonania, a wtedy
kolejka do operacji katarakty i tym podobnych
procedur zosta³a skrócona z trzech lat do trzech
miesiêcy.

(Senator Maciej Klima: Panie Marsza³ku, czy
mo¿na?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:

Panie Marsza³ku!
Nie chodzi mi o operacje katarakty, chodzi mi

o tak zwane urazy ga³ki ocznej, urazy narz¹du
wzroku, które zdarzaj¹ siê o okreœlonych porach
dnia i nocy.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Ale to ju¿ jest system zabezpieczenia, Panie Se-
natorze.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale w tej chwi-
li…)

Tak, to jest system zabezpieczenia, który obec-
nie funkcjonuje. Chcê zwróciæ uwagê pana sena-
tora na to, ¿e…

(Senator Maciej Klima: Te¿ bêdzie sprywatyzo-
wany.)

Nie. Chcê zwróciæ uwagê pana senatora na to,
¿e za jakoœæ tego serwisu odpowiada lokalny od-
dzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia, który ma
obowi¹zek narzucaæ placówkom kontrakt umo¿-
liwiaj¹cy dostêp do okulisty w wymaganym czasie
gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo pacjentom.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Chyba za du¿a jest, Panie Senatorze, wiara
w tego p³atnika. P³atnik nie mo¿e byæ takim regu-
latorem systemu. P³atnik to jest bankomat i on
daje pieni¹dze, jednak nie powinien regulowaæ
systemu. Ale to tak na marginesie.

Równie¿ na marginesie powiem, ¿e gdyby wszy-
stkie szpitale by³y prowadzone przez bonifratrów,
to mo¿e by³oby i okay.

Pan senator sprowokowa³ mnie do zadania jed-
nego pytania i ja je zadam. Faktycznie, znamy
Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii i œwietnie fun-
kcjonuj¹cy szpital tego centrum. Pan powiedzia³,
Panie Senatorze, ¿e oni tam wreszcie bêd¹ mogli
œwiadczyæ us³ugi i na tym zarabiaæ. S¹ kolejki
i tych kolejek nie unikniemy, bo na ca³ym œwiecie,
w Europie, w bardzo bogatych krajach, s¹ kolejki.
Nie ma takiej sytuacji, ¿e nagle wszystkie œwiad-
czenia mog¹ byæ realizowane, bo nie ma takich
mo¿liwoœci, równie¿ i finansowych. Jeœli, faktycz-
nie, zacznê od tego typu szpitala albo od innych…
No, powiedzmy, oddzia³ ortopedyczny robi prote-
zy, bêdzie kolejka ludzi i ten ze œrodka stwierdzi,
¿e warto, no trudno, uzbiera³ trochê pieniêdzy
i zap³aci. No to có¿? Wtedy tamten z koñca przesu-
nie siê jeszcze dalej, tak? Czy nie? Czy teoretycz-
nie mo¿e dojœæ, Panie Senatorze, do sytuacji ta-
kiej, ¿e ten biedny pacjent, biedny, bo chory, i bie-
dny, bo nie maj¹cy pieniêdzy, nigdy nie zostanie
zoperowany?

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale, Szano-
wny Panie Senatorze…)

Czy teoretycznie taka mo¿liwoœæ istnieje?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Panie Mar-

sza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Zada³ pan pytanie, tak?
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Króciutko odpowiem.
Dzisiaj, proszê pañstwa, nie ma bariery poda¿y

us³ug, tylko jest bariera, mo¿na powiedzieæ, sta-
wiana przez p³atnika, który reguluje liczbê wyko-
nywanych procedur. A wiêc w tej hipotetycznej
sytuacji, gdy kogoœ staæ na op³acenie procedury,
on po prostu skraca kolejkê. Czyli ten ubo¿szy…
Jeszcze raz mówiê: mamy, proszê pañstwa, nad-
poda¿, jeœli chodzi o potencja³ wykonywania
œwiadczeñ. Pan doktor, jako osoba pracuj¹ca na

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

58 ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia

(senator W. Sidorowicz)



oddziale chirurgicznym, dobrze wie, ¿e gdyby
w naszych szpitalach dzia³aæ, ¿e tak powiem, na
pe³nych obrotach, to moglibyœmy wykonywaæ
tych us³ug znacznie wiêcej. A wiêc nie ma tutaj
bariery poda¿y, jest zaœ bariera œrodków, które
mamy na zaspokojenie popytu. I ta hipotetyczna
sytuacja, o której pan mówi, jest w³aœnie dobrym
przyk³adem na to, ¿e jeœli pozwoli siê wykonywaæ
us³ugi placówce publicznej, to znajd¹ siê ludzie,
których bêdzie staæ na zap³acenie za te us³ugi, i po
prostu skróci siê kolejka dla tych ubo¿szych. Ale
obowi¹zkiem… I tu siê z panem ca³kowicie nie
zgadzam, bo wszêdzie wskazuje siê, proszê pañ-
stwa, ¿e skoro publiczne œrodki to jest beczka
miodu, to obowi¹zkiem p³atnika jest pilnowanie
tego, by przy pompowaniu publicznych œrodków
bardzo dbaæ o to, co nazywa siê bezpieczeñstwem
zdrowotnym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka, bardzo proszê o zadanie

pytania.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Sprawozdawco, ogólnie znan¹ prawd¹

jest, ¿e wniesienie pakietu ustaw zdrowotnych ja-
ko projektów poselskich by³o ucieczk¹ przed kon-
sultacjami spo³ecznymi. Ja mam tutaj pytanie,
czy w³aœnie referendum nie by³oby dope³nieniem
uchybienia, które zosta³o dokonane w tym miej-
scu, czy nie by³oby spo³eczn¹ konsultacj¹, wyra-
¿eniem zdania przez ogó³ narodu? Dziêkujê bar-
dzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Odpowiem krótko. Z tego, co ja wiem, to pakiet

by³ wprowadzany jako pakiet poselskich projek-
tów ustaw po to, ¿eby skróciæ czas przyjmowania
tych ustaw. Ja sam mogê powiedzieæ na podstawie
swojego doœwiadczenia ministerialnego, ¿e ustawa
o zak³adach opieki zdrowotnej z roku 1991 zosta³a
przekazana z ministerstwa do Senatu po to w³aœ-
nie, a to by³a w sumie inicjatywa senacka, myœmy
pracowali wtedy z Senatem… Ta ustawa zosta³a
przyjêta szybciej. Czy w przypadku omawianego
pakietu uda³o siê to skróciæ, czy to za³o¿enie skró-
cenia czasu zosta³o zrealizowane? Trudno mi po-
wiedzieæ, nie umiem panu odpowiedzieæ na to py-

tanie. Ale pamiêtam, jakie by³o uzasadnienie: cho-
dzi³o nie tyle o unikniêcie konsultacji, co o przy-
spieszenie. Dzisiaj jesteœmy z kolei ofiarami pew-
nego przyspieszenia, na co narzekali pos³owie
z pañstwa ugrupowania… Ale chcielibyœmy, ¿eby
te ustawy wesz³y od 1 stycznia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja nie uzyska³em

odpowiedzi na tê drug¹ czêœæ pytania, czy…)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Czy referen-

dum…)
(Senator Tadeusz Gruszka: …czy w³aœnie prze-

prowadzenie tego referendum nie by³oby…)
Aha, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Odpowiem króciutko.
Proszê pañstwa, gdyby w opinii socjologów,

speców od badania opinii publicznej, pytanie re-
ferendalne by³o istotne z punktu widzenia dyle-
matów, przed jakimi stanie ochrona zdrowia, to
moglibyœmy siê nad nim zastanawiaæ. Ale ono
jest, niestety, myl¹ce. Mówiono ju¿ o tym, ¿e ko-
mercjalizacja niekoniecznie ma dobre konotacje
uczuciowe, a prywatyzacja, któr¹ pañstwo suge-
ruj¹ na podstawie komercjalizacji, nie ma ¿adne-
go uzasadnienia w obecnej praktyce funkcjono-
wania ponad szeœædziesiêciu placówek samo-
rz¹dowych, które s¹ w ca³oœci placówkami publi-
cznymi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo. Jest

pan senator? Nie ma.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale Andrzejewski

jest.)
No dobrze, dobrze, to proszê siê zg³osiæ. Pan se-

nator by³ wczeœniej.
Proszê.
(Rozmowy na sali)
To przepraszam uprzejmie.
(G³os z sali: To kto zadaje pytanie?)
Poprosi³bym drugiego sekretarza. Co dwie pary

oczu to nie jedna.
Proszê bardzo, pan senator.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Pan pose³ profesor Zbigniew Religia, jeden
z najwybitniejszych w Polsce autorytetów w dzie-
dzinie ochrony zdrowia, uwa¿a, ¿e reforma przy-
gotowana przez Platformê Obywatelsk¹ to hañba.
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Panie pielêgniarki mówi¹ podobnie. Wed³ug wypo-
wiedzi pana senatora sprawozdawcy Karczewskie-
go, wiele œrodowisk ekonomistów równie¿ krytycz-
niewypowiadasiêodnoœniedokomercjalizacji, pry-
watyzacji szpitali. Z badañ opinii publicznej wyni-
ka, ¿e 2/3 spo³eczeñstwa jest za poparciem w refe-
rendum pytania, które zadaje pan prezydent.

Chcia³bym zapytaæ obydwóch panów sprawo-
zdawców, zarówno pana senatora Sidorowicza,
jak równie¿ pana senatora Karczewskiego, jakie-
mu w rzeczywistoœci celowi s³u¿y prywatyzacja,
któr¹ tak prawdziwie zapowiada³a aresztowana
przez CBA pos³anka Platformy Obywatelskiej.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Zacznê mo¿e od koñca. Wiecie pañstwo, ¿e dia-
log spo³eczny wymaga jednak spe³nienia pewnych
warunków brzegowych. Ja bym bardzo prosi³, ¿eby
w tej Izbie te warunki brzegowe by³y jednak re-
spektowane. To tyle na temat sugestii dotycz¹cych
przestêpczych wypowiedzi pewnej pos³anki.

A co do wypowiedzi pana profesora Religi, ¿e
jest to antyreforma, proszê pañstwa, chcê powie-
dzieæ tak: pan profesor Religa mia³ swoj¹ koncep-
cjê przekszta³cenia systemu ochrony zdrowia.
Sz³o mu to ciê¿ko. Ja pamiêtam kalendarz i pa-
miêtam, ¿e ¿adnego spoœród proponowanych
przez niego rozwi¹zañ w zapowiadanym czasie nie
uda³o siê wdro¿yæ. To jest rzeczywistoœæ. Przy-
pomnê, pod koniec pierwszego roku jego funkcjo-
nowania mia³a byæ sieæ szpitali – nie by³o jej do
koñca. Móg³bym tak wymieniaæ kolejne ustawy,
których nie uda³o siê pañstwu przeprowadziæ.
Wobec tego trudno mi dzisiaj uznaæ, proszê pañ-
stwa, i¿ diagnoza, jak¹ wyra¿a wobec podejmowa-
nych przez nas dzia³añ pan profesor Religa, jest
trafna. Mamy inn¹ koncepcjê.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e i pan profesor Religa
zmieni³ swoj¹ koncepcjê, bo przypomnê, ¿e szed³
do wyborów razem z nami. Potem zmieni³ kieru-
nek, poszed³ w inn¹ stronê. Zrobi³ du¿o dobrych
rzeczy w Ministerstwie Zdrowia, ¿ebyœcie pañ-
stwo nie mieli z³udzeñ. Mogê jedynie wyraziæ ¿al,
¿e dzisiaj nie móg³ zabraæ g³osu, ale ja jestem
przekonany, ¿e to jednak rzeczywiste podstawy
prawne zadecydowa³y o tym, ¿e nie zosta³ tu do-
puszczony do g³osu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Po czêœci podzielam zdanie pana senatora Si-
dorowicza – ja równie¿, podobnie jak pan senator,
¿a³ujê, ¿e pan profesor, by³y senator, nie móg³ po-
dzieliæ siê z pañstwem swoimi uwagami i swoimi
spostrze¿eniami. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e gdyby tu
by³ pan profesor Religa, toby odpowiedzia³ panom
senatorom, ¿e akurat w jego przypadku nie by³o
zmiany programu i zmianê…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: By³a.)
Nie, nie by³o. Panie Przewodnicz¹cy, Panie Se-

natorze, nie by³o. Bo ta zmiana by³a w naszym
programie. A pan minister Religa, by³y senator,
mówi³ o tym, powtarza³ to, powtarza i bêdzie po-
wtarza³, i my bêdziemy za nim powtarzaæ, ¿e nie
ma reformy s³u¿by zdrowia bez dodatkowych
œrodków. I ja siê pod tym podpisujê. Pan senator
ju¿ trochê mniej, skoro popiera tê reformê. Pan
minister Religa dlatego uwa¿a, ¿e to jest antyre-
forma, poniewa¿ ona nie dok³ada nawet z³otówki
do tego systemu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Pupa zadaje pytanie.
(G³os z sali: Ju¿ zada³, ju¿ zada³.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Zada³em przed chwile-

czk¹.)
W takim razie pan senator Kraska, a potem pan

senator Ortyl.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytania do obu panów senatorów

sprawozdawców.
Pierwsze pytanie: co panowie rozumiecie pod

pojêciem „komercjalizacja”?
I drugie pytanie: czy znacie panowie jakieœ

opinie ekspertów, które uzasadniaj¹ prze-
kszta³canie SP ZOZ w spó³ki prawa handlowego
jako panaceum na chorobê naszej s³u¿by zdrowia?
Dziêkujê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Proszê pañstwa, komercjalizacja to jest w³aœ-
nie to, co próbujemy wprowadziæ: przekszta³cenie
SP ZOZ w spó³ki prawa handlowego.

A na drugie pytanie odpowiem w ten sposób.
Otó¿ ukaza³a siê w³aœnie ksi¹¿ka, która jest ra-
portem, zatytu³owana „Ko³o ratunkowe dla szpi-
tali”, przygotowana przez zespó³ ekspertów prak-
tyków zajmuj¹cych siê przekszta³ceniami teore-
tyków. Za tym stoi oœrodek krakowski, takie na-
zwiska jak Kautsch, ca³a grupa, która bada³a sy-
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tuacjê szpitali publicznych, szpitali niepublicz-
nych i sporz¹dzi³a wnioski. Te wnioski s¹ bardzo
zbie¿ne z kierunkiem przekszta³ceñ, które planu-
jemy. Powiadam jeszcze raz, to jest trzecia czêœæ
raportu przygotowywanego miêdzy innymi na zle-
cenie Banku Œwiatowego. Pañstwo z senackiej
Komisji Zdrowia mieli okazjê dyskutowaæ z tym
zespo³em w ramach rozwa¿añ nad opiek¹ d³ugo-
terminow¹. Ten sam zespó³, badaj¹c kolejne cz³o-
ny tego systemu opieki zdrowotnej, wygenerowa³
trzeci tom i to jest w³aœnie ten raport „Ko³o ratun-
kowe dla szpitali”. Jeszcze raz podkreœlam, ich
wnioski s¹ zbie¿ne z tym, co proponujemy pañ-
stwu w ustawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Ortyl.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie, jesz-

cze ja, bo to by³o…)
Aha, do pana by³o pytanie, tak? Panie Senato-

rze, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, my troszeczkê inaczej ro-

zumiemy s³owo „komercjalizacja”, chocia¿
wszystkie s³owniki mówi¹ wyraŸnie, ¿e komer-
cjalizacja to forma prywatyzacji. No wiêc tu-
taj… Pan prezydent zreszt¹ w piœmie sporz¹dzo-
nym w odpowiedzi na zapytanie skierowane
przez pana marsza³ka Senatu cytuje has³a z en-
cyklopedii, w tym z Wikipedii i innych encyklo-
pedii i s³owników. Równie¿ pani Gronkiewicz-
-Waltz, autorka jednej z definicji komercjaliza-
cji, mówi wyraŸnie, ¿e to jest forma prywatyza-
cji. No wiêc ju¿ samo to sformu³owanie niesie ze
sob¹ baga¿ emocji i jednak wi¹¿e siê z procesem
prywatyzacji.

Ja znam wiele ekspertyz i wiele wypowiedzi
ekspertów mówi¹cych o tym, ¿e droga, która
w tej chwili jest proponowana w pakiecie, jest
drog¹ z³¹, niedobr¹, szkodliw¹, prowadz¹c¹ byæ
mo¿e do chaosu w s³u¿bie zdrowia. Zreszt¹ Plat-
forma Obywatelska – to wszyscy pañstwo wiecie
– jeszcze w tym okresie, kiedy by³ w niej Jan Ro-
kita, mówi³a o tym, ¿e zmiany nale¿y wprowa-
dzaæ powoli, nie gwa³townie, bo opieka zdrowot-
na jest tak olbrzymim organizmem, tak wielkim
systemem, ¿e wszystkie gwa³towne ruchy,
wszystkie zmiany du¿ego kalibru mog¹ jej tylko
i wy³¹cznie zaszkodziæ, nigdy nie wp³yn¹ korzy-
stnie, bo zawsze wywo³uj¹ du¿e zachwianie. Tak
¿e to ju¿ nawet z samej logiki wynika, ¿e du¿e

zmiany s¹ dla tak du¿ego systemu niepo¿¹dane,
s¹ z³e.

Ostatnio, zreszt¹ na zlecenie Ministerstwa
Zdrowia, opublikowano d³ugo niepublikowan¹
zielon¹ ksiêgê, w piœmie fachowym „S³u¿ba Zdro-
wia”, a w³aœciwie na jego stronach interneto-
wych… Na pytanie: czy znam, odpowiem, ¿e
znam, ale tylko teoretycznie, bo nie czyta³em,
przyznajê siê. (Weso³oœæ na sali)

Ale przeczytam na pewno, Panie Senatorze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje teraz pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja chyba dobrze us³ysza³em

i zrozumia³em, ¿e pan senator sprawozdawca jest
za referendum, tyko jest kwestia pytania, tak?

W zwi¹zku z tym mam dalsze pytanie: czy tak
samo myœli ca³y klub PO? Pytam dlatego, ¿e pan
senator niejednokrotnie mówi³ o tym, ¿e ustawy
s¹ autorstwa klubu PO i st¹d tu te konteksty poli-
tyczne, tak ¿e myœlê, ¿e skierowanie takiego pyta-
nia do pana nie jest nadu¿yciem ani wykrocze-
niem.

Drugie pytanie. Oczywiœcie ta reforma s³u¿by
zdrowia oznacza bezwarunkow¹ prywatyzacjê po-
przez czêœciow¹ komercjalizacjê tych szpitali, ta-
kie bêd¹ tego skutki, ale oznacza tak¿e coœ groŸ-
niejszego: prywatyzacjê dostêpu do us³ug medy-
cznych. Panie Senatorze, czy nie ma pan wra¿e-
nia, ¿e twórcy tego systemu wiedzieli o tym, ¿e nie-
sie to ze sob¹ takie skutki, ¿e potê¿ny rynek dostê-
pu do s³u¿by zdrowia, do us³ug medycznych zo-
stanie sprzedany? Wy¿ej, ni¿ej, taniej, dro¿ej, zo-
stanie zmieniony b¹dŸ niezmieniony, to oczywi-
œcie bêdzie rodzi³o du¿e perturbacje. Czy pan ma
wra¿enie, ¿e przewidziano, ¿e tutaj nastêpuje coœ
groŸniejszego ni¿ prywatyzacja, prywatyzacja do-
stêpu do us³ug medycznych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pierwsze pytanie. Ja chcia³bym zwróciæ uwagê,
¿e my jako Senat zostaliœmy postawieni przed za-
daniem zaopiniowania bardzo konkretnego
wniosku Kancelarii Prezydenta RP i ten wniosek
zaopiniowaliœmy. Tyle co do referendum.

Drugie pytanie jest, delikatnie mówi¹c, niczym
nieuprawnion¹ sugesti¹, poniewa¿ jeszcze raz
podkreœlam, ¿e gwarantem naszego dostêpu do
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bezp³atnych medycznych us³ug jest p³atnik, a nie
forma w³asnoœci. Zachêcam pañstwa jednak do…
Wiecie pañstwo, mo¿emy siê bawiæ w „strzy¿one-
-golone”, ale ja zachêcam pañstwa do zapoznania
siê z takim kluczowym raportem Œwiatowej Orga-
nizacji Zdrowia z roku 2000 na temat zasad budo-
wania systemu ochrony zdrowia. Tam w sprawie
dotycz¹cej prywatyzacji wskazuje siê, ¿e w grun-
cie rzeczy nie ma znaczenia forma w³asnoœci pla-
cówek œwiadcz¹cych us³ugi zdrowotne, kluczo-
we jest to, w jaki sposób p³atnik egzekwuje upra-
wnienia ubezpieczonych. I dzisiaj mamy podsta-
wowy problem: co zrobiæ, ¿eby p³atnik mia³ dobre
narzêdzia. Dzisiaj p³atnik jest w trudnej sytuacji.
Chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e od roku 1998
nast¹pi³ bardzo znacz¹cy wzrost nak³adów na
ochronê zdrowia – ja pamiêtam, ¿e wówczas by³y
chyba 24 miliardy z³, a teraz jest 50 miliardów z³.
A wiecie pañstwo, dlaczego dalej jest tak trudno?
Bo weszli nowi us³ugodawcy. Mamy w tej chwili
poda¿, jest bardzo du¿o chêtnych do œmietanki
i ka¿dy, kto tylko spe³nia odpowiednie kryteria,
wchodzi do tego systemu. Wobec tego te us³ugi
s¹ rozsmarowywane, to znaczy, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e finansowane ci¹gle w stopniu niedosta-
tecznym. I na pewno nam tego regulatora poda¿y
brakuje. Do tego jest zobowi¹zane pañstwo
i mam nadziejê, ¿e my te¿ do tego siê przymierzy-
my. A to, co robimy obecnie, nie jest niczym in-
nym, jak tylko narzuceniem, wyegzekwowaniem
dyscypliny finansowej wobec placówek, które
dzisiaj dzia³aj¹ w tych samych warunkach, wcale
nie na takiej zasadzie, ¿e jedne s¹ bardziej misyj-
ne, a inne mniej misyjne, czêœæ z nich jest bardzo
zad³u¿ona, a inne nie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, zrozumia³em… Przede wszystkim
dziêkujê panu bardzo, ¿e pan przywo³a³ pojêcie misji
s³u¿ebnoœci publicznej, która powinna byæ w³¹czona
wca³yproces,boto jestchybapodstawa.Takjakwwy-
padku radia i telewizji, zak³ady te, czy prywatne, czy
pañstwowe, czy jakiekolwiek inne, s¹ obci¹¿one misj¹
s³u¿ebnoœci publicznej. Pan pierwszy raz to tutaj sfor-
mu³owa³ w sposób zasadny, za co panu dziêkujê.

Rozumiem, ¿e pan by odpowiedzia³ na pytanie pre-
zydenta, ¿e jest pan przeciw. Tak zrozumia³em. I ¿e
ustawy id¹ w tym samym kierunku odpowiedzi pozy-

tywnej: sprzeciwu wobec komercjalizacji, która pro-
wadzi do prywatyzacji i wyeliminowania wœród tych
podmiotów misji s³u¿ebnoœci publicznej. W zwi¹zku
z tym ja nie bardzo rozumiem, dlaczego my nie mieli-
byœmy upowszechniæ poprzez referendum tego po-
gl¹du i dlaczego nie mielibyœmy uprzystêpniæ lu-
dziom, którzy powinni g³osowaæ przeciwko temu, za
pytaniem prezydenta. Gdy¿ to, co proponuj¹ ustawy
– tak przynajmniej zrozumia³em pana wypowiedŸ,
jutro jeszczebêdziewiêcejna ten temat – zmierza tyl-
ko w kierunku udro¿nienia sposobu rozliczania mi-
sji publicznej, nie jest natomiast obliczone na zysk,
nawet je¿eli rezygnuje siê z dotychczasowego fun-
kcjonowaniazak³adównonprofitna rzeczspó³ekka-
pita³owych. To nie s¹ normalne spó³ki kapita³owe, to
nie jest normalny kodeks handlowy. To jest pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Skoro komercjalizacja, to dla-
czego nie ma tutaj 15% akcji dla pracowników?
Czy pracownicy dotychczasowych jednostek staj¹
siê automatycznie pracownikami spó³ki, zgodnie
z art. 231 kodeksu pracy?

Trzecie: dlaczego wierzyciele w postaci ZUS
w ramach zad³u¿enia nie zostaj¹ w³aœcicielami
spó³ek, skoro to ma byæ racjonalne w ramach ko-
mercjalizacji?

I wreszcie…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czwarte

teraz?)
Tak, czwarte. Czy te ustawy daj¹ nam gwaran-

cjê, ¿e niezale¿nie od tego, ¿e dziœ w wielu miej-
scach, choæ nie we wszystkich, publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej pracuj¹ poni¿ej kosztów, nawet
te, które s¹ zad³u¿one, bêd¹ w pe³ni realizowaæ
misjê s³u¿ebnoœci publicznej, niezale¿nie od ko-
mercjalizacji, a nawet ewentualnej prywatyzacji?
W przeciwnym wypadku wszystkie te ustawy s¹
sprzeczne z art. 68 konstytucji, bo musz¹ zape-
wniaæ równy dostêp do us³ug finansowanych ze
œrodków publicznych. Œrodków jest za ma³o, ale
dostêp musi byæ równy. Dziêkujê. Koniec.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, dziêkujê.
Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Oczywiœcie pierwsze pana pytanie jest, delikat-
nie mówi¹c, erystycznym ³amañcem…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak zrozumia³em.)
Nie, to Ÿle pan zrozumia³. Ja powiedzia³em

tak: pan prezydent zada³ pytanie, które nie
wprowadza nas w rzeczywiste dylematy s³u¿by
zdrowia i nie daje szansy na odpowiedŸ, która by
obywatelom gwarantowa³a rzeczywisty g³os
w sprawach dotycz¹cych ochrony zdrowia. To po
pierwsze.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

62 ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia

(senator W. Sidorowicz)



Po drugie: czemu w komercjalizacji nie ma 15%
akcji dla…

(Senator Piotr Andrzejewski: Pracowników.)
…pracowników? Nie wiem.
(Senator Piotr Andrzejewski: Taki jest standard

w komercjalizacji przyjêty w Polsce.)
Ale one zostaj¹… Nie, myli siê pan. Standard

w wypadku nie komercjalizacji, a prywatyzacji.
I to jest jeszcze jeden…

(G³osy z sali: Komercjalizacji, komercjalizacji.)
(G³os z sali: W jakichkolwiek przekszta³ceniach

w³asnoœciowych.)
Tak? To mo¿e skoro jest tu pan minister… Tu

nie tajê, ¿e nie wiem.
Po trzecie: czemu ZUS nie ma przejmowaæ ak-

cji…
(Senator Piotr Andrzejewski: I ten art. 231 ko-

deksu pracy, jak bêdzie wygl¹daæ sytuacja tych
pracowników.)

Ci ludzieprzechodz¹nazasadzieart.231, tak jest.
Po czwarte: czemu ZUS? Bo ZUS… Nie wiem,

czy ZUS w ogóle mo¿e byæ udzia³owcem w takich
spó³kach, ja nie znam przepisów o ZUS, nie pode-
jmujê siê odpowiedzi na to pytanie.

I wreszcie ostatnie pytanie: kto gwarantuje wy-
pe³nianie misji. Proszê pañstwa, realizacjê misji
gwarantuje p³atnik. Tak jest niestety nie tylko
u nas. Przypomnê pañstwu, bo pañstwo mówicie
o Ameryce, w Ameryce nie jest problemem jakoœæ
funkcjonowania niepublicznego sektora i publicz-
nego sektora, które tam koegzystuj¹. Problemem
Ameryki jest liczba prawie czterdziestu dziewiêciu
milionów ludzi nieubezpieczonych. I dzisiaj spór
w Ameryce dotyczy nie tego, czy poddawaæ szpitale
publiczne rygorom racjonalnoœci ekonomicznej.
Pytanie podstawowe dotyczy tego…

(Senator Piotr Andrzejewski: Kto zap³aci.)
Tak, co zrobiæ z tymi nieubezpieczonymi.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz proszê uprzejmie pana senatora Norber-
ta Krajczego.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam trzy pytania. Dwa chcia³bym zadaæ pa-

nu senatorowi Sidorowiczowi, a jedno obu kole-
gom.

Pierwsze pytanie. O tym ju¿ tutaj mówiono, ¿e
siê nie uda³o. Mianowicie w 1998 r. SP ZOZ, które
powsta³y i jeszcze funkcjonuj¹, nie mia³y wpisa-
nej jednej rzeczy: co ewentualnie ten organ za³o-
¿ycielski mo¿e.

(SenatorW³adys³awSidorowicz:Mia³ywpisane.)

Panie Senatorze, ten organ za³o¿ycielski nie
mia³ takich samych kompetencji, jak szko³y na
przyk³ad. To by³a zupe³nie inna rzecz. Czy obecna
ustawa jest zgodna z ustaw¹ samorz¹dow¹, i czy
je¿eli ona przejdzie, tam te¿ bêd¹ takie narzêdzia?

Drugie pytanie dotyczy skutków finansowych
wprowadzenia tej ustawy i dla bud¿etu, i dla je-
dnostek, które siê bêd¹ przekszta³ca³y, bo prze-
cie¿ one te¿ ponios¹ pewne koszty z tym zwi¹zane.

I trzecie pytanie, wynikaj¹ce mo¿e trochê ze
zmêczenia, bo ju¿ parê godzin tu jesteœmy. Mówiê
do pana senatora jak lekarz do lekarza: a gdybyœ-
my to po³¹czyli ewentualnie z jeszcze jednym refe-
rendum, w sprawie wprowadzeniu euro, i razem
to przedstawili naszej spo³ecznoœci do decyzji?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Mo¿e zacznê od trzeciego pytania. Wiecie pañ-
stwo, gdybyœmy to ³¹czyli nawet z jak najszlachet-
niejszymi pytaniami, nie zmienia to faktu, ¿e ja-
koœæ postawionego pytania jest licha. I w zwi¹zku
z tym bym tego nie popiera³.

Po drugie, SP ZOZ mia³y otulinê w postaci prze-
pisów, które wrêcz nakazywa³y, ale po prostu nie
uda³o siê doprowadziæ do tego, aby samorz¹dy
zdecydowanie reagowa³y na pogr¹¿anie siê ich
placówek w d³ugach. Niestety, tak¿e i parlament
przyczyni³ siê w pewnym krytycznym momencie,
przez ustawê 203, do tego, ¿e znaczna czêœæ kolej-
nych placówek siê zad³u¿y³a. Chcia³oby siê, ¿eby
te nasze regulacje nie psu³y czegoœ, co w tej chwili,
wydaje siê, jest naturalnym procesem. Dzisiaj na-
turalnym procesem – tym, który jest – jest to, ¿e
samorz¹dy, gdy maj¹ trudnoœci, przekszta³caj¹
swoje szpitale w spó³ki, których czêsto s¹ stupro-
centowymi w³aœcicielami, i zostawiaj¹ publiczne
ZOZ jako tak zwane wydmuszki.

Wreszcie skutki finansowe. Proszê pañstwa, zo-
sta³y one zaplanowane w bud¿ecie na poziomie
2 miliardów 700 milionów z³, co z grubsza odpo-
wiada, jak mówi³em, zobowi¹zaniom wymagalnym
tych jednostek. Dla jednostek, to prawda, nie za-
planowano œrodków na dokonywanie wyceny. To,
niestety, spadnie na barki placówek, które to przy-
gotowuj¹. Tak ¿e jest tutaj z jednej strony potê¿na
kwota… Przypominam, ¿e my w procesie restruk-
turyzacji na podstawie ustawy z 2005 r. mieliœmy
2 miliardy 200 milionów z³. Tu mamy 2 miliardy
700 milionów z³. Tak wiêc, jak pañstwo widz¹, de-
terminacja, by zracjonalizowaæ funkcjonowanie
ekonomiczne tych placówek jest ogromna.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz proszê...
(Senator Stanis³aw Karczewski: Pani Marsza-

³ek, ja mia³em odpowiedzieæ…)
Tak, bardzo proszê, Panie Senatorze.
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Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Trzecie pytanie, Panie Senatorze. Jestem zwo-

lennikiem referendów i myœlê, ¿e jeœli pan prezy-
dent bêdzie kierowa³ do nas, do Senatu, proœbê
o wyra¿enie zgody na przeprowadzenie referen-
dum – czy to w sprawie euro, czy w sprawie innych
bardzo wa¿nych problemów – to ja osobiœcie za-
wsze bêdê sprzyja³ takim inicjatywom. Tak na
marginesie powiem, ¿e jest jakaœ iskierka nadziei,
jakieœ zielone œwiat³o gdzieœ bardzo daleko w tu-
nelu, ¿e mo¿e jednak dojœæ do pewnych porozu-
mieñ, do pewnej wspó³pracy, do wypracowywania
wa¿nych decyzji, wa¿nych dla nas, dla Polski, i ¿e
te animozje, ta agresja, ta nienawiœæ mog¹ gdzieœ
byæ chowane za siebie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz proszê o zadanie pytania pana senatora
Jana Dobrzyñskiego, potem pytania zadadz¹ Sta-
nis³aw Gogacz i Grzegorz Wojciechowski – w ta-
kiej kolejnoœci.

Senator Jan Dobrzyñski:

Pani Marsza³ek, mam pytania do senatorów
sprawozdawców, do obu panów.

Panie Senatorze Sprawozdawco Sidorowicz,
otó¿ 50 miliardów z³ to by³a kwota, która by³a nie-
zbêdna do prawid³owego funkcjonowania s³u¿by
zdrowia przed trzema laty. Teraz trzeba, wed³ug
obliczeñ, oko³o 68 miliardów z³. I tak od wielu lat
jest ci¹g³y brak w granicach 15–20 miliardów z³.
I wiadomo, ¿e tych pieniêdzy nie bêdzie. W zwi¹z-
ku z tym mam pytanie: czy rz¹d ma takowe wyli-
czenia, czy zdaje sobie z tego sprawê i czy jest pla-
nowane przez rz¹d dochodzenie w przysz³oœci do
tej pe³nej kwoty?

Mam kolejne pytanie do pana sprawozdawcy
senatora Sidorowicza – wspomina³ ju¿ o tym se-
nator Andrzejewski – czy w za³o¿eniach rz¹du
przekszta³cenie szpitali w spó³ki bêdzie siê odby-
waæ z zapewnieniem pakietów socjalnych praco-
wnikom, czy z ich ewentualnym pominiêciem?
Czy rz¹d zagwarantuje pracownikom zatrudnie-
nie w przekszta³conych placówkach i na jakich
warunkach?

Mam te¿ pytanie, jak ju¿ mówi³em wczeœniej,
do obu panów. Mam wra¿enie, ¿e bardzo czêsto ta
rozmowa toczy siê tak troszeczkê obok meritum.
Wiadomo, ¿e opinie bardzo ró¿nych œrodowisk na
temat tych ustaw s¹ bardzo negatywne, szczegól-
nie jeœli chodzi o œrodowiska s³u¿by zdrowia. Czy
nie podzielaj¹ panowie takiego wniosku, takiej
opinii, ¿e tak naprawdê rz¹dowi nie bardzo zale¿y
na tym, aby rzetelnie przygotowaæ reformê s³u¿by
zdrowia, a chodzi o jakiœ kolejny spór, który oczy-

wiœcie bêdzie spowodowany niewyea¿eniem
zgody na referendum. Na podstawie opinii sena-
torów Platformy Obywatelskiej s¹dzê bowiem, ¿e
wniosek ten nie uzyska poparcia i ewentualnie
w tej sytuacji takie ustawy pan prezydent…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
zmierzaæ do konkluzji, bo to s¹ pytania. Jest na to
minuta.)

Pani Marsza³ek, jeœli pani nie bêdzie mi prze-
szkadza³a, na pewno szybciutko skoñczê.

W tej sytuacji pan prezydent bêdzie zmuszony
do zawetowania tych ustaw, przynajmniej dwóch,
i bêdzie kolejny spór. Prezydent bêdzie oczywiœcie
przeszkod¹ w takim reformowaniu, zdaniem Plat-
formy Obywatelskiej dosyæ korzystnym, z czym
oczywiœcie ja siê nie zgadzam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Proszê pañstwa, pierwsze pytanie: czy rz¹d
zdaje sobie sprawê? Zdaje sobie sprawê i nawet
coœ na ten temat mówi. Mówi, ¿e wprowadzi wiêcej
œrodków finansowych w nastêpnym roku. Miêdzy
innymi tak¿e te 2 miliardy 700 milionów z³. To jest
miêdzy innymi po to, ¿eby pieniêdzy by³o wiêcej.
Co wiêcej, zapowiada zwiêkszenie sk³adki. Tak ¿e
mamy tego œwiadomoœæ.

Co do pakietów socjalnych, to w Senacie przy-
jêto poprawki, które przenosz¹ te pakiety z do-
tychczasowych regulacji na okres przejœciowy.
Czyli i wys³uga lat, i nagrody jubileuszowe, i mo¿-
liwoœæ dofinansowania szkolenia s¹ przewidziane
w pakiecie socjalnym.

Po trzecie wreszcie, wiecie pañstwo, to jest ta-
kie kolejne pytanie typu: czy zale¿y, czy nie zale¿y
rz¹dowi? Proszê pañstwa, to jest z³e pytanie.
Wprowadza³ je, trzeba wiêc uznaæ, ¿e zale¿y.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, Panie Senato-

rze, dotycz¹ce wzrostu finansowania, przebiegu
procesu w ci¹gu wielu lat i w³aœciwie ju¿ podwoje-
nia kwoty, która znajduje siê w systemie – w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia, a wczeœniej w kasach
chorych – to ju¿ w swoich wyst¹pieniach trochê
na ten temat mówi³em. Powiem tylko króciutko:
tak, ci¹gle jest za ma³o pieniêdzy. Pan minister
Religa stara³ siê okreœliæ, jaka kwota wystarczy³a-
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by na to, aby œwiadczenia by³y na tym samym po-
ziomie. W tym celu zosta³ stworzony koszyk
œwiadczeñ gwarantowanych, og³oszony w ubieg-
³ym roku pod koniec czerwca. Okreœlono…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: To nie by³ ko-
szyk œwiadczeñ gwarantowanych, tylko lista pro-
cedur, Panie Senatorze.)

…koszyk œwiadczeñ gwarantowanych bez wyce-
ny. Jawiemo tym,PanieSenatorze, poniewa¿, i pan
senator, i ja dostaliœmy… To nazywa³o siê koszyk
œwiadczeñgwarantowanych.Mamiprzyniosêpanu
senatorowiwprezencie te trzy tomy.Ones¹ ju¿w³a-
œciwie materia³em archiwalnym, historycznym.
A szkoda. Tak na marginesie powiem, ¿e pañstwo
na pewno, i to jest moja opinia, zaprzepaœciliœcie ol-
brzymi dorobek. Olbrzymia praca posz³a na marne.
Szkoda tej pracy. Mam nadziejê, ¿e czêœæ pañ i pa-
nów senatorów z Platformy Obywatelskiej równie¿
podziela to zdanie. Poza tym szkoda olbrzymich pie-
niêdzy, które zosta³y na to przeznaczone, a by³ to
ruch w bardzo dobrym kierunku.

Odniosê siê jeszcze do pierwszego pytania, doty
cz¹cego kwot na funkcjonowanie systemu. Nigdy
nie bêdziemy usatysfakcjonowani tak¹ iloœci¹ pie-
niêdzy i gotowi do œwiadczenia wszystkich us³ug
medycznych. Nigdzie na œwiecie tak nie jest. Nawet
w takim kraju jak Portugalia oko³o dwustu piêæ-
dziesiêciu tysiêcy osób oczekuje na ró¿nego rodza-
ju operacje. Mówienie tu, ¿e my nagle zrobimy coœ
i przetniemy kolejki, to jest mówienie nieprawdy,
to jest zaklinanie rzeczywistoœci. To jest niemo¿li-
we. Nigdzie na œwiecie nie bêdzie takiej sytuacji, ¿e
nie bêdzie kolejek do operacji planowych. To jest
po prostu niemo¿liwe. Tak jest w Anglii, tak jest
w Stanach, tak jest w ca³ej Europie, tak jest u nas
i tak bêdzie. O tym te¿ powinniœmy uczciwie powie-
dzieæ spo³eczeñstwu i pan ministerReligao tymmó-
wi³ wielokrotnie.

Jeœli chodzi o debatê, która tak w³aœciwie toczy
siê wokó³ problemów i nie dotyka meritum, a jest
debat¹ natury politycznej, to pan senator ma ra-
cjê. Bardzo czêsto jest tak, ¿e mam wra¿enie, ¿e
nie pracujemy nad pakietem ustaw, tylko pracu-
jemy nad materia³em, który ma dokuczyæ polity-
cznie prezydentowi, który ma oœmieszyæ prezy-
denta i który jest wpisany w kampaniê wyborcz¹.
I taka jest prawda, tak niestety jest. Dzisiejsze po-
siedzenie Rady Gabinetowej rozpoczê³o siê znowu
od sporu – od sporu o to, czy ma byæ obecny prezes
Narodowego Banku Polskiego, czy nie. No wiêc
w³aœciwie wszystko, ju¿ o tym mówi³em, proszê
pañstwa… Cokolwiek by prezydent zrobi³, bêdzie
Ÿle. Tak ¿e jeœli pan prezydent – jeszcze odpowiem
na poprzednie pytanie – skieruje do nas proœbê
o przeprowadzenie referendum w sprawie euro, to
ja pañstwu gwarantujê, ¿e Platforma Obywatel-
ska bêdzie przeciwko. Dziêkujê.

(G³os z sali: Oczywiœcie, ¿e bêdzie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie pana senatora Stanis³awa
Gogacza o zadanie pytania.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
jest ta demokracja.)

(Senator Stanis³aw Karczewski: To jest demo-
kracja.)

Senator Stanis³aw Gogacz:

Ja mam pytanie do pana przewodnicz¹ce-
go Sidorowicza w zwi¹zku z tym, ¿e w swoim
sprawozdaniu pan przewodnicz¹cy stwierdzi³,
¿e – i tu przytoczê – teraz szpital dr¿y, co po wy-
konaniu kontraktu zrobiæ z potencja³em spe-
cjalistów, z takim potencja³em jak sprzêt, apa-
ratura. Wydaje mi siê, ¿e to nie jest tylko pro-
blem samodzielnych publicznych, ale równie¿
niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
Panie Przewodnicz¹cy, z mojej wiedzy wynika,
¿e równie¿ w tych przekszta³conych w spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ki akcyj-
ne zak³adach opieki zdrowotnej, równie¿ w sy-
tuacji, kiedy nie zmieniamy ustawy o finanso-
waniu œwiadczeñ ze œrodków publicznych, nie
bêdzie wolno pobieraæ op³at za œwiadczenia wy-
konywane poza kontraktem. I teraz proszê mi
powiedzieæ, czy to nie œwiadczy o tym, ¿e pier-
wszym krokiem, jaki bêd¹ chcia³y zrobiæ prze-
kszta³cone ZOZ, bêdzie doprowadzenie do tego,
a¿eby powsta³a ustawa o koszyku œwiadczeñ
gwarantowanych i o dodatkowych ubezpiecze-
niach zdrowotnych. Bo bez mo¿liwoœci pobiera-
nia op³at za œwiadczenia wykonywane ju¿ po wy-
konaniu kontraktu w zasadzie nie bêdzie ¿adnej
szansy uzyskania zysku przez te zak³ady opieki
zdrowotnej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pani Marsza³ek, z pewnoœci¹ ustawa o koszyku
jest bardzo po¿¹dana, bo cywilizuje zasady – one
funkcjonuj¹ wszêdzie w œwiecie – które dotycz¹
racjonowania œwiadczeñ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz zada pytanie pan senator Grzegorz Woj-
ciechowski, apotempansenatorTadeuszSkorupa.

Proszê uprzejmie.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Mam kilka py-
tañ. Postaram siê jak najszybciej je wy³uszczyæ.

Dlaczego to jest projekt poselski? Jest to jedna
z najbardziej fundamentalnych ustaw, nie wiem,
czy nawet nie wa¿niejsza ni¿ ustawa...

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale my chyba
omawiamy w tej chwili referendum.)

Tak. Ale chodzi mi tutaj…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: To jest projekt

uchwa³y pana prezydenta.)
Tak, oczywiœcie. O co mi chodzi? Nie by³y prze-

prowadzane uzgodnienia miêdzyresortowe czy te¿
by³y, bo nie wiem. Konsultacje spo³eczne. By³y czy
nie by³y? Równie¿ nie wiem. Je¿eli projekt w tak
fundamentalnej kwestii jak ustawy zdrowotne
wnosz¹ pos³owie, to czy w ogóle jest potrzebny
rz¹d? Bo zgodnie z konstytucj¹ to jest sprawa
rz¹du. Czy w ogóle rz¹d jest potrzebny w tej sytua-
cji? Mo¿e w ogóle jest niepotrzebny? Nie trzeba
mu p³aciæ.

Kwestia odpowiedzialnoœci. Co siê stanie, jeœli
bêdzie klapa? Rz¹d powie: to nie jest nasz projekt,
to jest projekt poselski.

W zwi¹zku z tym czy referendum nie jest dobr¹
okazj¹ do przeprowadzenia je¿eli ju¿ nie uzgo-
dnieñ miêdzyresortowych, to przynajmniej w³aœ-
nie konsultacji spo³ecznych? Czy to nie jest ostat-
nia szansa dla tych ustaw, ostatnia szansa, ¿eby
to przeprowadziæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

W tej chwili, jak rozumiem, nie rozmawiamy,
Panie Senatorze, o pakiecie. Nied³ugo bêdzie
okazja rozmawiaæ na ten temat. Pozwoli pan, ¿e
nie bêdê rozwija³ tego w¹tku, poniewa¿ ju¿ piêæ
razy na ten temat mówi³em.

Co do konsultacji spo³ecznych to nigdy ich
doœæ. Ale te¿ kiedyœ trzeba sobie wyznaczyæ dead-
line i powiedzieæ: musimy czegoœ spróbowaæ.
Mam wra¿enie, ¿e dojrzeliœmy do tego, ¿eby je-
dnak, bior¹c pod uwagê praktykê… Jeszcze raz
mówiê: mamy praktykê ponad szeœædziesiêciu
szpitali samorz¹dowych, które siê przekszta³ci³y
w spó³ki. Mamy prawo z kilkuletniego doœwiad-
czenia tych szpitali wywodziæ, ¿e obawy, jakie pan
prezydent próbuje wzbudzaæ swoimi pytaniami
referendalnymi, nie maj¹ podstaw merytorycz-
nych, bo komercjalizacja w wydaniu samorz¹do-
wym nie oznacza prywatyzacji. Pytanie jest wiêc
myl¹ce i dlatego jesteœmy przeciwni referendum.
Co teraz bêdzie, co siê stanie? Ale przecie¿ my wie-
my, co siê dzieje. Panujemy nad rynkiem. Mamy

dwa lata na to, ¿eby robiæ to, co chcemy zrobiæ
w systemie ochrony zdrowia. Tu nie ma ¿adnej re-
wolucji. Jest ewolucja, ewolucja, jeszcze raz mó-
wiê, bardzo mocno oparta na praktyce i nie baga-
telizowa³bym tego, co siê wydarzy³o w tej sprawie
w warunkach ustawodawstwa, które by³o mniej
sprzyjaj¹ce, a które dopuszcza³o i sprzeda¿ maj¹t-
ku, i przekazywanie obiektów, i komercjalizacjê,
i zamykanie szpitali. Mogê pañstwu powiedzieæ
tylko tyle, ¿e wszêdzie, gdzie próbowano zamykaæ
szpitale, by³ opór spo³eczny i nie przypuszczam,
¿eby tu siê coœ zmieni³o.

(G³os z sali: I jeszcze ostatnie pytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jako ostatni pragnie zadaæ pytanie pan sena-
tor Tadeusz Skorupa, te¿ proszê, ¿eby ono trwa³o
do minuty.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dobrze.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panowie Se-

natorowie Sprawozdawcy! Czy mobbing, wymu-
szanie okreœlonego zachowania, brak mo¿liwoœci
g³osowania zgodnie z w³asnym sumieniem nie s¹
³amaniem postaw senatorów? Mam na myœli dy-
scyplinê g³osowania senatorów PO. I czy w zwi¹z-
ku z tym, ¿e to jest tak wa¿ne g³osowanie, nie by³o-
by zasadne przeprowadzenie g³osowania tajnego
– na kartkach wrzucanych do urny – tak aby se-
natorowie mogli zag³osowaæ zgodnie z w³asnym
sumieniem?

(Senator Ryszard Knosala: Wy te¿.)
(Weso³oœæ na sali)
I od razu sk³adam wniosek formalny o takie

w³aœnie g³osowanie w tej sprawie, w sprawie refe-
rendum. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Trudno powiedzieæ, ¿eby to by³o pytanie do
mnie, bo jest to pytanie…

(Senator Tadeusz Skorupa: Do obydwu panów.)
Tak, tak. Nie ma jeszcze uchwa³y. Mamy dy-

scyplinê obecnoœci i g³osowania. Nie ma dyscypli-
ny, klub nie podj¹³ decyzji co do... Tak ¿e nie ma
ryzyka obaw o sumienie.

Tajne, na kartkach… Regulamin Senatu mówi,
kiedy przeprowadza siê g³osowanie tajne, na kar-
tkach. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie ma wiêcej pytañ…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Pani Marsza-

³ek, czy ja te¿ mam siê wypowiedzieæ?)
A nie, przepraszam… Czy pan… Proszê uprzej-

mie.
(Senator Stanis³aw Karczewski: To bardzo do-

bre pytanie, Pani Marsza³ek, a by³o skierowane do
obydwu panów sprawozdawców. Czy mogê odpo-
wiedzieæ?)

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, ja niestety nie mogê odpowie-

dzieæ na pierwsz¹ czêœæ pytania, bo nie wiem, jak
jest z dyscyplin¹ g³osowañ w Platformie Obywa-
telskiej, jak jest z wprowadzaniem tej dyscypliny,
ale jest ona na wysokim poziomie. Tyle mogê po-
wiedzieæ.

Pana wniosek jest ciekawy i nie wiem, jak pañ-
stwo siê do tego wniosku ustosunkujecie. Na ra-
zie nie by³o g³osu sprzeciwu.

(Weso³oœæ na sali)
Jeœli traktowaæ, Pani Marsza³ek, to jako wnio-

sek formalny, a ja nie s³ysza³em wniosku…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy w tym

momencie pan jest adwokatem pana senatora
Skorupy?)

Nie, ale podoba mi siê, Pani Marsza³ek, ten po-
mys³. Zosta³ zg³oszony jako wniosek formalny.
Nie by³o g³osów sprzeciwu, tak ¿e zosta³ przez Wy-
sok¹ Izbê przyjêty. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To nie by³o zg³oszone jako wniosek formalny.
(Senator Piotr G³owski: Nie zosta³o zg³oszone ja-

ko wniosek formalny.)
(G³os z sali: To nie w tym miejscu.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: W ka¿dym mo-

mencie mo¿na zg³osiæ wniosek formalny.)
(Senator Piotr G³owski: Ale musi zostaæ zg³oszo-

ny.)
To by³o w czêœci: pytania. Jeœli pañstwo prag-

n¹…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Wniosek for-

malny ma chyba to do siebie, ¿e mo¿e byæ zg³oszo-
ny w ka¿dym momencie. Tutaj takie moje pyta-
nie…)

Nie, bo pan senator siê zg³osi³ do zadania pyta-
nia, a nie do mówienia o kwestiach procedural-
nych i z³o¿enia wniosku. Jeœli uczyni to, na pewno

zapytamy, czy nie ma g³osów przeciw i bêdziemy
wtedy to procedowaæ. Ale mo¿e nie w tej czêœci.
Myœlê, ¿e to nie jest odpowiedni moment.

Senator Tadeusz Skorupa:

Ale z³ó¿my wniosek formalny. Je¿eli mo¿na to
zrobiæ w tej chwili, to bardzo proszê o przychylenie
siê do tego wniosku. Zachêcam do tego senato-
rów, mo¿e ca³y cykl wypowiedzi siê skróci i dzisiaj
prêdzej skoñczymy posiedzenie. Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pañstwo z obs³ugi mi mówi¹, ¿e poddamy ten
wniosek formalny pod g³osowanie przed g³osowa-
niami.

Dziêkujê bardzo za tê porcjê pytañ.
Przypomnê, ¿e rz¹d reprezentuj¹ obecni tutaj

panowie: sekretarz stanu Jakub Szulc, podsekre-
tarz stanu Marek Haber i podsekretarz stanu Ma-
rek Twardowski. Witam przedstawicieli rz¹du.

Czy pan minister Jakub Szulc pragnie zabraæ
g³os?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym jeszcze tylko dodaæ, ¿e Minister-

stwo Zdrowia reprezentuje tak¿e podsekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia, pani Mariola
Dwornikowska, oprócz nas trzech mê¿czyzn.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Witamy,
witamy.)

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Dzisiejsza debata mia³a dotyczyæ referendum

ogólnokrajowego i wniosku prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyñskiego,
o zwo³anie takiego¿ referendum. Pocz¹tkowo
chcia³em siê odnosiæ tylko i wy³¹cznie do tych
kwestii, które zosta³y zawarte we wniosku pana
prezydenta, jednak¿e zarówno wyst¹pienie pana
ministra Dudy, jak i dalsza czêœæ debaty, zadawa-
ne pytania i udzielone odpowiedzi, zmuszaj¹ mnie
do krótkiego ustosunkowania siê do innych kwe-
stii, które by³y dzisiaj poruszane. Ze wzglêdu na
to, i¿ debata toczy siê od godziny 15.00, a mamy
godzinê 20.00, bêdê siê ustosunkowywa³ w miarê
mo¿liwoœci bardzo krótko.

Przede wszystkim odniosê siê do tych kwestii,
które na samym pocz¹tku poruszy³ w swoim wy-
st¹pieniu pan minister Duda. Niestety odnios-
³em wra¿enie, ¿e pan minister – w przeciwieñ-
stwie do pana prezydenta, bo pan prezydent, jak
nas sam pan minister zapewnia³, zapozna³ siê
z pakietem ustaw, które bêdziemy procedowaæ
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w póŸniejszym terminie – nie zapozna³ siê z pro-
jektami, które zosta³y z³o¿one i bêd¹ przedmio-
tem obrad. Przede wszystkim trzeba powie-
dzieæ… Pan minister uwa¿a, ¿e bêdzie mo¿na
prowadziæ zak³ady pogrzebowe tu¿ przy szpita-
lach. Niestety, nie bêdzie mo¿na. Bo to, ¿e szpital
nie bêdzie w³aœcicielem…

(Rozmowy na sali)
Je¿eli panowie senatorowie by mi pozwolili, to

ja jednak wypowiedzia³bym to, co mam do powie-
dzenia.

Nie bêdzie mo¿na z jednego prostego powodu:
termin „teren prowadzenia” odnosi siê nie do w³a-
snoœci, ale do funkcjonalnego terenu prowadze-
nia zak³adu jako takiego. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa, dotycz¹ca centrów krwiodaw-
stwa. Niestety to, co pan minister zauwa¿y³, jest
w moim przekonaniu doœæ dramatycznym kurio-
zum, dlatego ¿e ceny krwi – ta sprawa by³a ju¿ po-
ruszana i o tym ju¿ dzisiaj mówiono – ustala siê
w drodze rozporz¹dzenia ministra zdrowia, nie
ma wiêc mowy o wolnym rynku krwi i o handlowa-
niu krwi¹.

Co do doskona³ych warunków, w jakich przy-
chodzi rodziæ Polkom… Oczywiœcie s¹ takie szpi-
tale i takie zak³ady opieki zdrowotnej, do których
ustawiaj¹ siê kolejki, ale warto zauwa¿yæ, Panie
Ministrze, ¿e mamy równie¿ do czynienia na przy-
k³ad z przypadkami ze Schwedt, kiedy to Polki wy-
je¿d¿aj¹ za granicê po to, ¿eby urodziæ, poniewa¿
uwa¿aj¹, ¿e nie maj¹ dostatecznego zabezpiecze-
nia medycznego na miejscu, w Polsce. To niestety
nie s¹ przypadki odosobnione, bo ta sprawa jest
ju¿ poruszana na szczeblu rz¹dowym, w rozmo-
wach pomiêdzy rz¹dem Republiki Federalnej Nie-
miec a rz¹dem polskim.

I w koñcu kwestia prywatyzacji i komercjaliza-
cji, tak szeroko poruszana podczas tego posiedze-
nia, wspominana niejednokrotnie.

Pan minister pyta, dlaczego zlikwidowano
ograniczenia dotycz¹ce przejmowania udzia³ów,
przekazywania udzia³ów w spó³kach kapita³o-
wych, które bêd¹ prowadzi³y szpitale i zajmowa³y
siê ochron¹ zdrowia. Otó¿ od razu wyjaœniam:
mamy stanowisko Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej, który jednoznacznie stwierdza, ¿e
art. 10 ust. 1 projektu ustawy w brzmieniu zapro-
ponowanym we wniosku mniejszoœci budzi po-
wa¿ne w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z art. 56 TWE,
czyli z umow¹ akcesyjn¹.

Ponadto pan minister wspomnia³ w swoim wy-
st¹pieniu nie raz, nie dwa i pewnie nie piêtnaœcie,
a zdecydowanie wiêcej razy o tym, ¿e otwieramy
drogê do niczym nieograniczonej prywatyzacji.
Otó¿ pierwsze, zasadnicze pytanie: czym jest
ograniczona prywatyzacja samodzielnych publi-
cznych zak³adów opieki zdrowotnej w obecnym
stanie prawnym? Jakie s¹ mechanizmy zabezpie-

czaj¹ce przed sprywatyzowaniem zak³adów opie-
ki zdrowotnej? Proszê spojrzeæ do obowi¹zuj¹cego
prawa, nie ma tam absolutnie ¿adnych mechaniz-
mów, które zabrania³yby samorz¹dom zlikwido-
wania samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej, powo³ania w jego miejsce spó³ki kapi-
ta³owej, która bêdzie dalej prowadzi³a dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z ochron¹ zdrowia, i odsprzedania
udzia³ów. Od razu odpowiem na pytanie: nie ma
takiej mo¿liwoœci, o jakiej mówiono tutaj bardzo
du¿o, ¿ebyœmy prywatyzowali na grandê, bo pry-
watyzacja na grandê, dzika prywatyzacja, to jest
to, co odbywa siê w tym momencie. Równie¿ pan
przewodnicz¹cy Sidorowicz powiedzia³ dzisiaj
o sytuacjach, kiedy tworzymy z SP ZOZ wydmusz-
ki, które przestaj¹ dzia³aæ, maj¹ d³ugi, nie prowa-
dz¹ ¿adnej dzia³alnoœci, a w ich miejsce s¹ tworzo-
ne spó³ki faktycznie prowadz¹ce dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z ochron¹ zdrowia. I to siê dzieje. Tylko
czy powinniœmy taki stan rzeczy sankcjonowaæ
i czy powinniœmy zmierzaæ w tym kierunku, ¿eby
to siê dzia³o dalej, czy powinniœmy raz na zawsze
tê sytuacjê uregulowaæ?

A prywatyzacji nie bêdzie chocia¿by z jednego
prostego wzglêdu: dlatego, Panie Senatorze, ¿e je-
dnostki samorz¹du terytorialnego, takie jak staro-
stwa powiatowe, maj¹ wpisan¹ ochronê zdrowia
jako zadanie w³asne. I to na jednostkach samo-
rz¹du terytorialnego ci¹¿y obowi¹zek zagwaranto-
wania standardów medycznych na terenach, dla
których s¹ w³aœciwe. Ka¿dy ze starostów, ka¿da ra-
da powiatu, ka¿dy burmistrz, ka¿da rada gminy,
ka¿dy marsza³ek i ka¿dy sejmik ka¿dego wojewó-
dztwa zastanowi¹ siê piêæ czy dziesiêæ razy, zanim
zechc¹ sprywatyzowaæ ten maj¹tek.

I od razu odpowiem na pytanie… Pan minister
w swoim wyst¹pieniu przywo³ywa³ dramatyczny
przyk³ad pani pos³anki Sawickiej, ¿e Platforma
Obywatelska ma zamiar w tym momencie zreali-
zowaæ to, o czym mówi³a pani Sawicka. Abstrahu-
jê ju¿ od takiego poziomu debaty, bo je¿eli dysku-
sja o referendum w przypadku jego uchwalenia
i zgody na nie mia³aby wygl¹daæ w ten sam spo-
sób… Niestety, nie ma na to zgody. A po dzisiej-
szych wyst¹pieniach pañstwa wszystko wskazuje
na to, ¿e w³aœnie tak ona by wtedy wygl¹da³a. I od
razu pytanie do pañstwa…

(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek… Pa-
ni Marsza³ek, ja muszê przerwaæ…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja bardzo przepraszam, ale w tej chwili jest
czas…

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale ja nie chcê…)
Panie Senatorze, przepraszam pana bardzo…
(Senator Jan Dobrzyñski: …¿eby przedstawiciel

rz¹du nas poucza³. Pytania zadawali senatorowie
Platformy Obywatelskiej…)
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Panie Senatorze, bardzo proszê nie przerywaæ
panu ministrowi, bêdzie mia³ pan jeszcze szan-
sê…

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale proszê przywo³aæ
do porz¹dku pana ministra, Pani Marsza³ek. Ja
nie chcê, ¿eby mnie pouczano.)

Panie Senatorze, minister ma prawo wypowia-
daæ siê we w³asnym imieniu czy w tym wypadku
w imieniu rz¹du i proszê nie przerywaæ wyst¹pie-
nia ministra.

(Senator Jan Dobrzyñski: Jak¹ pan pe³ni³ fun-
kcjê w swoim ¿yciu, ¿e pan kogoœ poucza?)

Bêdzie jeszcze porcja pytañ.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Przepraszam bardzo, je¿eli panowie senatoro-
wie poczuli siê pouczeni albo ura¿eni. Nie by³o to
moj¹ intencj¹. Ja odwo³ujê siê tylko i wy³¹cznie do
sformu³owañ, które pada³y na tej sali wczeœniej.

Chcia³bym wiêc zapytaæ: ile szpitali sprywaty-
zowa³a pani Sawicka? Ile szpitali przez pani¹ Sa-
wick¹ zosta³o skomercjalizowanych albo sprywa-
tyzowanych?

(Rozmowy na sali)
Dobrze, to teraz drugie pytanie. Ile szpitali zo-

sta³o skomercjalizowanych albo sprywatyzowa-
nych podczas dwóch lat rz¹dów Prawa i Spra-
wiedliwoœci? Bo wed³ug moich danych ta liczba
zbli¿a siê do czterdziestu.

(Rozmowy na sali)
I nie ma nic z³ego w tym, ¿e zosta³a zmieniona

forma, tylko proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e w zna-
komitej wiêkszoœci z tych czterdziestu szpitali
wiêkszoœciowy pakiet udzia³ów ma nie kto inny jak
samorz¹dy. I te spó³ki dzia³aj¹. Faktycznie, nie
wszystkie z tych spó³ek – ju¿ w tym momencie spó-
³ek – maj¹ wyj¹tkowo dobr¹ sytuacjê finansow¹,
ale w porównaniu z ca³¹ reszt¹, która dzia³a w for-
mie SP ZOZ, ich sytuacja finansowa w sposób is-
totny siê poprawi³a, i o tym trzeba powiedzieæ.

Je¿eli pada tu przyk³ad pani Sawickiej, pos³an-
ki poprzedniej kadencji z Dolnego Œl¹ska, to trze-
ba te¿ powiedzieæ o tych przyk³adach dolnoœl¹s-
kich, z którymi mamy do czynienia obecnie. W po-
wiecie wo³owskim i powiecie lwóweckim starosto-
wie z Prawa i Sprawiedliwoœci w tym momencie
dokonuj¹ komercjalizacji swoich placówek, po-
niewa¿ uwa¿aj¹, ¿e to jest jedyna droga do tego,
¿eby mo¿na by³o nad tymi instytucjami sprawo-
waæ kontrolê i mo¿na by³o je prowadziæ tak, aby
nie generowaæ niepotrzebnych dodatkowych ko-
sztów.

Co do treœci wniosku, który zosta³ z³o¿ony przez
pana prezydenta Wysokiemu Senatowi, na rêce

pana marsza³ka Borusewicza… Zosta³o zadane
pytanie: czy jest Pani/Pan za komercjalizacj¹ je-
dnostek s³u¿by zdrowia, która mo¿e prowadziæ do
ich prywatyzacji? By³a ju¿ o tym mowa kilkakrot-
nie, ale trzeba o tym powiedzieæ: komercjalizacja
i prywatyzacja w polskim obrocie prawnym znaj-
duj¹ swoje odzwierciedlenie tylko w jednym akcie
normatywnym, w ustawie z 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw
pañstwowych. Terminologia prawna jest taka, ¿e
komercjalizacja… I tutaj ad vocem wypowiedzi
pana senatora Karczewskiego, który stwierdzi³
w swoim wyst¹pieniu, ¿e komercjalizacja jest jed-
n¹ z form prywatyzacji. Otó¿ nie, komercjalizacja
to jest zmiana formy organizacyjnej – dok³adnie
tak to jest w terminologii prawniczej – z przedsiê-
biorstwa pañstwowego na spó³kê, i tego dotyczy…
To tylko tak, ¿eby uœciœliæ.

W zwi¹zku z tym mamy do czynienia z sytuacj¹,
¿e w projekcie przedmiotowym, który przedk³ada-
my w pakiecie, dokonujemy zamiany formy orga-
nizacji prawnej, w ¿aden jednak sposób nie pro-
wadzimy, a tym bardziej nie zmuszamy do dalszej
prywatyzacji, do dokonywania zmian i prze-
kszta³ceñ w³asnoœciowych, po pierwsze, dlatego
¿e to nie nasza wola, tylko wola samorz¹dów, po
drugie, dlatego ¿e to w wiêkszoœci wypadków nie
bêdzie konieczne.

Celem tej reformy jest zmiana formy organiza-
cji prawnej. Faktycznie, tak jak mówi³ pan prze-
wodnicz¹cy Sidorowicz, tak jak mówi³y dzisiaj in-
ne osoby na tej sali, ta reforma, ta zmiana abso-
lutnie nie rozwi¹¿e wszystkich problemów s³u¿by
zdrowia, bo nie mo¿e – one s¹ zbyt g³êbokie,
a w s³u¿bie zdrowia naprawdê brakuje pieniêdzy.
Zreszt¹ je¿eli popatrzymy na systemy ochrony
zdrowia w ró¿nych pañstwach, nie tylko Unii Eu-
ropejskiej, ale nawet troszeczkê szerzej, to oka¿e
siê, ¿e tak naprawdê nie ma ¿adnego pañstwa,
w którym s³u¿ba zdrowia nie narzeka czy te¿ mówi
o tym, ¿e ma zbyt du¿o œrodków. My uznajemy, ¿e
w sytuacji, z któr¹ mieliœmy do czynienia przez
ostatnich kilka lat, kiedy to przypis sk³adki do Na-
rodowego Funduszu Zdrowia by³ zdecydowanie
wy¿szy ni¿ dynamika wzrostu PKB w Polsce, za-
nim zacznie siê do tego systemu dosypywaæ do-
datkowe pieni¹dze, dodatkowe œrodki, trzeba go
najzwyczajniej w œwiecie uszczelniæ, i temu ma
s³u¿yæ zmiana formy organizacji prawnej. Bêdê to
powtarza³ do upad³ego, tak jak minister Duda po-
wtarza³ stwierdzenie o tym, ¿e wprowadzamy
mo¿liwoœci niczym niepohamowanej prywatyza-
cji. Otó¿ ja do upad³ego bêdê powtarza³ to, ¿e my
chcemy stworzyæ lepsze formy prawne dzia³ania
instytucji, które maj¹ siê zajmowaæ i zajmuj¹ siê
ochron¹ zdrowia.

Je¿eli pañstwo siêgn¹ pamiêci¹ wstecz, do cza-
sów, kiedy tworzono SP ZOZ – o tym te¿ by³a dzi-
siaj mowa na tej sali – kiedy SP ZOZ mia³y zacz¹æ
funkcjonowaæ, to wszyscy traktowali ten twór, tê
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formê organizacji prawnej jako coœ absolutnie
przejœciowego, tymczasowego, jako coœ, co w póŸ-
niejszym terminie zostanie zmienione. Póki co mi-
jaj¹ lata, wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z archaicz-
noœci tego, co funkcjonuje pod nazw¹ SP ZOZ, ale
kiedy cokolwiek usi³uje siê z tym zrobiæ, podnosi
siê tylko i wy³¹cznie taki argument, ¿e komercjali-
zacja jest równoznaczna z prywatyzacj¹.

W uzasadnieniu pana prezydenta czytamy miê-
dzy innymi o tym, ¿e konstytucja gwarantuje nam
darmow¹ s³u¿bê zdrowia. Otó¿ ta darmowa s³u¿ba
zdrowia w praktyce sprowadza siê do tego, ¿e
wszyscy jesteœmy obowi¹zani odprowadzaæ na za-
sadzie daniny publicznej sk³adki do Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zwi¹zku z czym ka¿dy z nas,
osób zatrudnionych, p³aci pieni¹dze na œwiadcze-
nia zdrowotne, które mog¹ nam byæ potrzebne.

Proszê zwróciæ uwagê na jedno: my nie zmie-
niamy systemu p³atnika, p³atnik pozostaje publi-
czny, ubezpieczenia zdrowotne w dalszym ci¹gu
bêd¹ ubezpieczeniami publicznymi, p³atnik to
w dalszym ci¹gu Narodowy Fundusz Zdrowia,
który póŸniej przekazuje pieni¹dze œwiadczenio-
dawcom. A czy z punktu widzenia pacjenta – bo
o tym niestety nie mówiono dzisiaj bardzo g³oœno
na tej sali – istotne jest, czy leczy siê w zak³adzie,
którego nazwa to „samodzielny publiczny zak³ad
opieki zdrowotnej”, czy leczy siê w spó³ce z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹, czy te¿ w spó³ce akcyj-
nej, czy istotne jest to, jakie us³ugi s¹ mu dostar-
czane? Bo mnie siê wydaje, ¿e to drugie. Mogê siê
oczywiœcie myliæ, ale uwa¿am, ¿e chyba w tym
kierunku powinniœmy iœæ i nad tym powinniœmy
siê zastanawiaæ, co nale¿y zrobiæ, ¿eby pacjentom
¿y³o siê lepiej.

Jeden podstawowy przyk³ad. Je¿eli mamy pa-
cjenta w szpitalu w NZOZ, czyli prywatnej jedno-
stce, to czy on w ogóle bêdzie wiedzia³ o tym, ¿e ta
jednostka jest prywatna, skoro za us³ugi i tak p³a-
ci Narodowy Fundusz Zdrowia i te us³ugi s¹ tak
samo dostêpne, jak w ka¿dym innym szpitalu?
Jakie bêdzie moje, jako pacjenta, zainteresowa-
nie tym, ¿eby koniecznie leczyæ siê w zak³adzie
pañstwowym? A jak najg³êbiej bêdê zaintereso-
wany tym, ¿eby ta jednostka, w której siê leczê,
dzia³a³a jak najtaniej i jak najsprawniej, po to, ¿e-
by standard œwiadczonych us³ug by³ jak najwy¿-
szy. I o to chyba tak naprawdê chodzi.

Ale w dalszym ci¹gu, powtarzam to jeszcze raz,
to publiczny p³atnik decyduje o tym, ¿e system
jest publiczny, ¿e pieni¹dze, które s¹ kierowane
do tego systemu, s¹ pieniêdzmi publicznymi,
a nie prywatnymi, nie forma organizacji zak³adu,
który dostarcza nam œwiadczeñ, dostarcza nam
us³ug zdrowotnych.

Tutaj przyk³adem mo¿e byæ, aczkolwiek s³u-
sznie powiedz¹ pañstwo, ¿e jest to przyk³ad zbyt
daleko id¹cy i nieprzystaj¹cy od pocz¹tku do koñ-

ca do rzeczywistoœci… Ale zwróæmy uwagê na
POZ, zwróæmy uwagê na jednostki ambulatoryj-
ne. Ponad 80% POZ jest prywatnych, ponad 70%
zak³adów ambulatoryjnych dostarcza us³ug jako
niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej. Czy ktoœ
kiedykolwiek s³ysza³ o tym, ¿eby te jednostki by³y
zad³u¿one? Oczywiœcie trzeba uwzglêdniaæ to, ¿e
skala jest inna i stopieñ skomplikowania œwiad-
czeñ tak¿e jest inny. Ale to mniej wiêcej mówi
nam, w jakim kierunku powinniœmy zmierzaæ.

W koñcu trzeba zapytaæ – i ta sprawa tak¿e by³a
podnoszona podczas dzisiejszej debaty – co chcia³
osi¹gn¹æ pan prezydent poprzez takie, a nie inne
formu³owanie pytania: czy jest Pani/Pan za ko-
mercjalizacj¹ jednostek s³u¿by zdrowia, która
mo¿e prowadziæ do ich prywatyzacji?

Czy gdyby Polacy opowiedzieli siê za tym, ¿e
nie chc¹ prywatyzacji, to powinniœmy jednoczeœ-
nie doprowadziæ do nacjonalizacji wszystkich je-
dnostek, które dzia³aj¹ w tym momencie na zasa-
dzie NZOZ? Odpowiedzi na to pytanie niestety nie
znamy.

(G³os z sali: Nie.)
Czy gdyby…
(Senator Jan Dobrzyñski: Tego nie ma w pyta-

niu.)
Pani Senator, Wysoka Izbo, gdyby…
(Rozmowy na sali)
Czy ja mogê?
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: To jest nieuzasadnione spekulowa-

nie.)
(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek, ja

muszê przerwaæ, ja nie chcê, aby przedstawiciel
rz¹du nas poucza³.)

Nie…
(Senator Jan Dobrzyñski: Proszê doprowadziæ

do porz¹dku przedstawiciela rz¹du.)
(G³os z sali: Cicho.)
Pani Marsza³ek, przepraszam bardzo, ale pro-

szê mi umo¿liwiæ…
(G³os z sali: Pani Marsza³ek…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo przepraszam, pan marsza³ek mia³ do
mnie sprawy zwi¹zane z przebiegiem dzisiejszych
naszych obrad. Bardzo pañstwa przepraszam,
proszê mi wybaczyæ.

Wracamy do wypowiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Równie dobrze mo¿na by³o postawiæ pytanie,
które by³o przywo³ywane na tej sali: czy jest Pa-
ni/Pan za komercjalizacj¹ jednostek s³u¿by zdro-
wia, która doprowadzi do sytuacji, w której s³u¿ba
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zdrowia bêdzie bardziej przyjazna dla pacjenta?
Mo¿na zadaæ pytanie: czy jest Pani/Pan za komer-
cjalizacj¹ jednostek s³u¿by zdrowia, która zwiêk-
szy dostêpnoœæ do œwiadczeñ zdrowotnych i skró-
ci kolejki?

Pan minister Duda w swoim wyst¹pieniu
stwierdzi³, ¿e tak postawione pytanie by³oby zbyt
daleko id¹c¹ spekulacj¹, to jest to, co pañstwo
mnie zarzucacie w tym momencie. A gdybyœmy
zadali pytanie w ten sposób: czy chcecie Pañstwo
reformy s³u¿by zdrowia zaproponowanej przez
Platformê Obywatelsk¹ i Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, czy te¿ nie?

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie.)
Z tego, co rozumiem, to jest obiektywnie posta-

wione pytanie.
Pan minister Duda z ca³ym szacunkiem odnosi

siê do naszego suwerena, jakim jest naród, mó-
wi¹c, ¿e koniecznie musi siê on wypowiedzieæ
w referendum, a jednoczeœnie uwa¿a, ¿e w spra-
wach dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego ten
naród nie ma nic do powiedzenia i nie jest w stanie
rozs¹dziæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
powiedzia³ tak.)

…w sprawach dotycz¹cych…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

powiedzia³ nic takiego.)
…w sprawach dotycz¹cych…
(G³os z sali: Nie powiedzia³…)
…nas samych i tych kwestii, które s¹ najbli¿ej

nas, w naszych gminach, w naszych starostwach.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Absolut-
ne przeinaczanie moich s³ów.)

Chodzi o to, czy mo¿emy o nich decydowaæ, czy
te¿ nie.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Uuu…)
Panie Ministrze, taki by³…
(G³os z sali: Ooo!)
…taki by³ – w moim przekonaniu – kontekst.

W sytuacji gdy…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Szanowni

Pañstwo, ale proszê troszeczkê spokojniej, pos³u-
chajmy wypowiedzi pana ministra.)

W sytuacji gdy pan siê wypowiada³, mówi¹c
o swoich odczuciach i zaznaczaj¹c lub nie, ¿e s¹ to
pañskie odczucia, ja równie¿ mówiê o tym, jakie
odnios³em wra¿enia z pañskiego wyst¹pienia.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Ja powie-
dzia³em…)

Nie s¹dzê, mo¿emy spojrzeæ do stenogramu,
Panie Ministrze.

Reasumuj¹c, powiem, ¿e gdyby pytanie by³o
postawione inaczej, gdyby pytanie by³o posta-
wione tak, ¿e nie budzi³oby ¿adnych w¹tpliwoœci

co do celu, jaki ma osi¹gn¹æ, czyli obiektywnego
wypowiedzenia siê Polaków w kwestii reformy
s³u¿by zdrowia, to myœlê, ¿e na tej sali – ponie-
wa¿ to Wysoka Izba bêdzie o tym decydowaæ
– nie by³oby absolutnie ¿adnych sporów, a zapa-
nowa³aby ogólna zgoda. Wydaje mi siê, ¿e wobec
tak postawionego pytania wypracowanie kom-
promisu mo¿e byæ trudne. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê uprzejmie zostaæ z nami. Panie Mini-

strze, proszê zostaæ, poniewa¿ teraz pañstwo se-
natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Pierwszy zg³osi³ siê pan senator Zdzis³aw Pupa.
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Pan minister by³ ³askaw szeroko omówiæ pro-
blemy zwi¹zane z komercjalizacj¹ oraz prywaty-
zacj¹ s³u¿by zdrowia. Wspomnia³ pan równie¿, ¿e
s¹ ju¿ takie szpitale, takie zak³ady opieki zdrowot-
nej, które s¹ sprywatyzowane. Sam mia³em okaz-
jê tego doœwiadczyæ, spotkaæ siê z takim, mo¿na
powiedzieæ, obiektem, który ma podpisan¹ umo-
wê z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale leka-
rze, którzy tam przyjmuj¹, œwiadcz¹ tam równie¿
us³ugi prywatnie. I co siê okazuje? Okazuje siê –
i bojê siê, ¿eby to siê nie sta³o praktyk¹ nagminn¹
– ¿e lekarze na przyk³ad swoich znajomych, rodzi-
nê, bliskich, kolegów, przyjació³ przyjmuj¹ w ra-
mach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, a reszta, jeœli chce, to mo¿e siê leczyæ, ale pry-
watnie. Je¿eli pacjent bêdzie chcia³ skorzystaæ
z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to
bêdzie musia³ czekaæ dwa, trzy miesi¹ce, pó³ roku
na wizytê u lekarza, u specjalisty, je¿eli zaœ zap³a-
ci 50 z³, to wtedy zostanie przyjêty na przyk³ad na
drugi dzieñ. Ja obserwujê takie przypadki. Czy
nie dojdzie do takich paradoksów? To jest jedno
pytanie.

Pytanie drugie. Czy pan minister jako m³ody
cz³owiek jest gotów, wystêpuj¹c w imieniu rz¹du,
wzi¹æ za to odpowiedzialnoœæ? Chodzi o obawy,
które zg³asza dzisiejsza opozycja, a z którymi z ta-
k¹, mo¿na powiedzieæ, zaciek³oœci¹, zawziêtoœci¹
obecna koalicja i pan próbuje tu walczyæ. Jest to
walka z naszymi obawami, mo¿na powiedzieæ,
z uwagami, które maj¹ uzasadnienie merytorycz-
ne. Czy pan weŸmie za to odpowiedzialnoœæ i za
piêæ albo za dziesiêæ lat na przyk³ad powie: tak,
pomyliliœmy siê? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo.
Ju¿ odpowiadam. O tym, jakie œwiadczenia

maj¹ byæ gwarantowane, a jakie nie, bêdzie decy-
dowa³ koszyk œwiadczeñ zdrowotnych, który jest
w fazie ukoñczenia, koñcz¹ siê nad nim prace
w Ministerstwie Zdrowia.

(G³os z sali: To by³o…)
Niestety to, co zosta³o zrobione, Pani Senator –

od razu odpowiadam – zawiera³o procedury, ale
nie zawiera³o wyceny. A je¿eli pani porozmawia
z kimkolwiek, kto zajmuje siê koszykiem œwiad-
czeñ gwarantowanych w tych krajach, w których
on funkcjonuje, to oka¿e siê, ¿e tak naprawdê naj-
wiêksza praca, która jest zwi¹zana z wprowadze-
niem koszyka œwiadczeñ, to w³aœnie wycena po-
szczególnych œwiadczeñ. Oczywiœcie nie chcê um-
niejszaæ roli pana profesora Religi, bo trzeba opi-
saæ procedury, to jest szalenie istotna sprawa, ale
druga sprawa jest taka, ¿e te procedury trzeba
wyceniæ. Gdy bêdziemy dysponowali koszykiem
œwiadczeñ gwarantowanych, to nie powinno byæ
ryzyka zwi¹zanego z tym – tak jak pan senator po-
wiedzia³ – ¿e dajemy œwiadczenia krewnym i zna-
jomym królika, a innym absolutnie nie. To w od-
niesieniu do pierwszego pytania.

W odniesieniu do drugiego pytania z ca³¹ moc¹
trzeba stwierdziæ jedno. Wkrótce przyst¹pimy do
procedowania nad pakietem ustaw. Bêdziecie pañ-
stwo mogli zapoznaæ siê ze stanowiskiem rz¹du.
Wka¿dymprzypadkurz¹dPlatformyObywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego potwierdza, ¿e
jest za wejœciem w ¿ycie tego¿ pakietu, co oznacza
jednoczeœnie, ¿e bierze na siebie odpowiedzialnoœæ
za jego wprowadzenie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o zadanie pytania pana senatora Jana
Dobrzyñskiego. Potem w kolejnoœci s¹ pan sena-
tor Stanis³aw Karczewski i senator Kogut.

Proszê, senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym jeszcze wróciæ do sprawy krwio-

dawstwa. Jeden z senatorów Platformy Obywatel-
skiej wypowiada³ siê dzisiaj na ten temat i pan ró-
wnie¿ go poruszy³.

Panie Ministrze, ja mam do pana pytanie. Czy
pan zna procedurê, która koñczy siê rozporz¹dze-
niem ustalaj¹cym ceny krwi? Chodzi o jednostki.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Procedurê zwi¹zan¹ z ustalaniem…)

Procedurê, która koñczy siê rozporz¹dzeniem
ministra w tej sprawie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Szczegó³owo nie znam takiej procedury. Je¿eli
pan senator chcia³by otrzymaæ odpowiedŸ na to
pytanie, to s³u¿ê…

Senator Jan Dobrzyñski:

Nie, Panie Ministrze, w takim razie ja panu po-
wiem. Otó¿, podobnie jak w innych ga³êziach na-
szej gospodarki, tego typu ceny kszta³towane s¹
w oparciu o ró¿nego rodzaju wyliczenia spó³ek.
W tym przypadku, je¿eli bêdzie to spó³ka, która
bêdzie, nie wiem, czy monopolist¹, ale która bê-
dzie, za³ó¿my, sprzedawa³a krew, to bêdzie mu-
sia³a przedstawiæ dokumenty potwierdzaj¹ce au-
dyty, wyliczenia ekonomiczne itd., itd. Tak to jest
we wszystkich spó³kach, tak Skarbu Pañstwa, jak
i prywatnych.

W zwi¹zku z tym minister jest tylko i wy³¹cznie
osob¹, która tê cenê potwierdza b¹dŸ nie. Nie usta-
la, lecz potwierdza. Je¿eli potwierdza, to jest tylko
osob¹, która podpisuje odpowiedni dokument,
a je¿eli nie potwierdza i chce, aby cena by³a ni¿sza,
to musi dop³aciæ ró¿nicê, w sytuacji gdy kalkulacja
jest przedstawiona zgodnie z prawem. Dlatego mó-
wienie, ¿e decyduje o tym minister czy decyzja ma
formê rozporz¹dzenia, jest prawdziwe, ale w odnie-
sieniu do kwoty, to tak naprawdê minister nie de-
cyduje, Panie Ministrze, i o tym te¿ trzeba wiedzieæ.

Je¿eli mówi siê o tym, ¿e tego typu placówki bê-
d¹ spó³kami handlowymi, to trzeba mieæ na uwa-
dze, ¿e tak naprawdê minister nie bêdzie mia³
wielkiego wp³ywu na tê cenê. Wiêc maj¹ racjê ci
senatorowie, którzy twierdz¹, ¿e w zwi¹zku
z tym…

(Rozmowy na sali)
…mo¿e to byæ, nazwijmy to tak, towar, którego

cena…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To nie jest

debata, wiêc bardzo bym prosi³a…)
…od ministerstwa wcale nie bêdzie zale¿na.

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê panu uprzejmie.
Proszê pana senatora…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-

kub Szulc: Pani Marsza³ek, czy ja mogê siê usto-
sunkowaæ?)

Proszê.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

72 ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia



Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Tak, Panie Senatorze. Jednak w momencie gdy
w jakikolwiek sposób zostanie zachwiana proce-
dura, czyli wymagania formalne nie zostan¹
spe³nione, cena, która jest kwestionowana, nie
bêdzie cen¹, która bêdzie obowi¹zywa³a. Prawda?

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze, wy-
raŸnie powiedzia³em, ¿e w przypadku zgodno-
œci…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz zadaje pytanie pan senator Stanis³aw

Karczewski.
Proszê, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Poniewa¿ chodzi o referendum i debatujemy

nad podjêciem decyzji w odniesieniu do pakietu
ustaw, to ja pozwolê sobie zadaæ pakiet pytañ.

Niech pan mi powie, Panie Ministrze, dlaczego
eksperci, pielêgniarki, lekarze s¹ przeciwni tej re-
formie. Czy pan ich rozumie, czy pan ich nie rozu-
mie? Czy pan podziela ich opiniê, czy pan jej nie
podziela? A jeœli nie podziela, to dlaczego. To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Projekt by³ projektem posel-
skim, póŸniej masê poprawek zg³osi³o minister-
stwo. Dlaczego pracuj¹cy w Ministerstwie Zdro-
wia eksperci, dyrektorzy, wiceministrowie nie
zgadzaj¹ siê ze swoimi parlamentarzystami i zu-
pe³nie zmienili ten projekt? Dlaczego? W którym
momencie doszliœcie pañstwo do wniosku, ¿e spó-
³ka prawa handlowego nie musi byæ obarczona
zapisem non profit? W którym momencie i dlacze-
go nie podjêliœcie pakietu zabezpieczaj¹cego dla
samorz¹du w wysokoœci 51%? W którym momen-
cie i dlaczego zdecydowaliœcie siê na obligatoryj-
noœæ?

(G³os z sali: Czas, czas!)
Jeszcze mam.
(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To mo¿e

w drugiej turze, bo pan minister nie zdo³a nawet
tego…)

Tak, ale ja muszê wyjœæ.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tak.)
Ja muszê zaraz wyjœæ, a chcia³bym jeszcze…
(G³osy z sali: O!)
Ale póŸniej przyjdê.
(Weso³oœæ na sali)
W nawi¹zaniu do tego, o czym pan mówi³, Panie

Ministrze, powiem, ¿e ja w tej chwili siê kontakto-

wa³em i wiem, ¿e nie dotyczy to szpitala w Jeleniej
Górze, lecz szpitala w powiecie jeleniogórskim.
Jest to Szpital Bukowiec, który zosta³ skomercja-
lizowany, pada i zostanie sprzedany. W tej chwili
jest wystawiony na sprzeda¿, ju¿ jest kupiec i bê-
dzie to prywatny szpital. To ju¿ jest fakt.

Ostatnie pytanie. Czy pan widzi zwi¹zek komer-
cjalizacji z prywatyzacj¹, tak jak to okreœla pani
Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, czy pan
takiego zwi¹zku nie widzi? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zanim udzielê g³osu panu ministrowi, wyra¿ê
nadziejê, ¿e pan senator nie musi wyjœæ na tyle
wczeœnie, ¿eby nie wys³uchaæ odpowiedzi na tych
piêæ pytañ.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Pos³ucham i za
chwileczkê wychodzê, ale póŸniej przyjdê.)

Liczymy na obecnoœæ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Ja mia³bym tylko jedn¹ proœbê. Gdyby pan
móg³, to prosi³bym o przytoczenie zdania pani
prezydent Gronkiewicz-Waltz, bo go nie znam.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Za chwilecz-
kê.)

Dobrze.
Zacznê od pierwszego pytania, czyli od tego,

dlaczego eksperci, pielêgniarki s¹ przeciwko.
Otó¿, Panie Senatorze, pan w swoim wczeœniej-
szym wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e wszyscy s¹ prze-
ciwni tym projektom.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie wszyscy,
Platforma nie.)

W³aœnie, chcia³bym powiedzieæ, ¿e zdecydowa-
nie nie wszyscy, tak¿e nie wszyscy eksperci s¹
przeciwni zaproponowanym rozwi¹zaniom. Czy
pielêgniarki s¹ przeciwko? Oczywiœcie widzieliœ-
my podczas posiedzenia, debatowania i g³osowa-
nia nad ustawami w Sejmie protesty grupy pielêg-
niarek. Trzeba jednak pamiêtaæ o jednej zasadni-
czej sprawie. My w tym pakiecie ustaw wprowa-
dzamy równie¿ pewne standardy œwiadczeñ. To,
co by³o oprotestowywane przez pielêgniarki, to
by³a kwestia likwidacji przywilejów, które – z tego,
co rozumiem – dzisiaj podczas debaty zostan¹
wprowadzone, je¿eli nie zosta³y wprowadzone
podczas posiedzenia komisji.

Teraz kwestia tego, ¿e projekt zosta³ zmieniony.
Pan minister Duda w swoim wyst¹pieniu sam
przyzna³, ¿e w³aœciwie nie ma takich sytuacji, tak
naprawdê nie ma mo¿liwoœci, ¿eby projekt, mó-
wi¹c nie³adnie, wyszed³ taki sam, jaki wszed³ do
obróbki legislacyjnej. Takie jest prawo zarówno
izby ni¿szej, jak i izby wy¿szej, zarówno Sejmu,
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jak i Senatu, prawo do wprowadzania zmian
w projektach, nad którymi obie Izby proceduj¹.
Od pocz¹tku do koñca nie zgodzê siê jednak z tym,
o czym mówi³ pan senator, ¿e to rz¹d wprowadzi³
poprawki, poniewa¿ poprawki by³y sk³adane
przez pos³ów podczas prac komisji, aczkolwiek
przy akceptacji strony rz¹dowej.

Jeœli chodzi o 51%, to ja mówi³em o tym na po-
cz¹tku mojego wyst¹pienia. Otó¿ 51% czy te¿ inne
propozycje, które by³y poddawane pod rozwagê,
to znaczy 51%, 75%, bo dyskutowano o ró¿nych
propozycjach, by³y to propozycje, które zosta³y za-
kwestionowane przez Urz¹d Komitetu Integracji
Europejskiej jako niezgodne z traktatem akcesyj-
nym, st¹d zmiana.

Jeœli chodzi o obligatoryjnoœæ, to trzeba powie-
dzieæ jedno. Je¿eli zmiany bêd¹ mia³y charakter
nieobligatoryjny, nieobowi¹zkowy, to bêdziemy
mieli do czynienia z sytuacj¹, w której ci dobrze
zarz¹dzaj¹cy szpitalami, w dobrych szpitalach
przekszta³c¹ je, ¿eby móc funkcjonowaæ jeszcze
lepiej, ale istnieje uzasadniona obawa o to, ¿e
w tych miejscach, gdzie s¹ faktyczne problemy
z poziomem zad³u¿enia, z realizacj¹ kontraktów,
z wywi¹zywaniem siê ze zobowi¹zañ, tak napraw-
dê bêdzie konserwowany system, który mamy
obecnie, system, który jest systemem niewydol-
nym i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawê. W tej
jednej kwestii zdecydowanie mogê wesprzeæ zda-
nie pana ministra Dudy: na kolejne nieudane re-
formy nas nie staæ. Taka jest prawda. My musimy
wprowadziæ tê reformê po to, ¿eby system móg³
funkcjonowaæ lepiej.

Co do Bukowca, Panie Senatorze, to trudno mi
siê do tego odnieœæ, poniewa¿ nie znam tej spra-
wy, nie znam sytuacji tego szpitala.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan
minister prosi³…)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak, pan mini-
ster prosi³. Czy mam to zacytowaæ?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Tak, bardzo proszê, ja jeszcze raz zapiszê pana
senatora. Dobrze? Proszê uprzejmie podaæ, a ja
w tym czasie jeszcze raz zapiszê pana senatora do
zadania pytania. Dobrze? Proszê uprzejmie.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja mogê to
przeczytaæ.)

Nie wiem, czy teraz jest czas na lekturê.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Gdy ju¿ po-

dam, to nie przeczytam.)
Myœlê, ¿e to nie jest ten moment, poniewa¿ jest

jeszcze d³uga kolejka. Pan minister to dosta³.
Tak?

To teraz poproszê o zadanie pytania pana sena-
tora Stanis³awa Koguta, potem pana senatora

Zbigniewa Paw³owicza, a nastêpnie senatora W³o-
dzimierza Cimoszewicza.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Je¿eli mogê odpowiedzieæ, Pani Mar-
sza³ek, to bardzo chêtnie odpowiem.)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Bardzo proszê,
bo tu chodzi o pytanie, na które pan minister nie
by³ uprzejmy jeszcze odpowiedzieæ.)

Proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Czy pan widzi zwi¹zek miêdzy komercjalizacj¹
a prywatyzacj¹? W jakim stopniu? To tyle. Jak
pan siê odniesie do tego cytatu?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Panie Senatorze, pierwsza kwestia. Istota ko-
mercjalizacji przejawia siê w zast¹pieniu dotych-
czasowej formy przedsiêbiorstwa pañstwowego
inn¹ form¹ organizacyjn¹, jak¹ jest spó³ka kapi-
ta³owa, bêd¹ca form¹ prawa prywatnego. Jak naj-
bardziej…

(Senator Stanis³aw Karczewski: I dalej…)
Tak, tak, tak. Tutaj nie ma kontrowersji. Z tego,

co rozumiem, jest tu pe³na zgoda. Wyjaœnia siê tu-
taj, ¿e komercjalizacja jest w istocie zwi¹zana
z prywatyzacj¹, albowiem jest ona warunkiem
dalszej prywatyzacji. Jest to warunek prywatyza-
cji.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak jest.)
Jest to warunek. Co do tego te¿ jest zgoda.
(Poruszenie na sali)
Jest to warunek konieczny.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-

tanie jest Ÿle zadane?)
Jest to warunek – odpowiadam, Pani Senator –

jest to warunek konieczny, acz niewystarczaj¹cy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani Senator, proszê nie dyskutowaæ na tym
etapie.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-
tanie jest dobrze zadane.)

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Koguta.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-

tanie jest dobrze zadane.)
Proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

I do pana ministra Dudy, i do pana by³y kiero-
wane pytania, czy by³a konsultacja spo³eczna.
Ja bardzo mocno œledzi³em ca³y ten proces i ut-
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kwi³y mi w pamiêci – mo¿ecie byæ spokojni – ut-
kwi³y mi w pamiêci s³owa wypowiedziane przez
prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, pana Radzi-
wi³³a, który dos³ownie wyrazi³ siê w ten sposób,
¿e ta reforma to jest reforma z buszu afrykañ-
skiego, ¿e w ¿adnym kraju œwiata nie ma takiej
prywatyzacji, ¿eby ca³a s³u¿ba zdrowia by³a
sprywatyzowana, nawet w Stanach Zjednoczo-
nych. Chcia³bym, ¿eby siê pan do tych s³ów
ustosunkowa³.

Druga sprawa. Dlaczego boimy siê tego refe-
rendum, skoro pan twierdzi, ¿e tak jest super-
dobrze, dbacie o ludzi najbiedniejszych. Ja nie
wiem, czy s³owa wypowiedziane kiedyœ przez jed-
nego z prominentnych polityków, ¿e ci w mohero-
wych beretach… Oni chyba najbardziej tu ucier-
pi¹. Ja mam ogromn¹ obawê o opiekê paliaty-
wn¹, opiekê hospicyjn¹, bo te spó³eczki bêd¹ wy-
bieraæ leczenie chorób, które jak najmniej ob-
ci¹¿aj¹ kosztowo, i bêdzie siê robi³o to, co i teraz
siê niekiedy robi. Jeœli pan nie wie, to ja panu po-
wiem, bo bardzo przygl¹dam siê szpitalom po-
wiatowym i widzê, ¿e powiaty musz¹ zaci¹gaæ
bardzo du¿e kredyty, ¿eby zrekompensowaæ te
spó³ki, o których pan powiedzia³, ¿eby to siê bi-
lansowa³o w ci¹gu roku.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, pytanie.)

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Nie tylko
czas, ale i sens pytania.)

Przepraszam. Mówiê, ¿eby mi powiedzieli
o kwestii opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Trzecia sprawa. Jak rz¹d, pan premier poje-
dzie teraz do Kuwejtu, a przecie¿ tam… Je¿eli
chodzi o Koran, to król Arabii Saudyjskiej broni
tego Koranu, a prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej broni konstytucji, bo jest stra¿nikiem kon-
stytucji. I tam jest jasno zapisane, ¿e jest bez-
p³atna opieka.

Na koniec zostawiê sobie sprawy zwi¹zkowe.
Dlaczego pañstwo obawialiœcie siê tego pakietu
socjalnego? Przecie¿ przy ka¿dej komercjaliza-
cji… Ja przeprowadza³em reformê na kolei i mogê
dziœ powiedzieæ, ¿e zanim by³a ustawa…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, proszê…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, pan mówi ju¿ trzeci¹ minutê. Proszê wy-
baczyæ, ale jest jeszcze d³uga kolejka. Do minu-
ty…)

Ale, przepraszam, zadajê pytania i porównujê.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale pro-

szê, Panie Senatorze…)
Dlaczego siê obawiacie pakietu socjalnego,

podczas gdy w ka¿dym kraju œwiata przekszta³ce-
nie firmy pañstwowej w spó³kê prawa handlowego
jest poprzedzone zapewnieniem pakietu socjalne-
go? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Szanowni Pañstwo, ja przestrzegam czasu py-

tania, poniewa¿ jest bardzo d³uga kolejka osób,
które chc¹ zadaæ pytania. Szanujmy nasz czas.

(Senator Stanis³aw Kogut: Dziêkujê i przepra-
szam.)

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Ju¿ odpowiadam, Panie Senatorze. Po kolei.
Jeœli chodzi o konsultacje spo³eczne, to fakty-

cznie, jest tak, ¿e nie mo¿na formalnie stwierdziæ,
¿eby konsultacje spo³eczne w tej sprawie, na oko-
licznoœæ tego pakietu ustaw, zosta³y formalnie
przeprowadzone, tak jak to jest zapisane w przy-
padku procesu legislacyjnego, gdy projekty ustaw
kierowane s¹ do Sejmu przez rz¹d. Odby³y siê je-
dnak… Nie chcê pope³niæ nadu¿ycia, ale przypu-
szczam, ¿e co najmniej setki spotkañ z przedsta-
wicielami œrodowisk medycznych, w tym tak¿e
z przedstawicielami pacjentów…

(Senator Stanis³aw Kogut: Co z tego wynik³o?)
Nie mo¿na ich uznaæ za formalne konsultacje

spo³eczne z tego wzglêdu, o którym wspomnia-
³em. Za s³owa pana przewodnicz¹cego Radziwi³³a
ja, niestety, nie jestem w stanie odpowiadaæ. To
jest jego opinia i przy tym muszê pozostaæ.

Czy boimy siê referendum? Wydaje mi siê, ¿e
pytanie jest skierowane, Panie Senatorze, nie do
strony rz¹dowej, poniewa¿ to nie strona rz¹dowa
wypowiada siê na temat referendum, tylko pañ-
stwo w Wysokiej Izbie bêdziecie decydowaæ – jak
rozumiem dzisiaj – na temat tego, czy referendum
ma byæ, czy nie. Ja w swoim wyst¹pieniu stara³em
siê tylko i wy³¹cznie wskazaæ przyczyny, dla któ-
rych, w moim przekonaniu, taka konstrukcja za-
pytania jest konstrukcj¹ wadliw¹.

Do bezp³atnej opieki zdrowotnej, która jest za-
gwarantowana w konstytucji, a pan prezydent
stoi na stra¿y konstytucji, odnios³em siê w po-
cz¹tkowej czêœci mojej wypowiedzi. Z jednej stro-
ny mamy do czynienia z zapewnieniem o bezp³at-
nej opiece zdrowotnej. Przy tym wszyscy mamy
œwiadomoœæ, ¿e ta opieka nie jest bezp³atna, po-
niewa¿ ona jest finansowana ze sk³adek. Nie rz¹d
dop³aca do Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko
Narodowy Fundusz Zdrowia jest finansowany
z naszej sk³adki zdrowotnej. To oznacza jedn¹
prost¹ rzecz: ¿e tak naprawdê ka¿dy z nas sk³ada
siê na funkcjonowanie s³u¿by zdrowia. W zwi¹zku
z tym ciê¿ko jest uznaæ, ¿e opieka zdrowotna
w Polsce jest opiek¹ bezp³atn¹. Ale ja rozumiem,
¿e jest to system publiczny. Je¿eli jest to system
publiczny, to znaczy, ¿e przyjmujemy deklaracjê,
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¿e ka¿dy z nas sk³ada siê na publiczn¹ opiekê
zdrowotn¹ i ona w tym sensie, od tej strony w dal-
szym ci¹gu pozostaje publiczna. Tutaj nic siê nie
zmieni³o i o tym równie¿ mówi³em. Mamy p³atni-
ka, który jest w systemie finansów publicznych.

Co do pakietu socjalnego, to faktycznie pakiet
socjalny jest czêsto oferowany – nie zawsze, ale
czêsto – przy zmianie nie tyle formy organizacyj-
nej, ile w³aœciciela. A sama komercjalizacja nie ge-
neruje tego typu skutków dla pracowników, ¿eby
by³y wymagane wiêksze zabezpieczenia ni¿ przy
innej formie dzia³alnoœci. Faktycznie, pakiety
pracownicze pojawiaj¹ siê na przyk³ad przy pry-
watyzacji. Wiêkszoœæ swojej wypowiedzi poœwiê-
ci³em temu, ¿eby unaoczniæ pañstwu, ¿e w³aœnie
z tego wzglêdu, ¿e reforma nie dotyczy komercjali-
zacji i prywatyzacji, tylko zmiany formy prawnej
dzia³ania jednostek, które zajmuj¹ siê ochron¹
zdrowia i œwiadczeniami na rzecz pacjentów, jest
to po prostu chybione. Nie ma potrzeby wprowa-
dzania w tym momencie, na tym etapie dodatko-
wych zabezpieczeñ.

(Senator Stanis³aw Kogut: Opieka paliatywna,
hospicyjna…)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To s¹
wszystkie odpowiedzi, tak?)

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie, nie, nie. Jeszcze
opieka paliatywna, hospicyjna.)

A, przepraszam, ju¿ odpowiadam. Panie Sena-
torze, nie s¹dzê – jeœli chodzi o zabezpieczenie
w opiece d³ugoterminowej, w ZOL – ¿eby w tym
momencie mia³y siê dokonaæ zmiany zmierzaj¹ce
do tego, ¿eby œrodki finansowe p³yn¹ce do opieki
d³ugoterminowej zosta³y zmniejszone. O tym de-
cyduje Narodowy Fundusz Zdrowia i on w dal-
szym ci¹gu bêdzie o tym decydowa³. Strona do-
chodowa pozostaje niezmienna. Pamiêtajmy o tej
jednej rzeczy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pytanie zada pan senator Zbigniew Paw-

³owicz, potem panowie senatorowie Cimoszewicz,
Chróœcikowski, Banaœ, Krajczy itd.

Proszê, pan senator Zbigniew Paw³owicz.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, krótkie pytanie. Poniewa¿

s³u¿ba krwi nadal wywo³uje emocje, proszê po-
wiedzieæ wprost: czy w obecnym uk³adzie formal-
noprawnym regionalne centra krwiodawstwa
sprzedaj¹ ZOZ krew, czy nie? Bior¹ za to pie-
ni¹dze, czy nie? Co siê zmieni w nowym uk³adzie
prawnym?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Tak. Samodzielne publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej kupuj¹ krew od regionalnych centrów
i za tê krew musz¹ p³aciæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator W³odzimierz Cimoszewicz, proszê.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, odpowiadaj¹c na pytanie pana

senatora Karczewskiego dotycz¹ce przyczyn, dla
których zrezygnowano z przepisu ograniczaj¹ce-
go zakres prywatyzacji, stwierdzaj¹cego, ¿e co
najmniej 51% udzia³ów ma pozostaæ we w³adaniu
Skarbu Pañstwa czy samorz¹du, powiedzia³ pan,
¿e jak zrozumia³em, w opinii UKIE taki przepis
by³by sprzeczny z traktatem akcesyjnym.
Chcia³bym zapytaæ o szczegó³y. Podpisywa³em
traktat akcesyjny i przyznajê, ¿e z irytacj¹ reagujê
na traktowanie go jako rodzaju zaklêcia do przeci-
nania sporów. Czy logiczne jest stawianie tak tej
sprawy, skoro dzisiaj, gdy Skarb Pañstwa b¹dŸ
samorz¹dy w³adaj¹ 100% udzia³ów, jest to zgodne
z traktatem akcesyjnym, a mia³oby siê staæ nie-
zgodne wtedy, gdy ich w³adanie zosta³oby ograni-
czone do 51%? Ja nie wypowiadam siê w tej chwi-
li, jakie rozwi¹zanie jest s³uszne, tylko proszê, ¿e-
by pan bardzo precyzyjnie trzyma³ siê uwarunko-
wañ prawnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê za pytanie.
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Panie Senatorze, Panie Premierze, ju¿ odpo-
wiadam, tak jak w swojej wypowiedzi. Ten zapis
budzi w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z art. 56 TWE,
to jest zapisem o swobodzie przep³ywu kapita³u.
Dlaczego? Spó³ki – w tym momencie SP ZOZ, któ-
re funkcjonuj¹ – faktycznie nie s¹ objête prawem
prywatnym jako takim. W momencie, kiedy zosta-
n¹ przekszta³cone w spó³ki prawa handlowego,
bêd¹ podmiotami prawa prywatnego. Je¿eli tak,
je¿eli bêd¹ funkcjonowa³y na zasadzie spó³ek pra-
wa handlowego, bêd¹ spó³kami kapita³owymi –
czyli bêd¹ dzia³a³y albo w formie spó³ek z ograni-
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czon¹ odpowiedzialnoœci¹ albo spó³ek akcyjnych
– to zgodnie z zasad¹ swobody przep³ywu kapita³u
nie ma mo¿liwoœci ograniczania, ingerowania
w stosunki w³aœcicielskie w tych spó³kach.

(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Czy mogê
tylko zadaæ dodatkowe pytanie i wtedy wycofam
siê z tego prawdopodobnego sporu.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Czy dzisiejszy stan, polegaj¹cy na tym, ¿e
Skarb Pañstwa zachowuje udzia³y, tak¿e wiêk-
szoœciowe, w rozmaitych przedsiêbiorstwach ma-
j¹cych charakter spó³ki, jest pañskim zdaniem
sprzeczny z postanowieniami, z regu³ami prawa
europejskiego?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Ministrze, proszê udzieliæ odpowiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Nie, nie jest sprzeczny i tego dowodz¹ nie tylko
przyk³ady od nas, z rynku polskiego, ale i to,
z czym mamy do czynienia w wyniku rozprze-
strzeniania siê równie¿ w niektórych pañstwach
europejskich kryzysu finansowego, mianowicie
odkupywanie udzia³ów, czyli renacjonalizacja
ró¿nych spó³ek, najczêœciej spó³ek finansowych,
banków, spó³ek prawa kapita³owego, od w³aœci-
cieli prywatnych, czy to na zasadzie po prostu od-
kupywania pakietów, czy to na zasadzie podno-
szenia kapita³u zak³adowego. Jest to absolutnie
zgodne z mo¿liwoœci¹ inwestowania na rynku. Ale
tak¹ mo¿liwoœæ ma ka¿dy podmiot, nie tylko pañ-
stwo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Pan senator Jerzy Chróœcikowski, proszê.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê.
Co prawda, akurat to pytanie, które chcia³em

zadaæ, ju¿ zosta³o rozwiniête, ale chcê zwróciæ

uwagê na to, o czym pan minister tutaj wspo-
mnia³, na wolny przep³yw kapita³u. Chcê zwróciæ
uwagê na to, ¿e moje obawy co do tego s¹ jeszcze
utwierdzane tym, jak wygl¹da³ dotychczasowy
przebieg prywatyzacji spó³ek: wybierano najlep-
sze k¹ski, szczególnie tam, gdzie by³ sta³y klient,
który siê op³aca³. Mo¿na powiedzieæ o przemyœle
rolno-spo¿ywczym, który przejêto, bo tam jest za-
wsze klient.

Podobna sytuacja jest w przypadku szpitali.
Najlepsze bêd¹ oczywiœcie prywatyzowane – po
skomercjalizowaniu, bo to jest pierwszy etap –
i bêd¹ w tym momencie zainteresowane kapita-
³em zachodnim, tak jak to jest dzisiaj w przemyœ-
le. Nie mamy ¿adnego wp³ywu na przemys³ rolno-
-spo¿ywczy, bo decyduje o tym obcy kapita³.
W przypadku lecznictwa mo¿e nast¹piæ taka sa-
ma sytuacja, ¿e najlepsze kliniki, które dzisiaj
mamy, zostan¹ przejête przez obcy kapita³ – bo on
jest wolny, dostêpny – i nie bêdziemy mieæ ¿adne-
go na to wp³ywu, rz¹d ju¿ w ogóle nie bêdzie mia³,
a samorz¹d zdecydowanie nie bêdzie mia³ ¿adne-
go. Dlatego tym bardziej jestem za tym, ¿eby do-
prowadziæ do referendum, tak aby spo³eczeñstwo
mog³o siê wypowiedzieæ w referendum, czy jest za
takim sposobem prywatyzacji, jaki jest propono-
wany: ze wstêpn¹ komercjalizacj¹, poprzez pañ-
stwa ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze, udzieliæ odpowiedzi na
to pytanie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Pan senator nie bardzo zada³ pytanie… Odniosê
siê jednak, je¿eli mo¿na, do jego wypowiedzi. Wy-
gl¹da to tak, i o tym te¿ mówi³em, ¿e jednostki sa-
morz¹du terytorialnego s¹ zobowi¹zane do tego,
aby zapewniæ opiekê zdrowotn¹ na terenie sobie
w³aœciwym. Jest to obowi¹zek ustawowy, od które-
go nie mog¹ uciec. W zwi¹zku z tym musz¹ siê tro-
szczyæ o to, ¿eby ta opieka by³a œwiadczona na od-
powiednim poziomie. St¹d te¿ wydaje mi siê, ¿e ry-
zyko takiej sytuacji, o której pan senator raczy³ by³
wspomnieæ, jest stosunkowo niewielkie. Z drugiej
strony myœlê, ¿e z mojego punktu widzenia, w tym
momencie jako pacjenta, zasadnicze znaczenie,
tak mi siê wydaje, ma standard us³ug, które s¹
œwiadczone w takim czy w innym zak³adzie. Pyta-
nie, które nale¿y sobie zadaæ, jest takie: czy z doka-
pitalizowania takich instytucji, a co za tym idzie,
podniesienia jakoœci œwiadczenia us³ug – aczkol-
wiek z tymi ograniczeniami, o których wspomnia-
³em – powinniœmy byæ zadowoleni, czy te¿ nie?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, dobrze, ale proszê zadaæ pyta-
nie, jeœli mo¿na pana prosiæ. Bo ju¿ nastêpni kole-
dzy senatorowie czekaj¹.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
W³aœnie o to mi chodzi³o, ¿e w przypadku, kiedy

pan zastosuje mechanizm ustawowy, który mo¿e
bêdzie za chwilê uchwalony, bêdzie w³aœnie pro-
blem dla samorz¹dów. Zostanie im do spe³niania
ciê¿ar obowi¹zków, a kto im zrekompensuje wszy-
stkie poniesione nieefektywne, nieekonomiczne
zobowi¹zania, które bêd¹ musieli ponosiæ dodat-
kowo w stosunku do tego, co ju¿ dawno ponosz¹.
Kto to im zabezpieczy? Oczywiœcie mogê sobie sam
odpowiedzieæ: bêdzie to robi³ mieszkaniec danej
gminy, a powiat X powie, ¿e obs³uguje nastêpny
szpital, powie, ¿e bêdzie obs³ugiwa³ ten nastêpny,
i koszty bêd¹ przenoszone na nastêpny powiat.
Najczêœciej bowiem bêdzie tak, ¿e t¹ zmian¹, moim
zdaniem, doprowadzicie do tego, ¿e bêdzie likwida-
cja szpitali. Czy tak bêdzie, czy nie bêdzie?

(G³os z sali: Pytanie, pytanie)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jakie jest

pytanie?)
Czy tym mechanizmem doprowadzi siê do lik-

widacji szpitali, szczególnie powiatowych?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Absolutnie nie widzê takiego ryzyka, ¿eby mo¿-
na by³o poprzez te procedury doprowadziæ do lik-
widacji szpitali.

Ustosunkowuj¹c siê do kwestii, kto bêdzie po-
nosi³ koszty, powiem, ¿e w pakiecie ustaw, które
bêd¹ za moment procedowane w Wysokim Sena-
cie, znajduj¹ siê takie rozwi¹zania, które w tym
momencie zdejmuj¹ z samorz¹dów – a nie nak³a-
daj¹ na samorz¹dy – dodatkowe koszty. Pada³o tu
nawet dzisiaj okreœlenie tych kwot, to jest 2,7 mi-
liarda z³, ale trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e 2,7 miliar-
da z³ to jest kwota, która ma s³u¿yæ sp³acie w sto-
sunku 1:1 zobowi¹zañ publicznoprawnych, czyli
zobowi¹zañ wobec pañstwa, wobec ZUS, zobo-
wi¹zañ podatkowych, które w tym momencie
ci¹¿¹ na samodzielnych publicznych zak³adach
opieki zdrowotnej.

Mamy te¿ do czynienia z po¿yczkami i porêcze-
niami Skarbu Pañstwa na restrukturyzacjê pozo-
sta³ej czêœci zad³u¿enia, czyli zad³u¿enia cywilno-
prawnego.

Co do pytania, które pan senator sformu³owa³,
uwa¿am, ¿e polskie samorz¹dy s¹ na tyle m¹dre
i na tyle wiedz¹, co robi¹, ¿e dbaj¹ o dobro spo³ecz-
noœci lokalnych. St¹d te¿ nie spodziewam siê pry-
watyzacji, tak jak to zosta³o zakreœlone w pytaniu
referendalnym.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Grzegorz Banaœ, a potem pan se-
nator Norbert Krajczy. Na tym na razie koñczymy
seriê pytañ do pana ministra. Bodaj¿e trzydzieœci
osób jest zapisanych do debaty, tak? Zapraszam.
Senator Klima te¿ chce jeszcze zadaæ pytanie.

Proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Mogê tylko wyraziæ ¿al – komentuj¹c ostatni

akapit wypowiedzi pana ministra – ¿e nie mo¿na
wyraziæ dzisiaj zaufania do tego, co robi rz¹d, i to
bardzo wyraŸnie widaæ w tej debacie. Ale, Pani
Marsza³ek, przechodzê do pytañ.

Pan minister, zreszt¹ jak i poprzednio sprawo-
zdawca Komisji Zdrowia, pan senator Sidorowicz,
udzielaj¹c odpowiedzi na moje pytanie dotycz¹ce
zobowi¹zañ – tych publicznoprawnych i tych cy-
wilnoprawnych – w czêœci dotycz¹cej zobowi¹zañ
cywilnoprawnych stwierdzi³, ¿e bêd¹ one podle-
ga³y pewnej ugodzie. Czy to oznacza, Panie Mini-
strze, ¿e ta teoretyczna spó³ka, startuj¹c, bêdzie
od razu obci¹¿ona genetycznie pewnym zobo-
wi¹zaniem, pewnym d³ugiem? Czy ugoda, w któ-
rej ramach strony umawiaj¹ siê co do sposobu za-
p³aty wierzytelnoœci, mo¿e doprowadziæ do tego,
¿e te wierzytelnoœci zamieni¹ siê na przyk³ad na
udzia³y w tej spó³ce? Czy te¿ s¹ tutaj jakieœ barie-
ry, które pan minister zak³ada i widzi, by tylko
i wy³¹cznie sp³acaæ zobowi¹zania, nie realizowaæ
zaœ tej sp³aty w formie objêcia udzia³ów w spó³ce?
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Chcia³bym zapytaæ pana mini-
stra… Mówimy tu o kwocie oko³o 3 miliardów z³,
która w przysz³orocznym projekcie bud¿etu jest –
proszê wybaczyæ to kolokwialne okreœlenie – za-
fiksowana na pokrycie z kolei zobowi¹zañ wobec
instytucji publicznych, czyli na publicznoprawne
zobowi¹zania typu sk³adki ZUS etc., etc. Jak pan
minister siê spodziewa, jaka mo¿e byæ opinia Ko-
misji Europejskiej? Czy tu nie bêdziemy mieli do
czynienia z pewn¹ form¹ pomocy publicznej dla
podmiotów w koñcu ju¿ opartych na kodeksie
spó³ek handlowych, czyli zupe³nie prywatnych?
Czy s¹ jakiekolwiek informacje, czy jakieœ doku-
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menty, czy ktoœ zasiêga³ opinii Komisji Europej-
skiej, by móc tu jednoznacznie stwierdziæ, ¿e nie
bêdziemy pos¹dzani o udzielanie pomocy niedoz-
wolonej w œwietle rozwi¹zañ stosowanych w Unii
Europejskiej?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo. Ju¿ znacznie, Panie Senato-
rze…

(Senator Grzegorz Banaœ: Pani Marsza³ek,
ju¿…)

Ju¿ minê³y ponad dwie minuty, a wed³ug regu-
laminu jest minuta na zadawanie pytañ.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja znam sympatiê,
któr¹ darzy mnie pani marsza³ek. Poprosi³bym je-
szcze o zwiêkszenie jej dozy i umo¿liwienie zada-
nia ostatniego pytania.)

(G³os z sali: Ale¿, Panie Wojewodo.)
Dobrze. Ale naprawdê ju¿ teraz krótko.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dobrze. Jaki procent PKB – to jest, jak s¹dzê, li-
czba znana, ale chcia³bym, ¿eby pan minister j¹
tu przytoczy³ nam wszystkim – przewiduje siê na
ochronê zdrowia w projekcie bud¿etu na 2009 r.?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê odpowiedzieæ na te trzy

pytania.
(Senator Grzegorz Banaœ: Uprzejmie dziêkujê

pani marsza³ek za tolerancjê dla mojego nadmier-
nego gadulstwa.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo.
Ju¿ odpowiadam, Panie Senatorze. Faktycznie,

nasza propozycja zmierza do zawarcia przez sa-
modzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej
ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi. Zawar-
cie tej ugody ma doprowadziæ do tego, ¿eby zad³u-
¿enie, które ju¿ jest zad³u¿eniem – czy to wyma-
galnym, czy niewymagalnym, ale jest, to znaczy,
ono jest zobowi¹zaniem samodzielnego zak³adu –
zredukowaæ w jak najwiêkszym stopniu. Na kwo-
tê pozosta³ych zobowi¹zañ, które pozostan¹, bê-
d¹ udzielane porêczenia i gwarancje Skarbu Pañ-
stwa b¹dŸ te¿ bêd¹ udzielane po¿yczki. Czyli de
facto nie ma takiego zagro¿enia, ¿e pozosta³a kwo-

ta zobowi¹zañ cywilnoprawnych, która pozosta-
nie w momencie, kiedy dokonamy restrukturyza-
cji i sp³at zobowi¹zañ publicznoprawnych, bêdzie
w jakikolwiek sposób zagra¿a³a bytowi, jakim bê-
dzie spó³ka kapita³owa.

Czy ta kwota 2,7 miliarda z³ mo¿e zostaæ za-
kwalifikowana jako pomoc publiczna, czy te¿ nie?
Samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej
dzia³aj¹ w tym momencie jako jednostki prawa
publicznego, a wiêc s¹ osobami, które s¹ usytuo-
wane publicznoprawnie, a nie prywatnoprawnie,
a obecnie na tym rynku nie ma jako takiej konku-
rencji. W zwi¹zku z tym, wed³ug danych przez nas
posiadanych i wed³ug analiz poczynionych w Mi-
nisterstwie Zdrowia, nie ma podstaw do tego, ¿e-
by te œrodki zosta³y zakwestionowane przez Komi-
sjê Europejsk¹ jako pomoc publiczna sensu stri-
cto, a wiêc tym samym ¿eby zosta³o uniemo¿liwio-
ne dokonanie restrukturyzacji, ugody, porêcze-
nia po¿yczki i sp³aty zobowi¹zañ zarówno publicz-
nych, jak i cywilnoprawnych. W tym momencie
projektowana kwota w bud¿ecie na rok 2009, jeœli
chodzi o wydatki na s³u¿bê zdrowia – mogê siê po-
myliæ, bo mówiê z pamiêci – to jest 4,582% produ-
ktu krajowego brutto.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, poniewa¿ obj¹³em w tej chwili
przewodniczenie obradom, chcê przypomnieæ, ¿e
jesteœmy na etapie pytañ. Mój zasób sympatii do
obu stron sali jest nieprzebrany, ale jeszcze wiêk-
sze jest moje przestrzeganie regulaminu. A wiêc
je¿eli chodzi o pytanie, to po przekroczeniu minu-
ty bêdê odbiera³ g³os… (oklaski) …bo jest niemo¿-
liwe, ¿eby zadawanie pytania trwa³o cztery minu-
ty. Na takie wypowiedzi jest dyskusja. Proszê wiêc
przestrzegaæ regulaminu. Najpierw musimy – jed-
na i druga strona – postêpowaæ zgodne z regula-
minem obrad, a potem… Oczywiœcie liczy siê
i czas, i meritum.

To powiedziawszy, z pe³n¹ sympati¹ oddajê
g³os panu senatorowi Norbertowi Krajczemu.

Proszê bardzo, minutowe pytanie, Panie Sena-
torze.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku, ale ja, jako lekarz, chcê zapy-
taæ pana: czy to dzisiejsze debatowanie, ju¿ sze-
œciogodzinne, jest zgodne z higien¹ pracy? Bo jak
któryœ z nas – nie daj Bóg! – padnie, to kto wów-
czas bêdzie bra³ za to odpowiedzialnoœæ?

(G³os z sali: To ju¿ nie po raz pierwszy…)
Dlatego prosi³bym o chwilê przerwy.
(G³os z sali: To nie o higienê chodzi.)
(G³os z sali: Proszê nie drêczyæ nas…)
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Jeœli zaœ chodzi o pytania… Mogê zadaæ, Panie
Marsza³ku?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-
dzo zadaæ pytanie, tak. Od tego momentu liczê
czas. Proszê bardzo.)

Dziêkujê. Bardzo szybko.
Panie Ministrze, ja chcia³bym pana zapytaæ…

Rozumiem, ¿e tych konsultacji – i spo³ecznych,
i niespo³ecznych – by³o niewiele, zreszt¹ pan by³
œwiadkiem tych naszych prac Komisji Zdrowia,
naszych dyskusji, tego, ¿e materia³y otrzymaliœ-
my dwadzieœcia cztery godziny przed rozpoczê-
ciem obrad komisji, bo te druki, nad którymi po-
chylaliœmy siê przez tydzieñ, by³y ze stycznia tego
roku… No ale poœpiech te¿ by³ i uchwaliliœmy to.
Chcia³bym teraz zapytaæ pana ministra, czy tu
naprawdê chodzi o tak zwane zwarcie. Czy nie
mo¿na by by³o w tak mi³ej atmosferze jak w tej
chwili – bo emocje chyba ju¿ trochê opad³y – do-
puœciæ do g³osu tak¿e tê drug¹ stronê, tak ¿ebyœ-
my i my mogli pewne rzeczy wypracowaæ? Bo my
de facto to rozumiemy, ale tutaj chyba chodzi o to
zwarcie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, niech mi pan
powie, gdzie w Europie jest taki system, w którym
jest obligatoryjnoœæ spó³ek przy wysokoœci
4,3 PKB?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja jestem chyba ostatni¹ oso-

b¹, któr¹ mo¿na by pos¹dzaæ o d¹¿enie do zwar-
cia. Ja nie uczestniczy³em w ca³ym procesie legis-
lacyjnym, który toczy³ siê jeszcze w Sejmie, doty-
cz¹cym projektów tych ustaw. Ale tu trzeba po-
wiedzieæ o jednej rzeczy. Cel, który temu przy-
œwieca tak naprawdê, o czym zreszt¹ wczeœniej
mówi³ pan przewodnicz¹cy Sidorowicz, jest taki,
¿eby ustawy mog³y wejœæ w ¿ycie jak najszybciej,
dlatego ¿e – tu odniosê siê do tego, co mówi³ pan
minister Duda – reforma s³u¿by zdrowia jest nie-
w¹tpliwie w Polsce potrzebna i zmiany systemowe
s¹ konieczne do wprowadzenia.

Odniosê siê do drugiego pañskiego pytania, Pa-
nie Senatorze. Ja mówi³em ju¿ na samym pocz¹t-
ku swojej wypowiedzi, ¿e poprzez te zmiany abso-
lutnie nie zagwarantujemy tego, ¿e w s³u¿bie
zdrowia bêdzie wystarczaj¹ca iloœæ œrodków, bo
ona siê z niczego nam nie wymno¿y. Prawda? I tu
co do tego jest, jak myœlê, pe³na zgoda. Miejmy je-
dnak œwiadomoœæ jednej rzeczy, to znaczy, tego ¿e

jednak przyrost sk³adki na Narodowy Fundusz
Zdrowia, która finansuje ponad 99% dzia³alnoœci
Narodowego Funduszu Zdrowia, by³ w ostatnich
trzech latach zdecydowanie wy¿szy ni¿ przyrost
produktu krajowego brutto, co oznacza de facto,
¿e pieniêdzy w systemie jest w tym momencie wiê-
cej. W tym roku ten przyrost w stosunku do roku
poprzedniego wynosi 8 miliardów. Oczywiœcie je-
¿eli patrzymy na wskaŸniki i na wydatki na s³u¿bê
zdrowia w stosunku do PKB, to okazuje siê, ¿e
Polska wlecze siê na szarym koñcu grupy krajów
rozwiniêtych. Niemniej jednak, w moim przeko-
naniu, kluczow¹ spraw¹ jest mo¿liwoœæ zreformo-
wania i uszczelnienia tego systemu po to, ¿eby
póŸniej mieæ przekonanie o tym, ¿e zwiêkszone
œrodki trafiaj¹ce do tego systemu s¹ œrodkami,
które póŸniej s¹ wydatkowane efektywnie.
A w tym momencie, niestety, ja tego przekonania,
Panie Senatorze, nie mam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Maciej Klima. Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dwa krótkie pytania.
Pierwsze pytanie. Czy ministerstwo bra³o pod

uwagê wersjê mówi¹c¹ nie o obligatoryjnoœci, ale
o dobrowolnoœci przekszta³ceñ? To po pierwsze.

I drugie pytanie. Interesuje mnie kwestia ram
czasowych dotycz¹cych wejœcia w ¿ycie tej usta-
wy, która wprowadza przekszta³cenie zak³adów
s³u¿by zdrowia w spó³ki. Obawiam siê, ¿e rz¹d
przewidzia³ tu okreœlon¹ sumê, 2 miliardów
700 milionów z³, ale poniewa¿ jest tu pewna ku-
mulacja – bo mamy pewien system, który ju¿ dzia-
³a, funkcjonuje, a wprowadzamy coœ nowego – to
istnieje pewne ryzyko, czy to aby wyjdzie. Zasta-
nawiam siê nad tym, czy w momencie, kiedy sys-
tem ju¿ ruszy, ale pojawi¹ siê nieoczekiwanie ja-
kieœ okolicznoœci powoduj¹ce potrzebê zwiêksze-
nia wydatków finansowych, nie nale¿a³oby wy-
d³u¿yæ tego, tak by by³ to, powiedzmy, okres d³u¿-
szy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo.
Sk¹d wziê³o siê obligo w odniesieniu do prze-

kszta³ceñ zamiast przekszta³ceñ dobrowolnych?
Ja równie¿ mówi³em o tym na pocz¹tku swojej wy-

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

80 ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia

(senator N. Krajczy)



powiedzi. To znaczy, chcieliœmy unikn¹æ takiej
sytuacji, ¿e przekszta³ceniom bêd¹ tak naprawdê
podlegaæ tylko te zak³ady, które s¹ zak³adami
zdrowymi – to znaczy te, które s¹ prowadzone do-
brze i które maj¹ najmniejsze k³opoty, ale zostan¹
przekszta³cone dlatego tylko, ¿e mened¿erowie
pracuj¹cy w tych zak³adach dojd¹ do wniosku, ¿e
im siê to op³aca, bo mog¹ taniej i efektywniej pro-
wadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ, otrzymuj¹c jednoczeœ-
nie te same pieni¹dze z drugiej strony, czyli od
p³atnika, z Narodowego Funduszu Zdrowia – pod-
czas gdy w tych zak³adach, które s¹ obci¹¿one
niesprawnym zarz¹dem i sporymi k³opotami fi-
nansowymi, bêdziemy mieli tak naprawdê do czy-
nienia z sytuacj¹ konserwowania zmian.

Czyli wprowadzenie obligo w odniesieniu do
przekszta³ceñ jest tak naprawdê motywacj¹ do
dzia³ania, która w innym przypadku mog³aby nie
zaistnieæ. I taka jest tego przyczyna. A przecie¿
polska s³u¿ba zdrowia potrzebuje gruntownej re-
formy, bo, jak pañstwo wiecie, jest 55% szpitali,
które nie maj¹ problemów finansowych, ale jest
te¿ 45% szpitali, które maj¹ mniejsze lub wiêksze
k³opoty finansowe i ci¹gn¹ siê za nimi zobowi¹za-
nia przek³adane i rolowane z roku na rok, a wiêc
po prostu zwiêkszane, no i mamy tu nieca³e 10%
szpitali ze zobowi¹zaniami wrêcz ogromnymi,
które to szpitale tak naprawdê w obecnej formie
nie mog¹ dalej funkcjonowaæ. St¹d to obligo.

Kwestia wyd³u¿enia okresu. Mo¿na powiedzieæ
tak: oczywiœcie pewne procesy mo¿na rozk³adaæ
na lat piêæ, dziesiêæ, piêtnaœcie, dwadzieœcia. Tyl-
ko, po pierwsze, je¿eli coœ trzeba zreanimowaæ
w miarê szybko, to jest to w³aœnie jakby pierwszy
argument za tym, ¿eby okres przekszta³ceñ wyno-
si³ dwa lata, a nie lat piêæ, dziesiêæ, piêtnaœcie czy
wiêcej; a po drugie, proszê spojrzeæ na znakomit¹
wiêkszoœæ zmian, które wprawdzie by³y dokony-
wane nie tylko w Polsce, ale pos³u¿ê siê tu naszym
w³asnym przyk³adem, to znaczy, przyk³adem
zmian dokonanych tutaj, w naszym kraju – otó¿ to
nie by³y zmiany, które wymaga³y jakiegoœ drama-
tycznego rozci¹gania w czasie. A wiêc w tym przy-
padku, z mojego punktu widzenia i z punktu wi-
dzenia strony rz¹dowej, ten okres dwuletni jest
okresem wystarczaj¹cym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krzysztof Majkowski. Proszê bar-

dzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Ministrze, dwa krótkie pytania w na-
wi¹zaniu do wczeœniejszych sugestii dotycz¹cych
ustawy o komercjalizacji z 1996 r. Otó¿ nie pad³a

odpowiedŸ w tej sprawie, pan senator sprawo-
zdawca nie by³ w stanie odpowiedzieæ na pytanie
dotycz¹ce tych os³awionych 15% akcji nabywa-
nych przez pracowników. A wiêc co jest z tymi
15% dla pracowników? To jest jedno.

I drugie pytanie. Czy pana zdaniem nie istnieje
obawa dalszego zad³u¿ania jednostek samorz¹du
terytorialnego? Mam tu na myœli powiaty ziem-
skie, powiaty grodzkie, starostów. Bo wie pan,
zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych po
przekroczeniu wartoœci 60% bud¿etu na przyk³ad
wójt… Z wójtem to mo¿e przesada, bo wójtowie ra-
czej nie maj¹ u siebie szpitali. Ale na przyk³ad sta-
rosta czy prezydent miasta po przekroczeniu tych
60% bêdzie mia³ dylemat, czy nie pójœæ na taki uk-
³ad, ¿e w zamian za uzyskanie od rady absoluto-
rium jednostkê generuj¹c¹ zad³u¿enie – chodzi tu
oczywiœcie o te wszystkie jednostki medyczne –
odda za bezcen b¹dŸ za symboliczn¹ z³otówkê tyl-
ko i wy³¹cznie po to, ¿eby nie generowa³a ona dal-
szych d³ugów.

Proszê o odpowiedzi na te dwa pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, otó¿ jeœli chodzi o te 15%, to ja

mówi³em o tym, odpowiadaj¹c na pytanie pana
senatora Koguta. 15% akcji pracowniczych…

(Senator Krzysztof Majkowski: Pakiet to jest
coœ innego.)

Z przekazywaniem akcji dla pracowników mie-
liœmy do czynienia w momencie prywatyzacji sko-
mercjalizowanych przedsiêbiorstw pañstwo-
wych. Prawda? I to jest znowu to, co ja podkreœ-
lam…

Senator Krzysztof Majkowski:

Nie, nie, w wyniku komercjalizacji pracownicy
nabywaj¹ 15% akcji – to w sposób jednoznaczny
wynika z ustawy o komercjalizacji z 1996 r. I o tym
nie dyskutujmy. W momencie prywatyzacji te ak-
cje staj¹ siê wymierne na podstawie, powiedzmy,
jakiejœ tam wartoœci pieniê¿nej.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Ale one s¹ wtedy wycenione.
To znaczy, Panie Senatorze, my nie myœleliœmy

o tych projektach jako o takich projektach, nad
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którymi debatowanie przekszta³ci siê póŸniej
w debatê na zasadzie: czy prywatyzowaæ, czy ko-
mercjalizowaæ, i tego, co jest w pytaniu sformu³o-
wanym przez pana prezydenta w propozycji refe-
rendalnej. St¹d te¿ pierwszym etapem dla nas
i tak naprawdê ostatecznym etapem z punktu wi-
dzenia tego, co maj¹ z tym robiæ samorz¹dy, jest
etap zmiany formy organizacji prawnej, czyli ko-
mercjalizacji.

(Senator Krzysztof Majkowski: Tak jest. I gdzie
te 15% przy komercjalizacji…)

Poniewa¿ nie jest to zamiana na gruncie przepi-
sów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstw pañstwowych, która odnosi³a siê… I tak
oto sprawa tych 15% nie zosta³a zawarta.

(Senator Krzysztof Majkowski: No to jaka usta-
wa to reguluje?)

Ale to w moim przekonaniu nie jest, Panie Se-
natorze, obowi¹zek konstytucyjny.

(Senator Stanis³aw Kogut: Jest ustawowy, bo
jest ustawa.)

(Senator Krzysztof Majkowski: Ustawa o ko-
mercjalizacji reguluje…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam, w tej chwili bêdzie ju¿ nastêpne
pytanie.

Pan senator Waldemar Kraska. Proszê bar-
dzo…

(Senator Krzysztof Majkowski: Ale ja jeszcze nie
uzyska³em odpowiedzi na drugie pytanie!)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Jeszcze nie dokoñczy³em.)

Aha, to proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowot-
nej nie jest przedsiêbiorstwem pañstwowym, dla-
tego w tym kontekœcie, mimo wszystko, trudno
jest zrównywaæ ten samodzielny publiczny zak³ad
opieki zdrowotnej z przedsiêbiorstwem pañstwo-
wym, zrównywaæ zasady jego funkcjonowania
z zasadami funkcjonowania przedsiêbiorstwa
pañstwowego.

Jeœli zaœ chodzi o drugie pytanie… Czy pan se-
nator by³by ³askaw je przypomnieæ?

(Senator Krzysztof Majkowski: Chodzi³o o za-
d³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego.)

Czy ono siê nie zwiêkszy, tak?
(Senator Krzysztof Majkowski: Czy siê nie zwiê-

kszy i w ogóle czy nie ma tu zagro¿enia.)
To znaczy, tutaj mamy do czynienia z tak¹ sytua-

cj¹:poniewa¿ projekt jest wprowadzany na drodze

ustawy, to jest tutaj sukcesja generalna, czyli we-
jœcie w prawa i obowi¹zki nowego organu. A wiêc te
wszystkie, które by³y poprzednio dla samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej… Z tym za-
strze¿eniem, ¿e to zad³u¿enie jest sp³acane z bud¿e-
tu pañstwa czy za pomoc¹ porêczeñ i po¿yczek ze
Skarbu Pañstwa. Tak ¿e jeœli tego dotyczy³o pyta-
nie, to odpowiadam: nie ma dla samorz¹dów ryzyka
przekroczenia progów ostro¿noœciowych, ryzyka
k³opotów dotycz¹cych finansowania siê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Minuta dla senatora Waldemara Kraski. Proszê
bardzo.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy wobec obecnego poziomu

finansowania us³ug w sektorze s³u¿by zdrowia
przekszta³cenie samodzielnych publicznych za-
k³adów opieki zdrowotnej w spó³ki prawa handlo-
wego podniesie wed³ug pana ten poziom? A je¿eli
tak, to w ramach jakiego mechanizmu? Czy
móg³by pan to pokrótce powiedzieæ?

I drugie pytanie. Powiedzia³ pan, ¿e to pytanie
referendalne jest Ÿle zadane. Jak ono powinno
brzmieæ wed³ug pana?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Proszê jeszcze raz… Przepraszam, Pa-
nie Senatorze.)

Jak powinno brzmieæ pytanie zawarte w referen-
dum,skorouwa¿apan, ¿eonozosta³o Ÿle zadane?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Sprawa tego pytania… Ja o tym mówi³em
w swoim wyst¹pieniu. Wydaje mi siê, ¿e ka¿de py-
tanie referendalne tak naprawdê sugeruj¹ce od-
powiedŸ czy te¿ odwo³uj¹ce siê do emocji, które s¹
w danej grupie osób powszechne, jest pytaniem
nie do koñca poprawnie sformu³owanym. I o tym
mówi³em. Je¿eli pytanie brzmia³oby „Czy godzicie
siê pañstwo na przeprowadzenie zaproponowanej
przez Platformê i PSL – czy te¿ zaproponowanej
przez Wysok¹ Izbê, przez Sejm i Senat – reformy
s³u¿by zdrowia?”, to w takim kierunku mo¿na by
by³o iœæ, byle by³oby to pytanie bez sugerowania
odpowiedzi, tak jak w tych trzech przyk³adach
przytaczanych przez mnie, czy te¿ bez odwo³ywa-
nia siê do panuj¹cych w spo³eczeñstwie jedno-
znacznych doœæ emocji zwi¹zanych z prywatyza-
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cj¹. Bo, jak ja z kolei usi³ujê powiedzieæ, nie na
tym polega clou tej reformy, któr¹ w tym momen-
cie Wysoki Senat raczy siê zajmowaæ.

Co siê tyczy pierwszego pytania, to ja nie bar-
dzo zrozumia³em… Czy wobec obecnego poziomu
finansowania…

(Senator Waldemar Kraska: Czy poprawi siê
efektywnoœæ s³u¿by zdrowia?)

Efektywnoœæ powinna poprawiæ siê chocia¿by
z kilku wzglêdów. To znaczy, bêdziemy mieli wiêk-
sz¹ przejrzystoœæ finansów tych firm, które bêd¹
prowadzi³y swoj¹ dzia³alnoœæ, bêdzie prowadzony
jednoznaczny rachunek kosztów, tak jak stano-
wi¹ przepisy o rachunkowoœci, i bêdzie mo¿liwoœæ
zidentyfikowania tego, co czemu odpowiada, jaki
jest koszt, czyli de facto bêdzie rachunkowoœæ za-
rz¹dcza, która spowoduje, ¿e bêdziemy w stanie
wyliczyæ, jakie œwiadczenie zwi¹zane jest z jakim
kosztem, bêdzie liczenie kosztów i mo¿liwoœæ efek-
tywnego zarz¹dzania finansami spó³ek, co do któ-
rego i kodeks spó³ek handlowych, i przepisy doty-
cz¹ce rachunkowoœci szczegó³owo reguluj¹, co
mo¿na, a czego nie mo¿na. Co wiêcej, bêdziemy
mieli wiêksz¹ i bardziej przejrzyst¹ kontrolê – i mó-
wiê to nie tylko z poziomu zarz¹dzaj¹cych tymi
spó³kami, czyli jednostek samorz¹du terytorialne-
go, ale równie¿ z punktu widzenia globalnych sta-
tystyk i mo¿liwoœci uzyskania wiedzy, chocia¿by
przez Ministerstwo Zdrowia, na temat tego, co siê
w danych jednostkach dzieje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Gogacz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, wczeœniej nie otrzyma³em in-
formacji od pana przewodnicz¹cego Sidorowicza,
dlatego teraz zadajê takie pytanie panu. Niech mi
pan odpowie: czy w skomercjalizowanych zak³a-
dach opieki zdrowotnej, które bêd¹ spó³kami, bê-
dzie mo¿na pobieraæ op³aty za œwiadczenia zdro-
wotne zakontraktowane w Narodowym Funduszu
Zdrowia, co do których kontrakt na dany rok ju¿
siê wyczerpa³? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo.
Niestety, Panie Senatorze, nie jestem specja-

list¹ od kontraktacji œrodków w Narodowym

Funduszu Zdrowia. Jestem w stanie tylko i wy-
³¹cznie dostarczyæ panu pisemn¹ odpowiedŸ na to
pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czyli pan senator Bronis³aw Korfanty. Proszê.
(Senator Stanis³aw Gogacz: To jeszcze jedno

pytanie…)
To ju¿ po senatorze Korfantym.
Proszê bardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ja chcia³bym zapytaæ jeszcze o tê ustawê o ko-

mercjalizacji z 1996 r. Pan j¹ tutaj wspomina³,
przytacza³. Tam jest zapisane, ¿e 15% akcji przed-
siêbiorstwa komercjalizowanego musi trafiæ do
pracowników. Ja pytam: czemu w tej ustawie nie
jest przywo³ana tamta w³aœnie ustawa mówi¹ca
o komercjalizacji? Wtedy by by³o jasne, ¿e ci pra-
cownicy dostan¹ 15% akcji. Ja, czytaj¹c tê usta-
wê, nigdzie nie widzia³em przywo³ania tamtej
ustawy, a ona w³aœnie mówi³a o tych 15%. Chodzi
wiêc o to, ¿eby nie by³o tak, i¿ ci pracownicy zosta-
n¹ tych 15% pozbawieni…

(Senator Zbigniew Romaszewski: To jest sprze-
czne z prawem.)

Bo po prostu tamtej ustawy nigdzie tutaj, w tej
ustawie, siê nie jest przywo³uje, nie mówi sie, ¿e na
niej bêdzie siê opieraæ komercjalizacja. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja ju¿ o tym mówi³em, to zna-

czy, przywo³ywa³em ustawê o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych
z 1996 r. na okolicznoœæ pewnych sformu³owañ
prawnych czy definicji prawnych, ale bez odno-
szenia siê do samego procesu. W tym momencie
nie mamy do czynienia z komercjalizacj¹ przed-
siêbiorstw pañstwowych jako takich, ale ze sko-
mercjalizowaniem, czyli ze zmian¹ formy organi-
zacji, dzia³ania spó³ek samodzielnych publicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej, czyli z prze-
kszta³ceniem ich w spó³ki prawa handlowego. Ta-
kiego zapisu faktycznie tu nie ma. Ale tutaj, tak
jak to wynika³o z dyskusji z panem senatorem
przed momentem, te udzia³y wchodzi³y w prawo
w czasie, kiedy dokonywa³a siê prywatyzacja…

(G³osy z sali: Komercjalizacja, komercjaliza-
cja…)
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Panie Senatorze, te udzia³y wchodzi³y w prawo
w momencie, kiedy nabywa³y realn¹ wartoœæ
w obrocie, kiedy dochodzi³o do sprzeda¿y, czy te¿
póŸniej do urealnienia wyceny wartoœci spó³ki.
W tym projekcie zaœ, je¿eli o to pyta pan senator,
faktycznie takiego odwo³ania nie ma.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Stanis³aw Gogacz, proszê bar-
dzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku, chcia³bym zadaæ pytanie
dodatkowe. Proszê mnie poinformowaæ, jakie
bêd¹ Ÿród³a finansowania spó³ek po skomercja-
lizowaniu. Jeœli chodzi o pytanie wczeœniejsze,
to nie jest pan zorientowany, jak rozumiem, mi-
mo ¿e jest to w zakresie pytania referendalnego.
Dyskutujemy o komercjalizacji, a skoro o ko-
mercjalizacji, to mnie interesuje, jaki bêdzie
status finansowy tej jednostki. Proszê równie¿
o poinformowanie o wszystkich Ÿród³ach finan-
sowania tej jednostki. Je¿eli pan minister nie
jest teraz zorientowany, jakie bêd¹ Ÿród³a, to
proszê o przedstawienie tego na piœmie. Dziê-
kujê.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Dobrze, ju¿…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ju¿ odpowiadam, Panie Senatorze. �ród³a fi-

nansowania spó³ek prawa handlowego… Przede
wszystkim podstawowym Ÿród³em finansowania
bêdzie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia i œwiadczenie us³ug zakontraktowanych
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Oprócz tego
spó³ki œwiadcz¹ce us³ugi na rzecz pacjentów, us-
³ugi w zakresie ochrony zdrowia, bêd¹ oczywiœcie
mog³y uzyskiwaæ œrodki zewnêtrzne, bo jest mo¿-
liwoœæ, my tego nie blokujemy, prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej przez te spó³ki. Nie ma tu
wpisanej dzia³alnoœci non-profit, a wiêc mo¿li-
woœæ podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej
nie jest ograniczona. Zawsze te¿ w przypadku spó-
³ki handlowej jest mo¿liwoœæ podniesienia kapita³u,
a wiêc wprowadzenia do obrotu w spó³ce dodatko-

wych œrodków, aczkolwiek to nie jest podstawowe
Ÿród³o finansowania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Grzegorz Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Z ca-

³ym szacunkiem, ale przed chwil¹ by³ pan ³askaw
stwierdziæ, i¿ przekszta³cenie szpitali w spó³ki
prawa kapita³owego przyniesie stosowanie od-
noœnie do tych spó³ek choæby ustawy o rachunko-
woœci. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ustawa o ra-
chunkowoœci obowi¹zuje wszystkie podmioty, nie
tylko prawa handlowego, ale równie¿ jednostki
samorz¹du terytorialnego oraz jednostki zwi¹za-
ne ze Skarbem Pañstwa. Trzeba wiêc zadbaæ tutaj
o pewn¹ precyzjê.

Chcia³bym zadaæ takie pytanie… Ono przewija-
³o siê ju¿ tutaj wielokrotnie, zwi¹zane jest z tym
piêtnastoprocentowym pakietem dla pracowni-
ków. Chcê jeszcze raz mocno podkreœliæ, ¿e ju¿
w przypadku komercjalizacji trzeba okreœliæ, kto
jest uprawniony do otrzymania tych akcji. Dopie-
ro w przypadku prywatyzacji okreœla siê wartoœæ
kapita³ow¹ tych udzia³ów, ale wczeœniej trzeba
dookreœliæ tê grupê.

Pan minister by³ ³askaw stwierdziæ, ¿e nie ma
w przytoczonych ustawach zapisu, który mó-
wi³by, ¿e w przypadku pracowników szpitali…
Choæ przyjmuj¹c za podstawê na przyk³ad…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê sformu³owaæ pytanie,
bo zaraz odbiorê panu prawo g³osu.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja ju¿ koñczê, Panie
Marsza³ku.)

Ja wiem, ale powiedzia³em, ¿e minutê… Proszê,
piêtnaœcie sekund na zadanie pytania, a potem
mo¿e pan zabraæ g³os w dyskusji. Sympatia sym-
pati¹, Panie Senatorze, ale proszê o przestrzega-
nie regulaminu Wysokiej Izby.

Senator Grzegorz Banaœ:

Ale pan marsza³ek przerwa³ mi w fazie szczyt…
(weso³oœæ na sali). Chcia³em powiedzieæ: koñco-
wej. Bardzo przepraszam, ju¿ jestem correct i pro-
szê wybaczyæ moj¹ frywolnoœæ.

Dlaczego? Czy to, ¿e nie ma zapisów o uw³asz-
czeniu pracowników s³u¿by zdrowia na tym ma-
j¹tku, to jest dzia³anie rozmyœlne? Czy te zapisy
nie znalaz³y siê w przepisach dotycz¹cych tej
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pseudoreformy, któr¹ pañstwo proponujecie, tyl-
ko i wy³¹cznie w wyniku pewnej indolencji?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ju¿ odpowiadam. Jeœli chodzi

o przepisy dotycz¹ce rachunkowoœci, to jak naj-
bardziej tak. Co do zasady sprawozdawczoœci, to
takich informacji z SP ZOZ ju¿ nie ma. To jest ta
kwestia i o to mi chodzi³o, przepraszam za brak
precyzji w tym zakresie.

Odwo³uj¹c siê do ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych… Ta
ustawa do tych przepisów siê nie odwo³uje, mimo
¿e dokonujemy tam przekszta³cenia samodziel-
nych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
w spó³ki prawa handlowego, w spó³ki kapita³owe.
Tak jak powiedzia³em, nie œledzi³em szczegó³owo
ca³ego procesu legislacyjnego dotycz¹cego tych
ustaw i nie jestem panu w stanie w tym momencie
odpowiedzieæ. Tak jak stwierdziliœmy, zapisu
o15% nie ma. Myœlê jednak, ¿e bêdzie okazja do za-
dania tego pytania podczas debaty nad tym pun-
ktem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Norbert Krajczy, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Ministrze, mam dwa pytania. Pierwsze
pytanie. Du¿o jednostek pozyska³o ostatnio
sprzêt medyczny za znaczne unijne pieni¹dze,
chodzi o wyposa¿enie bloków operacyjnych, stacji
dializ itd. S¹ to miliony z³otych. Unia wymaga od
nas, ¿ebyœmy za piêæ lat, a czasami i wiêcej, mogli
siê wykazaæ. Jak to bêdzie wówczas przekazywa-
ne do tych nowych podmiotów? Czy komisarze
unijni nie bêd¹ chcieli nam tego odebraæ?

Druga sprawa. Do tej pory by³o tak, ¿e organ za-
³o¿ycielski przekazywa³ nam obiekty z mocy tej
ustawy. W tej chwili tak nie jest. Czy jest ewen-
tualnie jakaœ mo¿liwoœæ… Nie zawsze samo-
rz¹dowcy, o których tu pañstwo mówi¹, ¿e s¹ tacy
rozumni, bo s¹ rozumni, chc¹ oddaæ wszystko,
a jeœli tak, to nie za darmo. Czy nie bêdzie podno-
szenia ceny tej dzier¿awy na zasadzie pewnych
niekoñcz¹cych siê kominów?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o œrodki pomoco-

we, bo w tych kategoriach nale¿y to postrzegaæ, to
rzadko kiedy mamy z Unii Europejskiej prezenty
w postaci materialnej, w sensie przedmiotów, któ-
re wykorzystujemy. Mamy jednak takie œrodki po-
mocowe, które mo¿emy przeznaczyæ na okreœlone
cele. To jest kwestia rozpisania programu, z któ-
rego bêdzie mo¿na korzystaæ. I proszê zwróciæ
uwagê na to, ¿e w tym momencie… Co do tych,
które ju¿ w tym momencie funkcjonuj¹, nie ma
i nie bêdzie ¿adnych zastrze¿eñ. One s¹ w³asno-
œci¹ tych¿e instytucji i w nich pozostan¹. Jeœli
chodzi o mo¿liwoœci przysz³ego wykorzystania
œrodków pomocowych unijnych, chocia¿by na
zakup sprzêtu medycznego, to jest kwestia uw-
zglêdnienia tego w okreœlonych programach. Nie
jesteœmy ograniczeni œrodkami unijnymi tylko
i wy³¹cznie dla sektora publicznego. Firmy i in-
stytucje, które dzia³aj¹ na gruncie prawa pry-
watnego, czyli spó³ki handlowe, równie¿ maj¹
mo¿liwoœæ wystêpowania o œrodki unijne na
okreœlone programy. Tak ¿e taka mo¿liwoœæ rów-
nie¿ istnieje.

Co do zapisu o dzier¿awie, to w tym momencie
wszystko pozostawiamy w gestii samorz¹dów.
Spó³ki prowadz¹ce bêd¹ korzysta³y z mienia,
a szczegó³owe zasady korzystania z tego mienia
czy te¿ dotycz¹ce mo¿liwoœci dokonania jakich-
kolwiek czynnoœci prawnych na tym mieniu zale-
¿¹ od jednostek samorz¹du terytorialnego, które
s¹ tego¿ mienia w³aœcicielami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê zaj¹æ miejsce
siedz¹ce.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.)

Otwieram dyskusjê.
Chcia³bym przypomnieæ…
(G³os z sali: Ale, Panie Marsza³ku…)
Ju¿ zakoñczy³em okres pytañ, Pani Senator.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e w tej chwili dyskutu-
jemy nad punktem pierwszym porz¹dku obrad,
dotycz¹cym referendum. Chcia³bym, ¿eby w tej
chwili w dyskusji zabierano g³os w sprawie refe-
rendum, a nie w sprawie rzeczy wi¹¿¹cych siê
z szeœcioma ustawami zdrowotnymi. Chcia³bym
jednoczeœnie powiedzieæ, ¿e przerwê w obradach
Senatu mo¿emy og³osiæ po zakoñczeniu punktu
pierwszego, czyli po prowadzeniu g³osowania nad
referendum. Chcia³bym, ¿eby dyskusja dotyczy³a
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tylko tego punktu, bo ja mam prawo przerwaæ wy-
powiedŸ w dyskusji,

(G³os z sali: Ile to potrwa?)
To zale¿y od ³askawoœci dyskutantów, Panie

Senatorze, których jest dwudziestu paru. Ka¿dy
dyskutant ma dziesiêæ minut.

(G³os z sali: To cztery godziny…)
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Pan senator Marek Rocki, jako pierwszy dys-

kutant.
Panie Senatorze, mam nadziejê, ¿e nie wyko-

rzysta pan ca³ych dziesiêciu minut.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Rocki:

Postaram siê odpowiedzieæ na apel pana mar-
sza³ka.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-
stwo!

Chcê siê odnieœæ w³aœnie do tekstu pytania
proponowanego przez pana prezydenta.

Zacznê od fragmentu uzasadnienia, które pan
prezydent do³¹czy³ do projektu swojego aktu.
„Ka¿dy obywatel Rzeczypospolitej bêdzie móg³,
dziêki merytorycznej debacie, jaka poprzedzi re-
ferendum, wyrobiæ sobie zdanie i œwiadomie
podj¹æ decyzjê w tej jak¿e istotnej sprawie.”
Otrzyma³em dwie ekspertyzy sporz¹dzone przez
wybitnych socjologów zajmuj¹cych siê bada-
niem opinii spo³ecznej zarówno w teorii, jak
i w praktyce. Bêdê przytacza³ fragmenty tych
dwóch opinii.

Pierwsza mówi tak. Sformu³owanie pytania
– tego, które jest zaproponowane przez prezyden-
ta – ma charakter wybitnie sugeruj¹cy. Odwo³uje
siê do potocznych skojarzeñ przeciêtnego odbior-
cy, które bêd¹ silnie kszta³towaæ rodzaj odpowie-
dzi. W starszym pokoleniu, pamiêtaj¹cym czasy
PRL, pojêcie „komercjalizacja” kojarzyæ siê bêdzie
na ogó³ z p³aceniem za us³ugi zdrowotne z w³asnej
kieszeni i to p³aceniem wed³ug cen zaporowych
dla biednego cz³owieka. W tym pokoleniu najczê-
stszym skojarzeniem bêdzie komercjalizacja skle-
pów miêsnych w latach siedemdziesi¹tych, która
odbierana by³a wówczas po prostu jako podwy¿ka
cen miêsa.

Wiêkszoœæ odbiorców nie jest wprowadzona
w szczegó³y zapowiadanej reformy s³u¿by zdrowia
i tu podzielam opiniê przedmówców z klubu Plat-
formy, i¿ wiêkszoœæ z tych, którzy wezm¹ udzia³
w referendum, nie przeczyta tych ustaw i nie bê-
dzie zna³a szczegó³ów takich chocia¿by, jak te,
o których wspomina³ pan senator Piesiewicz.
A wiêc wiêkszoœæ odbiorców odczyta zestawienie
pojêcia „komercjalizacja” z bezp³atn¹ s³u¿b¹ zdro-
wia jako pytanie, którego sens sprowadza siê do
tego, czy wyra¿aj¹ oni zgodê na p³acenie, i to we-

d³ug cen komercyjnych, za „bezp³atn¹” dotych-
czas s³u¿bê zdrowia. Tutaj s³owo „bezp³atna”
wzi¹³em oczywiœcie w cudzys³ów, bo nie ma bez-
p³atnej, jest tylko finansowana ze œrodków publi-
cznych.

I dalej z tej¿e samej ekspertyzy. Treœæ pytania,
jeœli sformu³owane jest z ukryt¹ intencj¹, prowa-
dzi do oczekiwanych odpowiedzi, o czym wie ka¿-
dy student socjologii, który pomyœlnie zda³ egza-
miny z metodologii i badañ sonda¿owych.

W tej ekspertyzie pada kilka propozycji pytañ,
które mo¿na by zadaæ, nie sugeruj¹c odpowiedzi.

W kolejnej ekspertyzie znajdujê taki akapit.
Komercjalizacja placówek s³u¿by zdrowia i pry-
watyzacja szpitali to zjawiska ró¿ne. Przypomnê,
¿e o tym mówi³ przed chwil¹ pan minister Szulc.
Komercjalizacja jest warunkiem prywatyzacji,
ale nie musi jej za sob¹ nieuchronnie poci¹gaæ,
mo¿na wiêc byæ za komercjalizacj¹ placówek
s³u¿by zdrowia, a równoczeœnie przeciw prywaty-
zacji szpitali. Dlatego w referendum powinno siê
pytaæ osobno o stosunek do komercjalizacji placó-
wek zdrowia i osobno o stosunek do prywatyzacji
szpitali.

Z tych ekspertyz wynika, ¿e pytanie jest sfor-
mu³owane w sposób wadliwy w tym sensie, ¿e za-
wiera dwie czêœci i nie bêdzie wiadomo, czy udzie-
lenie jakiejkolwiek odpowiedzi, czyli „tak” albo
„nie”, odnosi siê do pierwszej, do drugiej czy do
obydwu czêœci. Mo¿na postawiæ oczywiœcie inne
pytania. Pan minister Szulc przedstawi³ propozy-
cjê, mo¿na by to te¿ lekko zmodyfikowaæ i powie-
dzieæ: czy jest pan, pani za reformami, które pro-
ponuje w tym zakresie Platforma Obywatelska?
Tylko ¿e trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e to referen-
dum bêdzie kosztowne i ¿e dopiero co, rok temu,
odby³y siê wybory parlamentarne, które da³y od-
powiedŸ na to pytanie, bo wiêkszoœæ spo³eczeñ-
stwa opowiedzia³a siê za reformami, które mo¿e
zaproponowaæ Platforma Obywatelska. Wydaje
mi siê, ¿e tak sformu³owane pytanie dawa³oby od-
powiedŸ, któr¹ ju¿ znamy, wiemy, jaka by³aby de-
cyzja spo³eczeñstwa.

I jeszcze kilka drobnych spraw. Jako ekonomi-
sta muszê stwierdziæ, ¿e przy sta³ych nak³adach,
a mówimy, ¿e nak³ady rosn¹, chocia¿ niewiele,
jest mo¿liwoœæ zwiêkszenia efektywnoœci, bo na
tym polega dzia³anie ekonomiczne. Chodzi o to, ¿e
przy okreœlonych zasobach zwiêksza siê efekty-
wnoœæ, a te zmiany, które s¹ proponowane przez
Platformê – przepraszam, odszed³em od sprawy
referendum, ale chcia³bym siê odnieœæ do w¹t-
ków, które pojawi³y siê w dyskusji – s³u¿¹ temu,
¿eby zwiêkszyæ w³aœnie efektywnoœæ. I Platforma
chce wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za te zmiany.

I jeszcze jedna drobna uwaga do uzasadnienia,
do odpowiedzi, jakiej pan prezydent udzieli³ na
pytania zadane przez pana marsza³ka Borusewi-
cza. Tam jako Ÿród³o wiedzy wyst¹pi³a Wikipedia.
W pracach wykonywanych przez studentów
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nawet nie wypada podawaæ takiego Ÿród³a, dlate-
go ¿e to jest Ÿród³o bez autora. Tam ka¿dy mo¿e
wejœæ, napisaæ cokolwiek, jest to nieautoryzowa-
ne, nie ma walorów obiektywnoœci. Nie trakto-
wa³bym Wikipedii jako Ÿród³a wiedzy, nie opie-
ra³bym siê na niej.

I ostatnia sprawa. Pan minister Duda powie-
dzia³, ¿e jeœli te ustawy przejd¹, to bêdzie siê liczy³
rachunek ekonomiczny, i formu³owa³ to jako za-
rzut. W³aœnie chodzi o to, ¿eby liczy³ siê rachunek
ekonomiczny, aby s³u¿ba zdrowia by³a efektywna.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê za to piê-
cioipó³minutowe przemówienie.

Pan senator Stanis³aw Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przed momentem widzia³em uniesiony palec

pana marsza³ka, który sprawia, ¿e istotnie chcê
siê ograniczyæ tylko do kilku uwag w tej debacie
dotycz¹cej wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez
pana prezydenta ogólnokrajowego referendum
w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e mamy w tej chwili sy-
tuacjê, w której toczymy debatê o szczególnym
znaczeniu dla pañstwa i jego obywateli. Debatê
znajduj¹c¹ swoje merytoryczne umocowanie
w art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w którym mówi siê jednoznacznie o niezwykle
wa¿nych sprawach, o tym, ¿e ka¿dy obywatel ma
prawo do ochrony zdrowia: „Obywatelom, nieza-
le¿nie od ich sytuacji materialnej, w³adze publicz-
ne zapewniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicz-
nych.” Przywo³ujê ten fragment konstytucji po to,
aby pokazaæ, jak wa¿na jest ta debata dotycz¹ca
spraw zwi¹zanych z wyra¿eniem zgody na prze-
prowadzenie referendum. Nie sposób nie wypo-
wiedzieæ, mimo wszystko, Panie Marsza³ku,
w imieniu pañ i panów senatorów Prawa i Spra-
wiedliwoœci stwierdzenia, które sprowadza siê do
tego, ¿e z wielkim bólem, z wielkim zaskoczeniem
przyjêliœmy dzisiaj mo¿liwoœæ ograniczenia tej de-
baty poprzez uniemo¿liwienie wypowiedzenia siê
panu profesorowi Zbigniewowi Relidze w tej jak¿e
wa¿nej sprawie. Chcieliœmy, aby ten g³os by³ g³o-
sem nie politycznym, ale g³osem mówi¹cym o re-
ferendum, mówi¹cym o tych sprawach, które bê-
d¹ poddane os¹dowi publicznemu, w sposób nie-
zwykle autorytatywny, niezwykle profesjonalny,
bo nale¿y on do cz³owieka ciesz¹cego siê ogrom-
nym zaufaniem. Niestety, decyzja pana mar-

sza³ka sprawi³a, ¿e w mojej ocenie ta debata zo-
sta³a w sposób znacz¹cy uszczuplona. Taka by³a
decyzja pana marsza³ka, trudno w tym momencie
prowadziæ dalsze rozwa¿ania.

Powiem tak. Otó¿ pan prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej, w sprawach o szczególnym znacze-
niu dla pañstwa, ma prawo za zgod¹ Senatu za-
rz¹dziæ przeprowadzenie ogólnokrajowego refe-
rendum. Sformu³owanie „o szczególnym znacze-
niu dla pañstwa”, u¿yte w art. 125 ust. 1 konsty-
tucji, odnosi siê w swojej treœci normatywnej
przede wszystkim do fundamentalnych obowi¹z-
ków pañstwa, jego ustroju oraz praw i wolnoœci
obywateli. Przysiêga, któr¹ pan prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej sk³ada przed objêciem urzêdu,
obliguje go do tego, aby dobro ojczyzny i pomyœ-
lnoœæ obywateli by³y dla niego zawsze najwy¿szym
nakazem. Dlaczego przywo³ujê te oczywiste
stwierdzenia? Otó¿ dlatego, ¿e nikogo nie mo¿e
dziwiæ fakt, i¿ pan prezydent, kieruj¹c siê dobrem
ogó³u, trosk¹ o zagwarantowanie równego dostê-
pu wszystkich obywateli do ochrony zdrowia, zde-
cydowa³ siê na zarz¹dzenie referendum w sprawie
przysz³oœci polskiej s³u¿by zdrowia i uwa¿a je za
niezbêdne. W tej zasadniczej sprawie ka¿dy oby-
watel powinien mieæ prawo do uzyskania pewne-
go zakresu wiedzy dotycz¹cej przysz³ego funkcjo-
nowania s³u¿by zdrowia. Mówi³ o tym bardzo sze-
roko pan minister Duda. Podkreœlam ten ele-
ment: przysz³ego funkcjonowania s³u¿by zdrowia.
Tak¹ szansê na powa¿n¹, merytoryczn¹, ogólno-
narodow¹ dyskusjê w sprawach dotycz¹cych ¿y-
cia, zdrowia ludzkiego, funkcjonowania instytucji
zapewniaj¹cej ochronê tych wartoœci stwarza
w³aœnie referendum.

Szanowni Pañstwo! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Debatujemy w tej sprawie ju¿ od ponad sze-
œciu godzin. To œwiadczy o tym, ¿e jesteœmy
w gronie wielu wybitnych specjalistów, znawców
spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem s³u¿by
zdrowia, osób, które zajmuj¹ siê od lat miêdzy in-
nymi przygotowaniem czy wprowadzaniem no-
wych uregulowañ legislacyjnych s³u¿¹cych po-
prawie s³u¿by zdrowia. Proszê sobie odtworzyæ te
kilka godzin, które ju¿ s¹ za nami, i przypomnieæ,
jak wiele pytañ mia³o tak profesjonalne grono.
Na tej sali pojawi³y siê setki pytañ, kierowanych
do wszystkich odpowiadaj¹cych. Te pytania wyni-
ka³y tylko i wy³¹cznie z troski i z niepewnoœci co do
tego, do czego prowadzi proponowana zmiana
w przepisach dotycz¹cych funkcjonowania s³u¿-
by zdrowia. I nale¿y postawiæ proste, ale zasadni-
cze pytanie: skoro w tym gronie rodzi siê tak wiele
w¹tpliwoœci, jest tak wiele niedomówieñ, tak wie-
le niejasnoœci, nie mo¿na byæ pewnym, jak bêdzie
funkcjonowaæ system ochrony zdrowia po wpro-
wadzeniu tych regulacji prawnych, to dlaczego
obywatele nie mog¹ skorzystaæ z szansy wyjaœ-
nienia tych spraw, które siê pojawiaj¹ w debacie
referendalnej?
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Zadziwiaj¹ca jest argumentacja przeciwników
referendum w sytuacji, kiedy proponowany przez
pos³ów Platformy Obywatelskiej tak zwany pakiet
ustaw zdrowotnych i przyjêtych w nich rozwi¹zañ
budzi powa¿ne w¹tpliwoœci. Proponowane regu-
lacje nie tylko, naszym zdaniem, nie wp³yn¹ na
polepszenie kondycji finansowej s³u¿by zdrowia.
One prowadz¹ do tego, ¿e trudno przyj¹æ w spo-
sób wiarygodny twierdzenie o zagwarantowaniu
równego dla wszystkich dostêpu do œwiadczeñ
zdrowotnych. Te spostrze¿enia sprawiaj¹, ¿e na-
le¿y postawiæ pytanie: dlaczego rz¹dz¹ca koalicja
nie chce referendum? Dlaczego, Panie i Panowie
Senatorowie Platformy Obywatelskiej, nie chce-
cie, wype³niaj¹c swój mandat, obdarzyæ zaufa-
niem naszych rodaków? Przecie¿ zwracamy siê do
tych, którzy nas obdarzyli zaufaniem, was obda-
rzyli zaufaniem. W tym gronie nikomu nie trzeba
t³umaczyæ, jak wa¿n¹ rolê w demokracji pe³ni in-
stytucja referendum. Mówimy o demokracji bez-
poœredniej. I tu nale¿y bardzo wyraŸnie podkreœliæ,
¿e po raz pierwszy od wielu lat, od czasów akcesji
Polski do Unii Europejskiej, Senat ma historyczn¹
mo¿liwoœæ w pe³ni zrealizowaæ wa¿ne zadanie, ja-
kie polska konstytucja mu powierza. Uprawnie-
nie, które posiada Senat, inicjatywa ustawodaw-
cza, wspó³decydowanie o wyborze na wa¿ne urzê-
dy pañstwowe, a w prze³omowych momentach, ta-
kichjak ten, podjêcie decyzji o zarz¹dzeniu referen-
dum, s³u¿¹ najwy¿szemu celowi – dbaniu o dobro
ojczyzny i pomyœlnoœæ obywateli.

Panie i Panowie Senatorowie, dobrze znacie te
s³owa, przecie¿ one zawarte s¹ w rocie naszego
œlubowania. Pytam: czy to odrzucenie, bo jest to
swego rodzaju odrzucenie, odwa¿nych decyzji
obywateli, naszych rodaków, wynika z jakichœ
obaw, z jakiejœ niepewnoœci? Prezydent, Sejm, Se-
nat, Rada Ministrów tylko wype³niaj¹ powierzone
im przez naród zadania, w³adza zwierzchnia nale-
¿y do narodu. Czy tylko pan prezydent, stoj¹c na
stra¿y Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do-
strzega przes³anie wynikaj¹ce z art. 4 ust. 2, mó-
wi¹cego, ¿e naród sprawuje tak¿e w³adzê bezpo-
œredni¹? Stawiam takie pytanie.

Przecie¿ pan prezydent, kieruj¹c siê dobrem
obywateli, jakim jest zagwarantowanie równego
dostêpu do ochrony zdrowia, nie móg³ post¹piæ
inaczej, jak tylko z³o¿yæ wniosek o zarz¹dzenie re-
ferendum. A mo¿e nie chcecie panowie w tej sy-
tuacji – zwracam siê do kolegów, którzy zajmuj¹
odmienne stanowisko – przyznaæ siê do mijaj¹cej
siê z prawd¹ retoryki z kampanii wyborczej, ¿e nie
bêdzie prywatyzacji szpitali? I dlatego nie chcecie
poprzeæ wniosku pana prezydenta? A mo¿e dlate-
go, ¿e trzeba bêdzie przyznaæ siê do tego, ¿e ko-
mercjalizacja nieuchronnie mo¿e prowadziæ do
prywatyzacji? Komercjalizacja to nic innego jak
przekszta³cenie w spó³kê kapita³ow¹, czego dal-

szym etapem jest prywatyzacja. Pozwólcie sobie
przypomnieæ, ¿e w podrêczniku z dziedziny prawa
gospodarczego, pod redakcj¹ waszej kole¿anki
z Platformy Obywatelskiej, pani prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz, znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e
komercjalizacja jest w istocie zwi¹zana z prywaty-
zacj¹, albowiem jest ona warunkiem dalszej pry-
watyzacji.

Panie i Panowie Senatorowie, dajcie sobie
szansê na przekonanie obywateli do swoich racji.
Je¿eli wasze rozwi¹zania legislacyjne dotycz¹ce
funkcjonowania systemu s³u¿by zdrowia, zwane
przez was reform¹, s¹ dobre, to czemu mielibyœcie
siê obawiaæ? Czemu obywatele nie mieliby po-
przeæ takiej propozycji? A mo¿e chcecie powie-
dzieæ, ¿e obywatele nie rozumiej¹ naszych argu-
mentów merytorycznych? To bardzo niepopular-
ne stwierdzenie, mówi¹ce o tym, ¿e nie chcemy re-
ferendów, i stawia was – w mojej ocenie – w dosyæ
dyskomfortowej sytuacji. Przecie¿ nie tak dawno
pan premier Donald Tusk mówi³ do studentów
Uniwersytetu Warszawskiego: s¹ przedsiêwziê-
cia, które warto poddaæ os¹dowi referendum. Ja
zadajê pytanie po tym stwierdzeniu: czy by³ to tyl-
ko populizm? Co takiego siê zmieni³o? Czy nie
uwa¿acie, ¿e w tym przypadku nie mamy do czy-
nienia ze spraw¹ o szczególnym znaczeniu dla
pañstwa? Polacy znaj¹ regu³y demokracji. S¹ go-
towi na to, aby wys³uchaæ zarówno waszych argu-
mentów, jak i naszych argumentów, a nastêpnie
podj¹æ w referendum odpowiedzialn¹ decyzjê.
W tym miejscu nale¿y postawiæ kolejne pytanie:
czy odrzucaj¹c mo¿liwoœæ przeprowadzenia refe-
rendum, chcecie s³u¿bê zdrowia ca³kowicie pod-
daæ bezwzglêdnym regu³om obowi¹zuj¹cym
w biznesie, gdzie naczelnym kryterium jest op³a-
calnoœæ, a celem zysk? Pacjent stanie siê przed-
miotem w grze biznesowej jako potencjalne Ÿród³o
zysku albo strat dla spó³ki prowadz¹cej szpital.
Gdzie zatem powszechny dostêp do œwiadczeñ
zdrowotnych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, mówi pan na temat referen-
dum, ale ju¿ trochê za d³ugo. Dos³ownie proszê
d¹¿yæ...

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Minê³o dziesiêæ mi-
nut?)

Tak, minê³o dziesiêæ minut.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Za minutê ju¿ koñ-

czê.)
Proszê. Jestem pe³en podziwu co do trzymania

siê tematu, ale z czasem jest gorzej.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Dlaczego ignorujecie panowie ustalenia Bia³e-
go Szczytu? Dlaczego nie przeprowadziliœcie
konsultacji spo³ecznych? Dlaczego nie uwzglê-
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dniacie w poprawkach opinii Biura Analiz Sej-
mowych? I mówi¹c o tym, Panie i Panowie Sena-
torowie, chcê wam powiedzieæ, ¿e dziwi nas nie-
konsekwencja pana premiera Tuska, który
w sprawie bezpieczeñstwa zdrowotnego Pola-
ków… W przypadku szczytu Unii Europejskiej
premier podnosi³ argument, ¿e Rada Ministrów
ponosi odpowiedzialnoœæ za politykê pañstwa,
ale w przypadku deregulacji systemu ochrony
zdrowia, bo tak nale¿y oceniæ proponowane roz-
wi¹zania ustawowe, przerzuci³ odpowiedzial-
noœæ na pos³ów Platformy Obywatelskiej. Rz¹d
nie by³ w stanie przedstawiæ w³asnej propozycji
projektu ustaw z zakresu s³u¿by zdrowia, oba-
wiaj¹c siê odpowiedzialnoœci, odda³ inicjatywê
ustawodawcz¹ pos³om, przy tak zasadniczych
zmianach, co jest praktyk¹ bez precedensu.
Czy¿by to nie by³a sprawa istotna dla pañstwa?

I ostatnie zdanie. A mo¿e pan premier po pro-
stu doœæ wybiórczo traktuje pojêcie „odpowie-
dzialnoœæ”? Tym bardziej jest to zaskakuj¹ce, ¿e
w swoim exposé w dniu 23 listopada 2007 r.
stwierdzi³: planujemy naprawê systemu ochrony
zdrowia, ale nie oferujemy Polakom rewolucji,
miêdzy innymi dlatego, ¿e trapi¹ce system ochro-
ny zdrowia nieustanne reformy i kontrreformy
doprowadzi³y w niema³ym stopniu do utraty po-
czucia bezpieczeñstwa zdrowotnego Polaków.
S³owa wypowiedziane przez premiera Donalda
Tuska i proponowany poselski pakiet ustaw zdro-
wotnych prowadz¹ do utraty poczucia bezpie-
czeñstwa zdrowotnego Polaków i dlatego uzasa-
dnienie…

(Senator Marek Rocki: To jakieœ g³upie zdanie.)
Nie, to jest in extenso przepisane z exposé. I dla-

tego uzasadnione jest przeprowadzenie referen-
dum.

Panie i Panowie Senatorowie, dla nas nie po-
winno byæ ¿adnych w¹tpliwoœci. W tak wa¿nej
sprawie powinien decydowaæ naród. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator W³adys³aw Sidorowicz, proszê bar-

dzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja ju¿ ujawni³em swoje pogl¹dy na te sprawy,

ale chcia³bym jeszcze króciutko odnieœæ siê do je-
dnej kwestii. Przedmiotem naszej rozmowy nie
jest jakiekolwiek referendum. Jest to bardzo kon-
kretne referendum, które zawiera, niestety, wady
w pytaniu i st¹d nasza niezgoda na to. Je¿eli pyta-
nie sugeruje, ¿e nasz¹ intencj¹ jest jakaœ prywa-
tyzacja, masowa prywatyzacja, to twierdzê, ¿e

pañstwo po prostu wprowadzacie ludzi w b³¹d.
Jak powiedzia³em, praktyka szeœædziesiêciu paru
spó³ek samorz¹dowych, skomercjalizowanych,
dowodzi, ¿e komercjalizacja w przypadku s³u¿by
zdrowia przy na³o¿onych zadaniach na samorz¹d,
który ma dbaæ o bezpieczeñstwo zdrowotne
swoich wspólnot, jest ogromnym ograniczeniem.
I ponadto przypominam, ¿e w Sejmie zgodziliœmy
siê na wyjêcie gry maj¹tkiem trwa³ym na rzecz
spó³ek. Potê¿ne, kolejne ograniczenie. Powtarzaj¹
pañstwo jak mantrê coœ, co nie jest intencj¹ ugru-
powania, które te ustawy wprowadza.

Pañstwo nam ci¹gle powtarzaj¹: chcecie maso-
wo prywatyzowaæ. A my ci¹gle bêdziemy pañstwu
odpowiadaæ: nie, nieprawda, nie macie na to ¿a-
dnego dowodu, a my mamy dowód w postaci dzi-
siejszej praktyki, w której samorz¹dy pod ciê¿a-
rem d³ugów przekszta³ci³y swoje placówki w spó-
³ki prawa handlowego, nie skomercjalizowa³y
ich… przepraszam, nie sprywatyzowa³y ich i dalej
jest do nich dostêp dla wszystkich. A co wiêcej,
samorz¹dy czuj¹ siê odpowiedzialne za te placów-
ki. I to tyle. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator W³adys³aw Dajczak, proszê bar-

dzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Debatujemy dzisiaj w Wysokiej Izbie nad pro-

pozycj¹ pana prezydenta dotycz¹c¹ zorganizowa-
nia referendum w bardzo istotnej sprawie,
w sprawie komercjalizacji szpitali. Jak dzisiaj na
tej sali wielokrotnie mówiono, jest to referendum
w sprawie, której rozwi¹zanie bêdzie rzutowa³o na
kilkadziesi¹t przysz³ych lat, czyli na przysz³e po-
kolenia.

Jest wiele powodów, wiele argumentów, wiele
spraw w tej propozycji pana prezydenta, o których
nale¿y powiedzieæ, ¿e s¹ godne poparcia. Zacznij-
my od najwa¿niejszych powodów, które sk³aniaj¹
nas ku temu, a przynajmniej powinny nas sk³a-
niaæ, aby propozycjê pana prezydenta poprzeæ. To
chocia¿by pierwsze artyku³y Konstytucji Rzeczy-
pospolitej, które mówi¹ o demokratycznym pañ-
stwie prawnym, mówi¹, ¿e pañstwo nasze jest do-
brem wspólnym wszystkich obywateli, ¿e w³adza
zwierzchnia w Rzeczypospolitej nale¿y do narodu,
który j¹ mo¿e sprawowaæ za pomoc¹ swoich
przedstawicieli lub bezpoœrednio. I w³aœnie to
bezpoœrednie sprawowanie w³adzy przez naród
przejawia siê w mo¿liwoœci przeprowadzenia refe-
rendum w wa¿nych sprawach. Jak mówi konsty-
tucja, s¹ pewne ograniczenia – art. 125 konstytu-
cji mówi o szczególnie wa¿nych sprawach dla
pañstwa. Ale kto na tej sali jest w stanie zaprze-
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czyæ twierdzeniu, ¿e sprawa s³u¿by zdrowia doty-
cz¹ca wszystkich obywateli naszego kraju jest
spraw¹ wa¿n¹, istotn¹, o ogromnym znaczeniu
i dla pañstwa, i dla wszystkich jego obywateli?

Mo¿emy podaæ nastêpne argumenty. Pamiêtaj-
my, ¿e nasze pañstwo poprzez sk³adkê na ubez-
pieczenie zdrowotne zabiera z kieszeni obywateli
znaczn¹ czêœæ ich dochodów. Czy zatem obywate-
le nie maj¹ prawa zadecydowaæ o ogólnym kie-
runku wydawania ich pieniêdzy? Pañstwo po-
przez przymus ubezpieczenia zdrowotnego bierze
na siebie odpowiedzialnoœæ za kszta³t s³u¿by
zdrowia w naszym kraju, a przecie¿ sprawa ¿ycia
i zdrowia to przedmiot najwy¿szej troski ka¿dego
cz³owieka. Je¿eli pañstwo bierze na siebie ciê¿ar
poœredniczenia w dostêpie do us³ug medycznych,
to czy obywatele tego pañstwa nie maj¹ prawa za-
decydowaæ, jaki kszta³t powinien przybraæ sys-
tem ochrony zdrowia w kraju?

Stan ochrony zdrowia w Polsce jest uwa¿any
przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa za
katastrofalny. To w³aœnie w tej dziedzinie pañ-
stwo najbardziej niedomaga. To zaniedbania w tej
dziedzinie najbardziej rzutuj¹ na zaufanie obywa-
teli do pañstwa. Fundamentalne zmiany w tej
dziedzinie musz¹ mieæ odpowiednie poparcie spo-
³eczne, aby zaufanie do pañstwa wzrasta³o.

Myœlê, ¿e wa¿nym argumentem jest równie¿ to,
¿e sprawa referendum powinna byæ interesem
rz¹du Rzeczypospolitej. Polska, aby mog³a dobrze
siê rozwijaæ, powinna mieæ silny rz¹d. Ze wzglêdu
na fakt, i¿ reforma s³u¿by zdrowia budzi wiele
emocji, wiele kontrowersji, myœlê, ¿e spraw¹ wa¿-
n¹ dla rz¹du by³oby w³aœnie uzyskanie w tej dzie-
dzinie jak najwiêkszej akceptacji spo³ecznej. Jak
to zrobiæ, jeœli nie przez referendum?

Nie mo¿na siê zgodziæ, Szanowni Pañstwo, z ty-
mi stwierdzeniami, które dzisiaj tutaj s³yszeliœmy
kilkakrotnie. Dlaczego nie ufamy samorz¹dom?
Ja w tym momencie spytam: dlaczego pañstwo
nie ufacie spo³eczeñstwu? Przecie¿ samorz¹d jest
czêœci¹ spo³eczeñstwa i jeœli proponowane zmia-
ny, które w s³u¿bie zdrowia maj¹ nast¹piæ, s¹ tak
dobre, jak pañstwo mówicie, to myœlê, ¿e samo-
rz¹dowcy – a przecie¿ to wiêkszoœæ naszego spo³e-
czeñstwa, jeœli nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e ca³e
spo³eczeñstwo to samorz¹d – zdecyduj¹ o tym, ¿e
te zmiany powinny wejœæ w ¿ycie.

Nie mogê zgodziæ siê równie¿ z tym – mówi³
o tym kolega senator Rulewski – ¿e podaje siê
w w¹tpliwoœæ czas, który zosta³ do referendum,
czyli ponad szeœædziesi¹t dni, i to, czy bêdziemy
w stanie pokazaæ polskiemu spo³eczeñstwu, o co
w zasadzie chodzi w tych reformach i o co chodzi
w tym referendum. Ja myœlê, ¿e to jest wyraz do-
syæ ma³ej wiary w polskie spo³eczeñstwo. I w tym
kontekœcie bardzo wysoko siebie stawiamy jako
Senat, jako senatorów, bo przeznaczyliœmy w Ko-

misji Zdrowia na debatê nad tak wa¿nymi usta-
wami tylko szeœæ godzin. Ja myœlê, ¿e niepotrzeb-
ne jest pokazywanie, ¿e spo³eczeñstwo nie bêdzie
w stanie w ci¹gu szeœædziesiêciu dni zrozumieæ
tego, co chcecie pañstwo zrobiæ w reformie s³u¿by
zdrowia. Sobie dajemy tylko szeœæ godzin i mówi-
my, ¿e wszystko jest w porz¹dku, ¿e to, co przez te
szeœæ godzin zrobiliœmy, wystarczy, aby móc de-
cydowaæ o tak powa¿nej reformie w tak powa¿nej
dziedzinie spo³ecznej.

Jeszcze jedna sprawa. Ja myœlê, o ironio, ¿e
przeciwko referendum, czyli bezpoœredniej formie
sprawowania w³adzy przez obywateli, s¹ partie
koalicyjne. Przypomnê: partie, które w swojej na-
zwie maj¹ przymiotniki „obywatelska” i „ludowe”.
Myœlê, ¿e warto by by³o byæ wiernym nazwom
swoich partii i wype³niaæ to, co te nazwy sugeruj¹
i mówi¹.

Warto na koniec wspomnieæ o argumencie,
o którym dzisiaj ju¿ tutaj mówiono, mianowicie
o tym, ¿e instytucja referendum jest instytucj¹
stosowan¹ w wiêkszoœci krajów œwiata, nawet
tam, gdzie konstytucja tego nie przewiduje, sto-
suje siê w wielu sprawach referendum. Myœlê, ¿e
warto powiedzieæ, ¿e instytucja referendum naj-
czêœciej stosowana jest w pañstwach, w których
demokracja jest ugruntowana i ma ju¿ du¿e do-
œwiadczenie. Myœlê o Szwajcarii, W³oszech, Fran-
cji, Stanach Zjednoczonych i Irlandii, z której
chcemy braæ przyk³ad.WeŸmy przyk³ad z takiego
pañstwa jak Irlandia, skoro chcemy d¹¿yæ do tych
idea³ów. Nie mówmy naszym obywatelom, nasze-
mu spo³eczeñstwu, ¿e nie warto pytaæ o tak zasa-
dnicze sprawy i nie warto s³uchaæ g³osu spo³e-
czeñstwa. Ja myœlê, ¿e warto. W tych krajach,
o których mówi³em, referenda s¹ zarz¹dzane nie
tylko w wa¿nych sprawach, ale równie¿ w spra-
wach, które z naszego punktu widzenia wydaj¹
siê b³ahe.

Myœlê, Szanowni Pañstwo, ¿e warto nie baæ siê
swoich obywateli i warto w tak wa¿nej sprawie po-
s³uchaæ g³osu spo³eczeñstwa. Dziêkujê bardzo
pañstwu. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, proszê

bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie
i Panowie Senatorowie!

Dlaczego bêdê g³osowa³ przeciwko wnioskowi
prezydenta o zarz¹dzenie ogólnokrajowego refe-
rendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdro-
wia? Przede wszystkim dlatego, ¿e pytanie jest Ÿle
sformu³owane. Je¿eli zaproponowano brzmienie:
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czy wyra¿a Pani/Pan zgodê na komercjalizacjê
placówek s³u¿by zdrowia, która umo¿liwi prywa-
tyzacjê szpitali, to trzeba powiedzieæ, ¿e pytanie to
jest sformu³owane fa³szywie. Mo¿na by z niego
wywnioskowaæ, ¿e w Polsce nie ma skomercjalizo-
wanych placówek s³u¿by zdrowia. A musimy pa-
miêtaæ, ¿e 10% funkcjonuj¹cych w naszym kraju
szpitali, dok³adnie szeœædziesi¹t siedem placó-
wek, to w³aœnie przekszta³cone SP ZOZ, to prze-
kszta³cone przez samorz¹d, czyli tak nielubiane
s³owo przez prezydenta, skomercjalizowane pla-
cówki. Czy z dalszej czêœci pytania z propozycji
prezydenta, która mówi, ¿e komercjalizacja
umo¿liwi prywatyzacjê szpitali, wynika, ¿e nie ma
równie¿ prywatnych szpitali w Polsce? S¹, obec-
nie jest ich sto siedemdziesi¹t.

Jednoczeœnie chcia³bym zauwa¿yæ jeszcze jed-
n¹ rzecz. Je¿eli z pytania prezydenta wynika, ¿e
komercjalizacja to umo¿liwienie prywatyzacji, to
czy mamy to potwierdzone w praktyce? Nie. Z tych
szeœædziesiêciu siedmiu szpitali skomercjalizo-
wanych ponad 90% to placówki, które w 100% s¹
w³asnoœci¹ samorz¹du, a kilka pozosta³ych to
szpitale, w których wiêkszoœciowym udzia³owcem
jest samorz¹d.

Pan minister Duda mówi³, ¿e pytanie zawarte
w propozycji prezydenta nie jest tendencyjne, ale
niestety jest dok³adnie odwrotnie. Pytanie jest nie
tylko tendencyjne, jest te¿ nieuczciwie sformu³o-
wane.

Powrócê do swojego wczeœniejszego pytania,
na które minister Duda nie odpowiedzia³. Przy
za³o¿eniu, ¿e referendum siê odbywa, ma wyma-
gan¹ frekwencjê i jest wa¿ne, a Polacy, odpowia-
daj¹c na zadane przez prezydenta pytanie, nie
wyra¿aj¹ zgody na komercjalizacjê s³u¿by zdro-
wia, to – powtórzê pytanie – co wtedy z dwustu
czterdziestoma szpitalami, które ju¿ obecnie
funkcjonuj¹, nie bêd¹c SP ZOZ? Wola narodu jest
przecie¿ najwa¿niejsza, Polacy, dajmy na to, nie
wyra¿aj¹ zgody na komercjalizacjê placówek s³u¿-
by zdrowia, tymczasem te placówki ju¿ w naszym
kraju s¹. Czy to znaczy, ¿e nie nale¿y s³uchaæ na-
rodu? Nie, to znaczy, ¿e ci¹¿y na nas ogromna od-
powiedzialnoœæ zwi¹zana z m¹drym i umiejêtnym
sformu³owaniem pytania. Nie mo¿na przeprowa-
dzaæ referendum ze Ÿle zadanym pytaniem. I tu-
taj, na tej sali, pan minister Szulc proponowa³
prawid³owe pytanie, które powinno brzmieæ: czy
zgadzacie siê pañstwo na zaproponowan¹ przez
parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej
i PSL reformê s³u¿by zdrowia? To jest uczciwe py-
tanie. To jest pytanie, które nie sugeruje odpowie-
dzi. To jest pytanie, w którym nie jest zawarta ¿a-
dna ocena koncepcji. To jest pytanie, które nie za-
k³amuje stanu obecnego. To jest wreszcie pyta-
nie, które nie przedstawia fa³szywych scenariuszy
na przysz³oœæ.

A mo¿e ta sytuacja jest efektem tego, ¿e obecny
stan s³u¿by zdrowia prezydent ocenia jako dobry
i tak naprawdê pomys³ referendum to próba za-
blokowania jakichkolwiek zmian w s³u¿bie zdro-
wia w naszym kraju. Ale to te¿ bardzo z³a dla nas
informacja, bo ja i wiêkszoœæ Polaków nie zgadza-
my siê z tym, ¿e s³u¿ba zdrowia w chwili obecnej
dzia³a dobrze. Wiemy, ¿e tak nie jest.

Pan minister Duda pyta³ nas, czy uwa¿amy, ¿e
Polacy znaj¹ nazwiska swoich marsza³ków woje-
wództw lub starostów, przy naszym – Platformy –
du¿ym zaufaniu do samorz¹du terytorialnego,
któremu chcemy daæ realne narzêdzie prowadze-
nia placówek s³u¿by zdrowia na jego terenie. Od-
powiem panu ministrowi. Uwa¿am, ¿e Polacy du-
¿o czêœciej znaj¹ nazwisko swojego starosty ni¿
nazwisko prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia, a to w jego imieniu pañstwo kontraktuje us-
³ugi medyczne. Je¿eli iœæ tropem myœlenia pana
ministra, to te dwa nazwiska powinniœmy porów-
nywaæ, a nie nazwisko starosty z nazwiskiem pre-
zydenta i premiera jako tych, którzy wed³ug pana
odpowiadaj¹ za s³u¿bê zdrowia w imieniu naszego
pañstwa. Gwarantujê obecnym na sali, w szcze-
gólnoœci senatorom PiS, którzy tak jak pan mini-
ster nie maj¹ zaufania do samorz¹du terytorial-
nego, ¿e Polacy o wiele lepiej znaj¹ swoich samo-
rz¹dowców ni¿ w³aœnie chocia¿by prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia.

Rodzi siê wiêc kolejne pytanie: a mo¿e obecnie
funkcjonuj¹ce szpitale s¹ w tak doskona³ej kon-
dycji finansowej i st¹d pomys³ prezydenta zablo-
kowania wszelkich zmian w s³u¿bie zdrowia? Nie-
stety, równie¿ ta informacja jest nieprawdziwa.
Wielomiliardowe zad³u¿enie, piêædziesi¹t szpitali
jest obecnie w dramatycznej sytuacji, na granicy
mo¿liwoœci funkcjonowania, 45% szpitali ma
ogromne zad³u¿enie. A mo¿e prezydent chce w ta-
kim razie utrzymaæ obecny model mo¿liwych
przekszta³ceñ placówek w s³u¿bie zdrowia. Je¿eli
tak, to chcia³bym pana ministra i pana prezyden-
ta poinformowaæ, ¿e w obecnym stanie s¹ mo¿liwe
przekszta³cenia w³asnoœciowe przez komercjali-
zacjê i tê drogê w³aœnie przesz³o szeœædziesi¹t sie-
dem szpitali. A ten scenariusz, jak rozumiem,
prezydent ocenia negatywnie. Oczywiœcie w Pol-
sce s¹ te¿ inne. Bardzo wiele szpitali w Polsce jest
otoczonych sieci¹ NZOZ, które niestety, przepra-
szam za to okreœlenie, spijaj¹ œmietankê. Pracuj¹
na rzecz szpitala w lukratywnych dziedzinach,
odbieraj¹ szpitalom pacjentów i lecz¹ w tych ob-
szarach, w których kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia jest bardzo dochodowy, a koszty
us³ugi medycznej – stosunkowo niskie.

A mo¿e jest to inny patent na prywatyzacjê,
który funkcjonuje obecnie i o którym siê mówi, ¿e
jest to tak zwany sposób na wydmuszkê. SP ZOZ
obci¹¿a siê d³ugami w mo¿liwie maksymalnym
zakresie, a obok buduje siê NZOZ w formie spó³ki
prawa handlowego bêd¹cy ca³kowit¹ w³asnoœci¹
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samorz¹du albo inwestora prywatnego.
Chcia³bym pana ministra zapewniæ, ¿e te modele
nie s¹ w³aœciwe. To chcemy w³aœnie uregulowaæ,
chcemy kontrolowanego przez samorz¹d proce-
su przekszta³ceñ w³asnoœciowych, który toczy
siê wed³ug scenariusza, maj¹c na uwadze inte-
res pacjenta.

Bior¹c wszystkie te argumenty pod uwagê, wy-
pada oceniæ inicjatywê prezydenta negatywnie,
jako tak¹, która jest co najmniej nieprzemyœlana.
Zapis, ¿e to Senat zgodnie z art. 125 konstytucji
wyra¿a zgodê na referendum ogólnokrajowe z ini-
cjatywy prezydenta nak³ada na nas, na senato-
rów, odpowiedzialnoœæ nie tylko za ocenê samego
zamys³u prezydenta, ale tak¿e za jego wykonanie.
A ta ocena, tak¿e z uwagi na sposób zapisania
przez prezydenta pytania, wypada negatywnie.

Dlatego, kieruj¹c siê s³owami senatora Stani-
s³awa Zaj¹ca, czuj¹c odpowiedzialnoœæ za tych,
którzy obdarzyli nas zaufaniem, oraz maj¹c na
wzglêdzie to, ¿e Senat ponosi historyczn¹ odpo-
wiedzialnoœæ za podjêcie decyzji w referendum,
widz¹c, ¿e prezydent w sposób z³y – powiedzmy:
nieumiejêtny – wpisa³ siê w dyskusjê o potrzeb-
nych zmianach w systemie ochrony zdrowia, nie
powinniœmy mieæ w¹tpliwoœci, Panie i Panowie
Senatorowie. Nikt nie zdejmie z nas tej odpowie-
dzialnoœci. Wniosek prezydenta musimy odrzu-
ciæ. (Oklaski).

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator zmieœci³ siê w dziewiêciu minu-

tach.
Pan senator Jan Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Jednym z najwa¿niejszych obowi¹zków pañ-
stwa wobec obywateli jest opieka zdrowotna. Nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e jest to problem kluczowy, wy-
magaj¹cy zdecydowanych dzia³añ opartych na
szerokim porozumieniu spo³ecznym. Dlatego na-
le¿y wskazaæ art. 125 ust. 1 konstytucji, mówi¹cy
o tym, ¿e referendum ogólnokrajowe nale¿y prze-
prowadziæ w sprawach o szczególnym znaczeniu
dla pañstwa. Czy obywatele powinni mieæ prawo
do wspó³decydowania o tak wa¿nym dla Polski
kierunku dotycz¹cym ¿ycia spo³ecznego?

Oddawanie w prywatne rêce ostatniego ju¿ ma-
j¹tku wspólnego bezwzglêdnie wymaga wypowie-
dzenia siê wszystkich wspó³w³aœcicieli. Pamiêtaj-
my, ¿e parlamentarzyœci s¹ jedynie przedstawi-
cielami suwerena – naszego narodu, a w tak wa¿-

nych kwestiach to ka¿dy z osobna ma prawo decy-
dowaæ o maj¹tku wspólnym. Nie nale¿y pomniej-
szaæ roli reformy s³u¿by zdrowia i uzurpowaæ so-
bie prawa do decydowania o sprawach szczegól-
nie wa¿nych dla pañstwa. Jest to najwa¿niejsza
reforma w obszarze spo³ecznym, poniewa¿ roz-
strzyga, czy prywatne szpitale w formie spó³ek ka-
pita³owych bêd¹ decydowa³y o powszechnoœci do-
stêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Prywaty-
zacja opieki zdrowotnej nie bêdzie spójna nie tyl-
ko z art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, który mówi, ¿e obywatelom, niezale¿nie
od ich sytuacji finansowej, w³adze publiczne za-
pewniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanej ze œrodków publicznych, ale
tak¿e z poczuciem elementarnej sprawiedliwoœci.

Zgodnie z konstytucj¹ prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej ma prawo zarz¹dziæ ogólnokrajowe
referendum za zgod¹ Senatu. Czy w zwi¹zku z tym
Izba senatorów powinna pozbawiæ obywateli pra-
wa decydowania o tak wa¿nej i nieodwracalnej re-
formie dotycz¹cej ich zdrowia i zdrowia ich dzieci?
Podawanie jako kontrargumentu kosztów refe-
rendum jest nieetyczne, gdy siê weŸmie pod
uwagê prze³omowe zmiany w systemie zdrowot-
nym. Czy panie i panowie senatorowie wezm¹ na
siebie odpowiedzialnoœæ za pozbawienie g³osu
swoich wyborców, którym konstytucja daje pra-
wo wspó³decydowania o sprawach szczególnie
wa¿nych?

Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ podkreœlam: nie
b¹dŸmy prekursorami reform, których skutki do-
tkn¹ ochronê zdrowia naszych obywateli. Jest to
tak samo wa¿na ga³¹Ÿ gospodarki narodowej jak
przemys³ czy transport, dlatego nie ma ani jedne-
go kraju europejskiego, w którym ca³y sektor
zdrowia publicznego zosta³by wy³¹czony spod za-
rz¹du pañstwa. Wolny rynek kieruje siê przecie¿
logik¹ zysku, a nie wartoœci, takich jak zdrowie
czy poczucie bezpieczeñstwa obywateli. System
ochrony zdrowia nie potrzebuje wolnego rynku,
potrzebuje najwy¿ej rynku regulowanego i kon-
kurencyjnego. W systemie obowi¹zuj¹ zasady so-
lidarnoœci, równoœci i powszechnoœci. Dlatego po-
winien on bezwarunkowo zapewniaæ obywatelom
bezpieczeñstwo zdrowotne. To znaczy, ¿e ka¿dy
obywatel musi mieæ pewnoœæ, i¿ w przypadku za-
gro¿enia jego ¿ycia lub zdrowia publiczny system
opieki zdrowotnej udzieli mu natychmiastowej
i odpowiedniej pomocy medycznej. Spó³ka prawa
handlowego musi zaœ kierowaæ siê utrzymaniem
p³ynnoœci finansowej, w przeciwnym razie zajmie
siê ni¹ s¹d, zgodnie z procedur¹ postêpowania
upad³oœciowego. W celu redukcji kosztów dyrek-
tor takiej spó³ki bêdzie podejmowa³ decyzje o za-
przestaniu leczenia, i to nawet pacjentów wyma-
gaj¹cych natychmiastowej interwencji.

Nasza s³u¿ba zdrowia, przez lata niedofinanso-
wana, co odczuwaj¹ zarówno jej pracownicy, jak
i pacjenci, potrzebuje daleko id¹cych reform. Nie-
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stety, kierunek proponowany przez koalicjê
rz¹dz¹c¹ Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego, polegaj¹cy na wyzbyciu
siê maj¹tku, wskazuje, i¿ nieuwzglêdnione zosta-
³y nasze doœwiadczenia z efektów prywatyzacji
sektorów przemys³owych oraz doœwiadczenia in-
nych krajów w zakresie reformy s³u¿by zdrowia.
A bardziej zamo¿ne kraje nie zdecydowa³y siê na
prywatyzacjê tego sektora w obawie przed ograni-
czeniem dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Dlaczego koalicyjny rz¹d PO-PSL chce uzale¿-
niæ powszechny dostêp do s³u¿by zdrowia od wy-
sokoœci osi¹ganego dochodu? Nie mam bowiem
w¹tpliwoœci, ¿e pomys³ przekszta³cenia zak³adów
opieki zdrowotnej w spó³ki prawa handlowego
spowoduje zarówno ograniczenie dostêpnoœci do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, jak i roztrwonienie
maj¹tku szpitali. Prywatyzacja opieki zdrowotnej
ukierunkuje placówki s³u¿by zdrowia przede
wszystkim na maksymalizacjê zysku, o czym ju¿
wczeœniej by³a mowa. Spowoduje uprzywilejowa-
nie dochodowych dziedzin medycyny, takich jak
kardiologia, stacje dializ, diagnostyka obrazowa,
a zaniedbanie innych, takich jak onkologia, pe-
diatria, geriatria. Nie bêdzie tym samym prze-
strzegany art. 68 ust. 3 konstytucji wskazuj¹cy, i¿
w³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zapewnienia
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
ciê¿arnym, osobom niepe³nosprawnym i osobom
w podesz³ym wieku. Czy w zwi¹zku z tym zmierza-
my do nieprzestrzegania przepisów ustawy zasa-
dniczej, i to w kilku punktach? Czy te¿ mo¿e zmie-
nimy konstytucjê, aby ³atwiej by³o oddaæ publicz-
ne szpitale w rêce prywatne?

Reasumuj¹c rozwa¿ania, niech naród zdecy-
duje w referendum krajowym, zgodnie z wnios-
kiem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyñskiego, jakiej polskiej opieki zdrowotnej
chce: publicznej czy prywatnej. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczys³aw Augustyn, proszê bar-

dzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!

Dylemat nas, Polaków, nie polega dzisiaj na
tym, czy chcemy prywatnej, czy publicznej s³u¿by
zdrowia. Dylemat Polaków, przed którym stoimy,
polega na wyborze odpowiedzi na pytanie, jak za-
pewniæ im bezpieczeñstwo zdrowotne i jak to zro-
biæ najlepiej. Niestety, nie tego dotyczy ani w zna-
cznej czêœci dzisiejsza debata, ani inicjatywa pre-
zydenta, ani argumentacja, która tutaj zosta³a

przedstawiona. Bo gdyby by³o tak, ¿e w referen-
dum Polacy mieliby dokonaæ jakiegoœ racjonalne-
go wyboru opcji polepszenia sytuacji szpitali
i w³asnego leczenia, to ta inicjatywa by³aby kon-
struktywna i nie mia³aby charakteru polityczne-
go. Ale tembr tej debaty, jak mantra powtarzane
niektóre s³owa, k³amliwe, co za chwilê postaram
siê udowodniæ, pokazuj¹, ¿e razem z prezydentem
chcecie pañstwo rozpêtaæ polityczn¹ burzê wokó³
ochrony zdrowia.

(Senator Stanis³aw Kogut: Do GROM…)
Temu musimy siê sprzeciwiæ, bo widzimy wy-

raŸnie, ¿e prezydent staje na czele opozycji, na
czele rysuj¹cej siê byæ mo¿e nowej koalicji SLD
i PiS, która chce wspólnie wci¹gn¹æ Polaków
w now¹ wojnê, tym razem o s³u¿bê zdrowia. Wie-
my, ¿e ci¹g³a wojna to logika dzia³ania braci Ka-
czyñskich.

(Senator Ryszard Bender: Komu do wojny bli-
¿ej? Prezydentowi czy pana ugrupowaniu?)

Senat jako izba rozwagi nie mo¿e pozwoliæ so-
bie, aby zdrowie Polaków sta³o siê przedmiotem
rozgrywek politycznych. Referendum nie mo¿e
byæ igraszk¹ prezydenta, bo to sprawa naszego
bezpieczeñstwa zdrowotnego, a nie kwestia przy-
sz³ej prezydentury i byæ mo¿e jednego z elemen-
tów przedwczeœnie rozpoczêtej kampanii prezy-
denckiej.

Pytanie w propozycji referendum jest z gatun-
ku tych, które wprowadzaj¹ w b³¹d, bo tak na-
prawdê pokazuje, jakoby celem reformy, któr¹ za-
pocz¹tkowaliœmy, by³a prywatyzacja, a wcale tak
nie jest. Powtarzam: Platforma nie planuje prywa-
tyzacji szpitali. Jeœli bêdzie mog³o do niej dojœæ, to
za spraw¹ samorz¹dów, które s¹ w rêkach PiS, sa-
morz¹dów, które s¹ w rêkach PSL, samorz¹dów,
które s¹ w rêkach SLD i samorz¹dów, które s¹
tak¿e w naszych – Platformy – rêkach.

(Senator Wies³aw Dobkowski: W którym sej-
miku?)

Nie ma to nic wspólnego z opcj¹ polityczn¹ ani
z programem politycznym. Jest to zwi¹zane z od-
powiedzialnoœci¹ samorz¹dów za bezpieczeñstwo
zdrowotne Polaków. I dlatego pyta³em pana mi-
nistra, czemu on tak nie ufa tym samorz¹dom.
Dlaczego nie wierzy, ¿e nikt lepiej, z wiêkszym lê-
kiem i z wiêksz¹ ostro¿noœci¹ – czy jest to rada
zdominowana przez PiS, czy te¿ jest to rada zdo-
minowana przez Platformê albo przez inne ugru-
powanie – nie bêdzie podchodzi³ do przysz³oœci
szpitali? A wiêc mówienie, ¿e Platforma czy jakie-
kolwiek inne ugrupowanie d¹¿y do prywatyzo-
wania szpitali jest, tak powiem, bezczelnym
wprowadzaniem w b³¹d Polaków, jest k³am-
stwem, które z tej mównicy powtarzane by³o kil-
kadziesi¹t razy.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ojoj! Jak na spo-
wiedzi.)

Jak uwierzyæ, ¿e nie chodzi tutaj o grê politycz-
n¹, lecz o rzeteln¹ troskê o przysz³oœæ Polaków?
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Przypomnijmy: szpitalom, które wejd¹ na dro-
gê odpowiedzialnoœci razem z samorz¹dami,
chcemy umorzyæ d³ugi, zapewniæ dobry start,
a potem zezwoliæ im na uruchomienie maj¹tku,
którym bêd¹ dysponowaæ, dlatego ¿e dopiero wte-
dy bêdzie mo¿liwe wzbogacanie wyposa¿enia pla-
cówek, dobre kredytowanie do takiej wysokoœci,
do jakiej ten maj¹tek pozwoli.

PiS uruchomi³ tutaj, na tej sali, ju¿ wiele tygo-
dni temu – i s¹dzê, ¿e jeszcze to bêdzie trwa³o – ca-
³¹ kampaniê dezinformacyjn¹. To jest zestaw po-
wtarzanych ci¹gle pó³prawd lub k³amstw, które
teraz wymieniê. Bo nie jest prawd¹, ¿e szpitale,
które bêd¹ spó³kami, to te, którym bêdzie grozi³a
upad³oœæ ze szkod¹ dla pacjentów.

Proszê pañstwa, czyœcie wczoraj i przedwczoraj
nie ogl¹dali telewizji? Czy to z prywatnego szpitala
wywo¿ono pacjentów? Czy to ze skomercjalizowa-
nego szpitala starzy, schorowani ludzie wyje¿d¿a-
li zrozpaczeni?

(Senator Stanis³aw Gogacz: Sk³adkê proszê
zwiêkszyæ, Panie Senatorze.)

Proszê pañstwa, to teraz do szpitali pukaj¹ ko-
mornicy…

(Senator Jan Dobrzyñski: Rz¹dziæ nie umiecie.)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Rz¹dziliœcie.

Ma³o wam jeszcze?)
…i trwa niekontrolowana w³aœnie, dzika pry-

watyzacja, na któr¹ nie mamy wp³ywu. Jeœli tak
dalej bêdzie, czego, jak rozumiem, pañstwo chce-
cie, to doczekamy siê niebawem nie takich prote-
stów i nie takich upadków lecznic. A dla bezpie-
czeñstwa chorych nie ma naprawdê, wierzcie mi,
wiêkszej groŸby ni¿ szpital, który chyli siê ku
upadkowi.

Panie i Panowie Senatorowie, tak¹ perspekty-
wê chcecie zafundowaæ Polakom? Czy do tego
d¹¿y opozycja, byæ mo¿e, w myœl zasady, ¿e im go-
rzej dla Polaków, tym lepiej dla nas i dla naszych
politycznych kalkulacji? Nieodpowiedzialnie
straszy siê Polaków, ¿e bêd¹ musieli kupowaæ us-
³ugi gwarantowane ubezpieczeniem zdrowotnym.
To bzdura! Bzdura jak ma³o która! I pañstwo
o tym wiecie. Forma gospodarowania mieniem
szpitali i ich zarz¹dzanie nie ma ¿adnego wp³ywu
na dostêpnoœæ œwiadczeñ. Gwarantuje je pañ-
stwo, kontraktuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Z kim kontraktuje, to jest sprawa zupe³nie wtór-
na. Teraz jest tak, ¿e w publicznych szpitalach
czeka siê czêsto w beznadziejnie d³ugich kolej-
kach na niektóre œwiadczenia, nawet te niezbêd-
ne, na przyk³ad w diagnostyce, dla ratowania ¿y-
cia. Ale te¿ bywa na odwrót, nie mówiê, ¿e zawsze,
¿e bez problemu i czêsto w lepszych warunkach za
darmo jesteœmy obs³ugiwani w prywatnych lecz-
nicach. Ju¿ teraz wszystkie nasze przychodnie,
lekarze rodzinni, wiêkszoœæ specjalistów, gabine-
tów itd…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O referen-
dum, Panie Senatorze, o referendum.)

Ju¿, ju¿ koñczê.
…jest prywatna, a leczymy siê tam i diagnozu-

jemy za darmo. K³amliwy jest argument, ¿e na re-
formie strac¹ pracownicy, bo gdzie¿ oni mog¹ siê
czuæ bezpieczniej, jeœli nie w pewnych, dobrze za-
rz¹dzanych jednostkach, które maj¹ zdrowe eko-
nomiczne podstawy? Czy ci pracownicy, których
widzieliœmy wczoraj, przedwczoraj, parê miesiêcy
wczeœniej, to s¹ ci zadowoleni pracownicy? To s¹
ci pracownicy pewni swojego bytu? To nieprawda,
¿e szpitalne spó³ki bêd¹ kontraktowaæ tylko to, co
siê op³aca i ¿e nie bêdzie dostêpu do wielu nieren-
townych, ale koniecznych œwiadczeñ. Samorz¹d
jako w³aœciciel bêdzie przecie¿ zobowi¹zany za-
dbaæ o bezpieczeñstwo zdrowotne swoich miesz-
kañców. Twierdzenie, ¿e reforma doprowadzi do
likwidacji niektórych placówek, jest pozbawione
racjonalnych podstaw. Owszem, z pewnoœci¹ po-
woli sieæ szpitali z ich us³ugami bêdzie siê dosto-
sowywaæ do rzeczywistych potrzeb spo³ecznoœci
lokalnych. Ale bêdzie to tak, jak teraz. Nie szyb-
ciej, nie inaczej. To droga ku racjonalnoœci.

Szanowni Pañstwo, jestem przeciwnikiem
przystêpowania do referendum.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-

natorowie Kogut i Ludwiczuk! Proszê o spokój!
Proszê bardzo, Panie Senatorze.)

Uwa¿am, ¿e referendum dzisiaj, przy tak posta-
wionym pytaniu, nie ma sensu. Jest elementem
politycznych rozgrywek, do których nie mo¿emy
wci¹gaæ Polaków, zw³aszcza tych chorych, zw³a-
szcza tych niedo³ê¿nych, zw³aszcza tych oczeku-
j¹cych na poprawê. Bo prawdziwe pytanie refe-
rendalne, gdyby prezydent podchodzi³ do Pola-
ków powa¿nie i uczciwie, powinno brzmieæ: czy
chcecie zmian i poprawy w s³u¿bie zdrowia, czy
te¿ wolicie podwy¿kê sk³adki bez jakiejkolwiek
gwarancji poprawy? (Weso³oœæ na sali)

A naprawdê przed takim wyborem stawiacie
pañstwo dzisiaj Polaków. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Bajki! Bajki by³y.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Mam dla pañstwa senatorów bardzo mi³¹ infor-

macjê.
Pan senator Ryszka z³o¿y³ przemówienie do

protoko³u.*
Z kolei panów senatorów Misiaka i Ortyla nie

ma, zatem oddajê g³os panu senatorowi Stanis³a-
wowi Gogaczowi.

Proszê bardzo.
W ten sposób lista nam siê istotnie skróci³a.
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Dziêkujê.
Chcia³em siê odnieœæ w³aœnie do s³ów pana se-

natora Augustyna i obawia³em siê, ¿e przy takich
wyst¹pieniach „pomiêdzy” bêdê mia³ z tym wiêk-
sz¹ trudnoœæ.

Pan senator Augustyn raczy³ stwierdziæ, ¿e ¿a-
dna ze spó³ek, które maj¹ powstaæ w wyniku pro-
cesu komercjalizacji, nie upadnie, nie zostanie
zlikwidowana. Chcia³bym o coœ zapytaæ pana se-
natora Augustyna. A to dlaczego przy okazji tej re-
formy s¹ zmiany w ustawach obowi¹zuj¹cych, s¹
zmiany, je¿eli chodzi o ustawê o upad³oœci? Wy-
kreœliliœmy niedawno w debacie o Poczcie Polskiej
zapis mówi¹cy o tym, i¿ nie mo¿e upaœæ Poczta
Polska. Dlaczego teraz proponuje siê, ¿ebyœmy
wykreœlili zapis, ¿e nie mo¿e upaœæ zak³ad opieki
zdrowotnej? Panie Senatorze, po co to skreœlamy,
skoro nie upadnie?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Zgodnie z ko-
deksem handlowym…)

No, zgodnie z kodeksem handlowym. No, ale
pan tu powiedzia³, pan to wykrzycza³ i pan wy-
korzysta³ ten rezonans, jaki daje obecnoœæ w Se-
nacie.

Panie i Panowie Senatorowie, zgodnie z ustaw¹
o referendum ogólnokrajowym obywatele polscy
w drodze g³osowania wyra¿aj¹ swoj¹ wolê co do
sposobu rozstrzygniêcia sprawy poddanej pod re-
ferendum. Jest to znakomita okazja do zaprezen-
towania swojego stanowiska przez obywateli
w programach radiowych, telewizyjnych nadaw-
ców publicznych. W dyskusji wokó³ reformy ubez-
pieczeñ zdrowotnych wci¹¿ s³yszymy wypowiedzi
rz¹du, p³atnika, czyli Narodowego Funduszu
Zdrowia, parlamentu, korporacji medycznych.

Ma³o widoczni w tej dyskusji s¹ œwiadczeniodaw-
cy wraz z ich organami za³o¿ycielskimi, a ju¿ prawie
w ogóle nie pyta siê o zdanie œwiadczeniobiorców,
czyli pacjentów. Pacjentów, czyli tych, którzy zgod-
nie z ratio legis ustawy reformuj¹cej œwiadczenia
zdrowotne z 1999 r. mieli byæ – i jak chcia³bym wie-
rzyæ – maj¹ byæ najwa¿niejsi w systemie ubezpie-
czeñ zdrowotnych. Referendum by³oby czy te¿ jest
znakomit¹ okazj¹, aby w zinstytucjonalizowany
sposób uzyskaæ opiniê pacjentów na temat propo-
nowanych reform zdrowotnych. Wobec niedostate-
cznego zaanga¿owania siê pacjentów w ramach
grup nacisku, w ramach grup interesu, to w³aœnie
instytucja referendum by³aby bardzo dobrym spo-
sobem podmiotowego potraktowania pacjentów
w procesie wprowadzania reform.

Pytanie referendalne mia³oby dotyczyæ komer-
cjalizacji prowadz¹cej do prywatyzacji. Stwier-
dzam, ¿e nawet sama komercjalizacja, rozumiana
jako poddanie okreœlonego podmiotu w pe³ni re-
gu³om wolnego rynku, powinna podlegaæ referen-
dum ogólnokrajowemu. Chodzi tu bowiem o sko-
mercjalizowanie samodzielnych publicznych za-

k³adów opieki zdrowotnej, które w obecnym sta-
nie maj¹ ustawowy zakaz pobierania op³at za
œwiadczenia zdrowotne od ubezpieczonych w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia.

Proszê pañstwa, wcale nie trzeba czekaæ na
prywatyzacjê, gdy¿ ju¿ skomercjalizowanie jedno-
stki, posiadanie przez ni¹ statusu spó³ki prawa
handlowego stwarza stan prawny zezwalaj¹cy na
pobieranie op³at od pacjentów za œwiadczenia nie-
kontraktowane w Narodowym Funduszu Zdro-
wia. Ju¿ komercjalizacja pozwala na prywatyza-
cjê œwiadczeñ, a to chyba dla pacjentów jest naj-
wa¿niejsze.

Skoro jednak rz¹d zdecydowa³ siê na tak rewo-
lucyjne zmiany ustawowe w systemie ochrony
zdrowia, to nale¿y zapytaæ, dlaczego tym zmia-
nom nie towarzyszy informacja, jak¹ znajdujemy
w wielu naukowych opracowaniach, o istnieniu
niekorzystnej sytuacji finansowej wielu grup spo-
³ecznych, co ogranicza mo¿liwoœæ korzystania
z pe³nop³atnych us³ug w programach placówek
sprywatyzowanych. W Polsce zosta³ osi¹gniêty
bardzo wysoki poziom finansowania ochrony
zdrowia, zarówno ze sk³adek Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, jak i bezpoœrednio ze sk³adek pry-
watnych. Je¿eli chodzi o sumê op³at w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia i naszych pry-
watnych op³at per capita, to ich poziom jest jed-
nym z najwy¿szych w Unii Europejskiej; jest wy¿-
szy ni¿ w takich krajach, jak Niemcy, Francja,
Wielka Brytania. Sprawia to, ¿e finansowe efekty
ewentualnego wprowadzenia postulowanej od
dawna propozycji wspó³p³acenia za œwiadczenia
medyczne przez pacjentów mo¿e nie przynieœæ
spodziewanych rezultatów. Jest równie¿ wielce
prawdopodobne, ¿e nie wp³ynie to w istotny spo-
sób na wzrost rynku prywatnych us³ug medycz-
nych, gdy¿, jak wynika z badañ autorów zielonej
ksiêgi, opracowanej przez ekspertów Minister-
stwa Zdrowia, znacznie wiêcej ni¿ 50% œrodków
gospodarstw domowych przeznaczanych na
ochronê zdrowia poch³aniaj¹ wydatki na leki.

Ile mam jeszcze czasu? Piêæ minut chyba.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dok³adnie

cztery minuty, Panie Senatorze.)
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w pewnym sensie

zaczêliœmy siê leczyæ sami, wydaj¹c relatywnie
wiêcej pieniêdzy na leki ni¿ na wizyty u lekarzy. To
wynika z badañ autorów zielonej ksiêgi.

Mo¿e dobrze by³oby siêgn¹æ jeszcze do wyda-
wanego cyklicznie pod redakcj¹ Janusza Czapiñ-
skiego dzie³a zatytu³owanego „Diagnoza spo³ecz-
na 2007. Warunki i jakoœæ ¿ycia Polaków”. W tym
oto badaniu za rok 2007 stwierdza siê, je¿eli cho-
dzi o prywatnych œwiadczeniodawców, ¿e najczê-
œciej badane gospodarstwa domowe, czyli te go-
spodarstwa, które mia³yby wspó³finansowaæ w³a-
œnie takie œwiadczenia, deklarowa³y w 2007 r., i¿
maj¹c aktualne dochody, z wielkimi trudnoœciam
wi¹za³y koniec z koñcem. W sumie takie deklara-
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cje z³o¿y³o 77% gospodarstw domowych, tyle mó-
wi³o, ¿e ma trudnoœci, je¿eli chodzi o wi¹zanie
koñca z koñcem. Gospodarstw, którym ³atwo to
przychodzi³o, by³o 23%. Tak¹ oto diagnozê otrzy-
mujemy, je¿eli chodzi o spo³eczeñstwo polskie, ta-
ka jest diagnoza. A gdybyœmy teraz spojrzeli na fi-
nansowanie œwiadczeñ zdrowotnych w Polsce, to
okaza³oby siê – zreszt¹ ta statystyka by³a tu ju¿
przytaczana – ¿e jest to jedna z najni¿szych kwot
wœród pañstw Unii Europejskiej, i to zarówno
wówczas, je¿eli liczymy per capita, jak te¿ wów-
czas, je¿eli bierzemy pod uwagê, jaki to jest pro-
cent produktu krajowego brutto.

Proszê pañstwa, skoro to ma byæ obligatoryjne
przekszta³cenie w spó³ki prawa handlowego, to
mo¿e dobrze by³oby te¿ zwróciæ uwagê, jak to wy-
gl¹da w Unii Europejskiej. Na przyk³ad Austria:
dzia³a tam trzysta dwadzieœcia piêæ szpitali, z cze-
go sto czterdzieœci dwa s¹ publiczne, a czterdzie-
œci dziewiêæ jest prywatnych. Finlandia: jest zale-
dwie kilka szpitali prywatnych, które wykonuj¹
5% wszystkich œwiadczeñ opieki szpitalnej. Fran-
cja: szpitale prywatne skupiaj¹ siê na powtarzal-
nych, stosunkowo prostych procedurach zabie-
gowych, podczas gdy pacjenci w ciê¿kim stanie, ze
z³o¿onymi schorzeniami, trafiaj¹ zwykle do sekto-
ra publicznego. Hiszpania: w lecznictwie za-
mkniêtym dominuje sektor publiczny; obecnie
w Hiszpanii dzia³a ponad osiemset szpitali, z cze-
go oko³o 70% bazy ³ó¿kowej nale¿y do szpitali
publicznych.

Nale¿y sobie tu zadaæ pewne pytanie. Skoro
jest tak, jak to zosta³o przedstawione za pomoc¹
diagnozy spo³ecznej, zielonej ksiêgi, za pomoc¹
argumentów, przez analogie, skoro wiemy, jak
z tym jest w innych krajach, to dlaczego nie mieli-
byœmy zadaæ spo³eczeñstwu pytania o to, co jest
najwa¿niejsze, o zdrowie? Chodzi o jedno z tych
fundamentalnych praw cz³owieka, gdzie prawo
³¹czy siê z obowi¹zkiem. Mam prawo i mam obo-
wi¹zek strzec tego zdrowia. Pañstwo zastanawia-
cie siê nad etymologi¹ pytania referendalnego
tak, jakby tych pytañ by³o mnóstwo, jakby jedno
s¹siadowa³o z drugim, a jest tylko to pytanie, któ-
re znajdujemy w druku prezydenckim i nic poza
tym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jak widz¹ pañstwo, przywróciliœmy dwóch

dyskutantów, to znaczy Tomasza Misiaka i W³a-
dys³awa Ortyla.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Poniewa¿ nie mogê siê nara¿aæ obu skrzyd³om

naraz, dlatego obu solidarnie przywróci³em.
Proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)

Proszê skoñczyæ te dyskusje na boku.
Pan senator Misiak.

Senator Tomasz Misiak:

Ale ja te¿ jestem z boku, Panie Marsza³ku…
z boku pana marsza³ka oczywiœcie. ¯artujê,
a sprawa jest powa¿na, Drodzy Pañstwo.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja nie jestem lekarzem, tylko ekonomist¹.

I z pewnym przera¿eniem obserwujê nasz¹ dys-
kusjê dotycz¹c¹ s³u¿by zdrowia, w której kom-
pletnie, ale to naprawdê kompletnie ucieka siê od
faktów ekonomicznych. A fakty ekonomiczne s¹
przera¿aj¹ce dla polskiej s³u¿by zdrowia. Fakty
ekonomiczne mówi¹, ¿e mamy miliardy z³otych
d³ugów i te d³ugi siê powiêkszaj¹. Ca³y czas deba-
tujemy na temat tego, czy polska s³u¿ba zdrowia
powinna byæ komercjalizowana, czy nie, ale nie
zadajemy sobie pytania, czy jest w stanie trwaæ
w takiej sytuacji jak dzisiaj przez kolejne lata. Dla
mnie przera¿aj¹cy jest fakt, ¿e senatorowie Rze-
czypospolitej Polskiej przechodz¹ obojêtnie nad
marnotrawieniem œrodków publicznych, wielo-
krotnym marnotrawieniem, poniewa¿ dobrze
wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e s¹ szpita-
le dobrze zarz¹dzane, które w sposób odpowie-
dzialny wykorzystuj¹ swoje œrodki, i s¹ takie, któ-
re zarz¹dzaæ sob¹ nie potrafi¹. I znowu wracamy
do zasad ekonomii. Dlaczego czasami – i to udo-
wodni³y w naszym kraju chocia¿by czasy socjaliz-
mu i komunizmu – zarz¹dzanie pañstwowymi je-
dnostkami, pomimo ¿e sprawowane przez pañ-
stwo, jest nieudolne? Przez to, ¿e nie ma ¿adnej
odpowiedzialnoœci, bo w koñcu przyjdzie pañstwo
i zap³aci. Przez to, ¿e d³ugi tych szpitali bêd¹ gwa-
rantowane do koñca œwiata, bo bêd¹ one nale¿a³y
do bud¿etu pañstwa. Na rynku handlu d³ugami
s¹ to d³ugi, które s¹ uznawane za najbezpiecz-
niejsze. Dlaczego? Dlatego, ¿e s¹ gwarantowane
przez pañstwo. Przed jakim wyzwaniem stoi me-
ned¿er, który zarz¹dza dan¹ spó³k¹, ale za ni¹
nie odpowiada? Pomiêdzy byciem a niebyciem
spó³k¹ jest jedna zasadnicza ró¿nica – mened¿er
takiej spó³ki odpowiada za swoje czyny, odpo-
wiada za to, co zrobi³ i co zrobi. Je¿eli podpisuje
zaci¹ganie zobowi¹zañ, ale nie potrafi gospoda-
rowaæ œrodkami, to bêdzie za to w przysz³oœci od-
powiada³. To nie zwalnia w³aœciciela, którym bê-
dzie samorz¹d, od tego, ¿eby tego mened¿era
kontrolowa³, ¿eby nim kierowa³, jak równie¿
wspomaga³, kiedy bêdzie on w trudnej sytuacji.
Tego nie zdejmuje siê z w³aœciciela.

Dla mnie przera¿aj¹cy jest równie¿ fakt, jak
bardzo w naszym kraju nie ma wiary w samo-
rz¹dnoœæ. Chcê pañstwu pokazaæ pewne bada-
nia, które tutaj pozwoli³em sobie wydrukowaæ,
przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej. Pokazuj¹ one rzecz nastêpuj¹c¹: 68%
Polaków ufa samorz¹dom, a 30% Polaków ufa
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parlamentowi. Zadajmy wiêc sobie pytanie: dla-
czego my nie zaufamy naszym rodakom? Oni wi-
dz¹, ¿e samorz¹dy s¹ lepsze w zarz¹dzaniu pañ-
stwowym mieniem ni¿ pañstwo. Widz¹, ¿e samo-
rz¹dy s¹ bli¿ej danych spo³ecznoœci i potrafi¹
w tym obszarze funkcjonowaæ. Pozwólmy samo-
rz¹dom zarz¹dzaæ w³asnymi oœrodkami w skute-
czny sposób. Chodzi o to, ¿eby mia³y mo¿liwoœæ
œwiadczenia us³ug na rynku, ¿eby mia³y mo¿li-
woœæ budowania nowych wartoœci w tych szpita-
lach, ¿eby mia³y mo¿liwoœæ, je¿eli bêdzie potrze-
ba, pozyskiwania dodatkowych œrodków na fun-
kcjonowanie szpitali. Dajmy im bezpieczeñstwo,
dajmy im wolnoœæ wyboru.

Kiedy s³ucham kolejnych argumentów, czêsto
podawanych przez lekarzy, na temat tak zwanych
us³ug nierentownych, to budzi siê we mnie prze-
ra¿enie. Kto decyduje o rentownoœci us³ug na ryn-
ku? Czy o rentownoœci us³ug na rynku decyduje
szpital, czy to on wybiera, która us³uga jest rento-
wna, czy nierentowna, czy decyduje o tym dzisiaj
tak naprawdê wyznaczenie ceny przez Narodowy
Fundusz Zdrowia? A w zwi¹zku z tym, co za tym
idzie, dlaczego powsta³a sytuacja – i tutaj pijê ju¿
do zarz¹dzania w ogóle, równie¿ przez pana profe-
sora Religê – w której na przyk³ad us³ugi kardiolo-
giczne maj¹ trzystuprocentow¹ mar¿ê, bo tak¹
maj¹, a us³ugi internistyczne maj¹ minus 20%
mar¿y na wyznaczonych cenach? O tym nikt nie
mówi! Zacznijmy mówiæ o tym, ¿e dziwnym trafem
s¹ niesamowicie dochodowe procedury medyczne
i takie procedury, które s¹ niedochodowe i Ÿle
skalkulowane. I znowu, ¿eby wróciæ do systemu,
który bêdzie normalny, potrzebujemy nie zwiêk-
szania œrodków, tylko musimy zatkaæ ten dur-
szlak, bo gdy my tam wlejemy wiêcej pieniêdzy, to
one nam wyciekn¹. I temu ma s³u¿yæ zmiana szpi-
tali w spó³ki. Ale o tym nikt nie mówi. Nie rozma-
wiamy o ekonomii, tylko ca³y czas dyskutujemy,
utrzymuj¹c poziom debaty politycznej i demago-
gicznej.

I wreszcie kolejna sprawa. Ja przypomnê tylko
takie spó³ki, o które pyta³em ju¿ pana ministra
Dudê. Dlaczego obawiamy siê spó³ek jako takich,
kiedy ta forma dotyczy ogromnej iloœci us³ug pub-
licznych, i to us³ug publicznych œwiadczonych
w³aœnie przez samorz¹dy? My odrzucamy to, ¿e
samorz¹dy potrafi¹ wywi¹zywaæ siê z us³ug publi-
cznych. Argument pana ministra Dudy, ¿e jemu
siê nie podoba, jak œmieci s¹ wywo¿one w jego
mieœcie, przerazi³ mnie, ale tylko z uwagi na ro-
dzaj merytorycznej dyskusji z panem ministrem.
Dzisiaj w miastach istniej¹ spó³ki, które œwietnie
œwiadcz¹ us³ugi, spó³ki nale¿¹ce do miasta. Czy
ktoœ sprzedaje z tego powodu szyny na kilogramy,
a autobusy na czêœci? Dlaczego my straszymy ca-
³y czas nieudolnoœci¹ w zarz¹dzaniu samorz¹dów
albo, co gorsza, tendencyjnoœci¹ w zakresie dzi-

kiej prywatyzacji? Chcê panów senatorów poin-
formowaæ, ¿e dzika prywatyzacja dzisiaj siê odby-
wa. Ona siê odbywa przy pomocy komorników.
Ona siê odbywa przy pomocy ludzi œci¹gaj¹cych
d³ugi i zarabiaj¹cych na d³ugach. To s¹ fakty. Ale
za tê dzik¹ prywatyzacjê dzisiaj p³ac¹ wszyscy po-
datnicy, p³acimy za ni¹ z bud¿etu pañstwa. I nie
ma ¿adnych systemów zarz¹dzania, które by to
zablokowa³y. Pañstwo o tym zupe³nie zapomina-
cie. I kompletnie uciekacie od argumentów eko-
nomicznych.

Ju¿ na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ, ¿e
brutalna rzeczywistoœæ dotycz¹ca polskiej s³u¿by
zdrowia mówi nam jedno: nie mo¿emy d³u¿ej cze-
kaæ. Mieliœcie d³ugi czas, ¿eby coœ zmieniæ, po-
przednie rz¹dy równie¿ go mia³y. Z³ote recepty siê
nie sprawdzi³y, spróbujmy tego. Dajcie zielone
œwiat³o do przeprowadzenia reformy s³u¿by zdro-
wia, która zacznie siê od analizowania warunków
ekonomicznych. Obywatele maj¹ zagwarantowa-
n¹ darmow¹ s³u¿bê zdrowia, system opieki zdro-
wotnej oparty na ubezpieczeniach jest formu³¹,
która im gwarantuje, ¿e zawsze, do któregokol-
wiek szpitala pójd¹, czy to bêdzie szpital skomer-
cjalizowany samorz¹dowy, czy prywatny, bêd¹
mogli skorzystaæ z w³asnego ubezpieczenia i bêd¹
de facto klientami tego szpitala, który bêdzie mu-
sia³ siê o nich staraæ. To obywatele maj¹ zagwa-
rantowane. Nie oszukujcie ich, ¿e jest inaczej. To
s¹ fakty i to jest ekonomia. System ubezpieczeñ
spo³ecznych w Polsce jest systemem obowi¹zko-
wym, zagwarantowanym przez pañstwo, i nieza-
le¿nie od tego, kto œwiadczy us³ugi… Tu siê uœ-
miecham do pana senatora Koguta, którego pla-
cówka jest przyk³adem œwietnie funkcjonuj¹cej
niepublicznej placówki zdrowia, œwietnie fun-
kcjonuj¹cej, korzystaj¹cej równie¿ z us³ug Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, pobieraj¹cej op³aty
za swoje us³ugi. I gdyby tak funkcjonowa³a polska
s³u¿ba zdrowia… Ja by³em w tym oœrodku, ludzie
od nas byli i chwal¹ go sobie. Gdyby tak funkcjo-
nowa³a polska s³u¿ba zdrowia, by³oby dobrze.

I do tego pañstwa naprawdê namawiam. Bar-
dzo dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator W³adys³aw Ortyl.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e dzisiejsza dyskusja momentami wy-

chodzi poza ramy, które powinna mieæ, czego
przyk³adem by³a oczywiœcie wypowiedŸ mojego
przedmówcy. S¹dzê, ¿e o ekonomii powinniœmy
rozmawiaæ i doskona³y czas na to bêdzie jutro,
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kiedy bêdziemy omawiaæ te ustawy, to, jakie one
wywo³uj¹ skutki, jakie s¹ ich skutki finansowe,
jak szukaæ Ÿród³a finansowania tych wszystkich
zadañ, które przed s³u¿b¹ zdrowia stoj¹.

A dzisiaj, odnosz¹c siê do inicjatywy prezy-
denta dotycz¹cej referendum w sprawie prywa-
tyzacji s³u¿by zdrowia oraz do pewnej niezrozu-
mia³ej reakcji samego marsza³ka, a tak¿e klubu
Platformy Obywatelskiej, nale¿y stwierdziæ, ¿e
mamy do czynienia z dzia³aniami pozamerytory-
cznymi. Bo szuka siê ró¿nych sposobów, aby na
ka¿dym etapie tej inicjatywy jej przeszkodziæ,
i powtórzê: moim zdaniem, szuka siê powodów
niemerytorycznych.

Marsza³ek Senatu, który jest naszym reprezen-
tantem, zadaje pytania o to, co to jest komercjali-
zacja, co to jest prywatyzacja… Na takie pytania
mo¿na sobie by³o pozwoliæ w 1989 r., w 1990 r.,
kiedy nikt tak do koñca nie wiedzia³, co nios¹ te
zmiany systemowe, co pod pewnymi pojêciami,
pewnymi dzia³aniami siê kryje. Dziœ pytaæ o takie
rzeczy… No, to naprawdê trudno zrozumieæ.

Myœlê tak¿e, ¿e niedopuszczalne jest to, jak dzi-
siaj zosta³ potraktowany pan profesor Religa.
Przecie¿ nawet gdyby marsza³ek stwierdzi³, ¿e to
jest goœæ w naszych progach, i udzieli³ mu g³osu,
zgodnie z regulaminem, który nas obowi¹zuje, to
nic by siê nie sta³o. A szuka³ podstaw siêgaj¹cych
a¿ do konstytucji i do opinii pani mecenas bodaj¿e
z Olsztyna. Ale to ju¿ trudno.

Senator Sidorowicz troszkê niezrozumiale,
moim zdaniem, stwierdza, ¿e jest za referendum,
ale nie odpowiada mu pytanie, które wed³ug nie-
go jest b³êdne. Powo³uje siê tu na opinie socjolo-
gów czy innych osób, które na badaniach spo³e-
cznych siê znaj¹. W zwi¹zku z tym pojawia siê ta-
kie pytanie: czy my dzisiaj przeciwstawiamy siê
samemu referendum, czy przeciwstawiamy siê
demokracji, która u¿ywa takiego instrumentu
jak referendum?

Myœlê, ¿e idziemy w³aœnie troszeczkê dalej i ni-
szczymy w tym momencie demokracjê, niszczymy
ten instrument, który w naszym kraju nie jest
nadu¿ywany. To wiemy, nie musimy pytaæ ani pa-
na ministra Dudy, ani pana marsza³ka, ani sa-
mych siebie. Pamiêtajmy o tym, ¿e referendum to
ogólnonarodowe g³osowanie, g³osowanie powsze-
chne, najwy¿szy etap, najlepszy przyk³ad korzy-
stania z demokracji, etap, który jest takim sposo-
bem powszechnym, kiedy odwo³ujemy siê do su-
werena, jakim jest naród. I nie mówmy dzisiaj, ¿e
ten naród nie zrozumia³by tego pytania albo zro-
zumia³by je Ÿle. To jest naprawdê lekkie nadu¿y-
cie, pytanie jest na tyle proste, ¿e i odpowiedŸ: tak
lub nie, w tym przypadku te¿ mo¿e byæ bardzo
prosta.

Trzeba sobie zadaæ pytanie, czy w sprawach
zwi¹zanych ze s³u¿b¹ zdrowia jest coœ wa¿niejsze-

go ni¿ taka w³aœnie g³êboka zmiana ustrojowa, jak
tu wielokrotnie dzisiaj mówiono. Oczywiœcie s¹
sprawy wa¿niejsze od naszego zdrowia fizyczne-
go, ale w tych sprawach referendum siê nie prze-
prowadza i myœlê, ¿e do tego nie bêdziemy wracaæ.

Prezydent, wybrany w wyborach powsze-
chnych, jest najbardziej predestynowany do tego,
aby do u¿ycia takiego instrumentu, jakim jest re-
ferendum, w³aœnie w demokracji po prostu siê od-
wo³aæ. By³ taki czas w staro¿ytnoœci, by³y takie lu-
dy, w których uznawano racje tego, kto najg³oœ-
niej krzycza³. Ale te czasy ju¿ minê³y i myœlê, ¿e nie
powinniœmy do nich wracaæ. Najg³oœniej krzy-
cz¹ca partia, najg³oœniej krzycz¹ce ugrupowanie,
które opowiada siê za t¹ prywatyzacj¹, rozpoczy-
naj¹c od nies³awnej ju¿ pos³anki Sawickiej, przez
wypowiedŸ pana ministra Grada, który powie-
dzia³: co tam program, co tam kampania wybor-
cza, dzisiaj jest rzeczywistoœæ, któr¹ nale¿y trak-
towaæ powa¿nie, i bêdziemy prywatyzowaæ, te rze-
czy s¹ rozdzielne… I tak to dzisiaj jest… St¹d dzi-
siaj œmia³oœæ pana senatora Kwiatkowskiego, pa-
na senatora Augustyna…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Jesteœmy na
krótkiej liœcie.)

…mówienie o tym, ¿e to, co prezydent proponu-
je, jest po prostu bezczelnoœci¹… To jest napraw-
dê du¿e nadu¿ycie, Panie Senatorze, tak nie mo¿-
na traktowaæ w tej Izbie g³owy pañstwa. To na-
prawdê jest nadu¿ycie.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nas te¿ nie
mo¿na tak traktowaæ.)

Naprawdê bardzo, bardzo nieprzyjemnie jest
s³uchaæ takich s³ów. Ale przecie¿ nie jest tak, ¿e te
wypowiedzi nie pozostawiaj¹ skutków. S³owa ra-
ni¹, a te s³owa s¹ zapisane, i bardzo dobrze. Myœ-
lê, ¿e obywatele bêd¹ mogli siê z tym zapoznaæ, bê-
d¹ mogli wróciæ do tej lektury wtedy, kiedy przy-
jdzie czas na weryfikacjê tego waszego pomys³u,
je¿eli oczywiœcie nie uznacie dziœ, ¿e referendum
jest pozytywn¹ rzecz¹.

Jest to tym bardziej dziwne – muszê to powtó-
rzyæ, chocia¿ to by³o ju¿ dzisiaj powiedziane – ¿e
do odwo³ania siê do obywateli nie chce dopuœciæ
partia, która w nazwie ma s³owo „obywatelska”.
Czyli mo¿na traktowaæ to tak, ¿e jest to tylko pu-
ste s³owo czy pewien zabieg socjotechniczny. Oz-
nacza to, ¿e obywatele nie maj¹ g³osu, ¿e nie za-
mierzamy w ogóle ws³uchiwaæ siê w ten g³os. I tak
dziœ powiedzia³ premier Schetyna w porannej au-
dycji telewizyjnej. Oczywiœcie odnosi³ siê do dru-
giego referendum, o którym byæ mo¿e za chwilê
bêdziemy rozmawiali. Mia³oby ono dotyczyæ
wprowadzenia euro jako waluty w naszym kraju.
Powiedzia³, ¿e mieszkañcy, obywatele nie s¹ eks-
pertami, oni siê nie znaj¹, po co my mamy ich py-
taæ, skoro oni nie widz¹. Ten wyg³oszony przez pa-
na senatora Misiaka wyk³ad o ekonomii, zreszt¹
bardzo interesuj¹cy i prawdziwy – trzeba to po-
wiedzieæ, prawdziwy, proszê pañstwa – móg³ byæ
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skierowany tylko do senatorów, a ju¿ do miesz-
kañców, do obywateli nie, bo oni nie s¹ eksperta-
mi, wiêc oczywiœcie nie warto ich pytaæ, nie warto
siê w ich g³os ws³uchiwaæ.

Pan premier Schetyna mówi³ o stanowczym
„nie” wobec kolejnego referendum, tak wiêc mo¿e
to byæ ju¿ pewien zamiar na d³u¿sz¹ metê, zamiar
d³u¿szego planu, bo tak z tych pañstwa wypowie-
dzi wynika.

Je¿eli partia, która mieni siê obywatelsk¹, szko-
dzi w jakiejœ czêœci sobie, mo¿na milczeæ, ale je¿eli
szkodzi narodowi, je¿eli chce szkodziæ obywate-
lom, to niestety trzeba mówiæ. I dzisiaj z tej trybu-
ny padaj¹ s³owa, które po prostu musz¹ do oby-
watela dotrzeæ. Milczeæ nie mo¿na, to jest konie-
cznoœæ i powinnoœæ, Panowie i Panie Senatorowie.

Dziœ jest sprzeciw wobec referendum w sprawie
prywatyzacji, jutro bêdzie sprzeciw w sprawie eu-
ro, nie bêdziemy u¿ywaæ instrumentu…

(Rozmowy na sali)
…nie bêdziemy u¿ywaæ instrumentu, jakim

jest referendum, odwo³anie siê do suwerena, ja-
kim jest naród.

Z³y prezydent, z³y obywatel, Ÿli obywatele, bo
wybrali tego prezydenta… Myœlê, ¿e takie kon-
kluzje i z dyskusji, i z postêpowania pañstwa jako
partii siê nasuwaj¹.

Nie mówi³bym tu o PSL, nie porównywa³bym,
nie wplata³bym tego ugrupowania, które w tym
przypadku, moim zdaniem, bardzo biernie siê za-
chowuje i na pewno bêdzie ponosi³o za to winê.
Jednoznacznie trzeba powiedzieæ, ¿e to jest pañ-
stwa pomys³, to jest pañstwa polityczna odpowie-
dzialnoœæ, tak za traktowanie obywateli, jak i za
przebieg tej reformy, która, jak myœlê, nie bêdzie
dobrym przyk³adem. Ale jeszcze do g³osowania
mamy czas na decyzje. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz. Proszê bar-

dzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
¯ycie staje siê coraz ciekawsze, a zarazem co-

raz bardziej zaskakuj¹ce. Premier Tusk chwali
prezydenta Kaczyñskiego, senator Misiak jest go-
œciem wieczornej audycji Telewizji Trwam, cieka-
we, co nas jutro spotka, a¿ strach pomyœleæ. Ale
do rzeczy, Szanowni Pañstwo.

Szczerze powiedziawszy, mia³em zrezygnowaæ
z udzia³u w dyskusji, ale do zabrania g³osu sprowo-
kowa³amniewypowiedŸpanasenatoraAugustyna.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: O, mi³o mi.)
Tradycyjnie.

Kilka s³ów, Szanowni Pañstwo. Nieprawd¹ jest,
¿e my nie liczymy siê z g³osem samorz¹dów czy te¿
nie bierzemy go pod uwagê. W ró¿nych sytuacjach
siê poruszamy i samorz¹dy maj¹ ró¿ne zdania.
Wczoraj w jednym z wiêkszych miast w naszym
kraju, w czternastym pod wzglêdem wielkoœci
mieœcie w Polsce, rada miejska pochyli³a siê nad
stanowiskiem, które pozwolê sobie teraz przynaj-
mniej w czêœci odczytaæ.

„Rada Miejska w Radomiu wyra¿a sprzeciw
przeciwko planowanym zmianom w ochronie
zdrowia przez rz¹d Donalda Tuska, zmierzaj¹cy
do prywatyzacji szpitali. Rada Miejska w Rado-
miu popiera inicjatywê prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Lecha Kaczyñskiego, aby oddaæ g³os
obywatelom w referendum w sprawie prywatyza-
cji szpitali. Zmiany w funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej ogranicz¹ dostêp znacznej czêœci oby-
wateli i w konsekwencji doprowadz¹ do pogorsze-
nia bezpieczeñstwa zdrowotnego w Polsce. Rada
Miejska w Radomiu solidaryzuje siê ze stanowis-
kiem profesora Zbigniewa Religi, który reformê
rz¹du PO-PSL nazwa³ antyreform¹ prowadz¹c¹
ochronê zdrowia w Polsce do sytuacji podobnej do
krajów trzeciego œwiata.”

To tylko fragment tego oœwiadczenia, nad któ-
rym, jak wspomnia³em, pochyli³a siê wczoraj Ra-
da Miejska w Radomiu.

Szanowni Pañstwo, popieram inicjatywê pana
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ogólnokrajowego referendum i dziwiê siê, ¿e pañ-
stwo tej inicjatywy nie chcecie poprzeæ. Dziwiê siê
w dwojaki sposób… Bo mówicie, ¿e mo¿e referen-
dum by³oby potrzebne, ale nale¿a³oby zmieniæ py-
tanie. Dlaczego? Szanowni Pañstwo, jeœli prawdzi-
we s¹ sonda¿e, badania opinii publicznej, mówi¹ce
o kilkudziesiêcioprocentowym, piêædziesiêciopro-
centowym poparciu dla Platformy Obywatelskiej,
to czegó¿ siê obawiacie? Trzeba tylko zmobilizowaæ
swój elektorat, ten piêædziesiêcioprocentowy, aby
poszed³ i wzi¹³ udzia³ w referendum. Macie 50%
z g³owy. A mo¿e te badania, które s¹ publikowane,
to tylko napompowana bañka mydlana, któr¹ wy-
starczy spykn¹æ i w pewnym momencie pêknie?

(Senator Roman Ludwiczuk: Niech pan spyk-
nie. Ma pan spykaczkê?)

Szanowni Pañstwo, nie bójcie siê! A mo¿e reali-
zujecie to, co ju¿ podobno by³o kiedyœ ustalone?
To jest stenogram rozmowy funkcjonariusza CBA
z by³¹ pos³ank¹ Platformy Obywatelskiej, obecnie
pani¹ Beat¹ S.

(Senator Roman Ludwiczuk: Z piêknym Toma-
szem.)

I co? Chcecie pos³uchaæ?
(G³os z sali: Nie.)
Czy¿ to nie jest teraz realizowane?
Szanowni Pañstwo, oto tylko kilka malutkich

fragmentów.
(Senator Jan Rulewski: Nie, znamy.)
(Senator Wies³aw Dobkowski: A ja nie znam.)
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Pos³uchajcie, Szanowni Pañstwo. „Moja grupa
chce siê przede wszystkim… to, co ja mówiê do
nich, a oni mnie s³uchaj¹. Nas interesuje Warsza-
wa.” Dalej. „A co by powiedzieæ, dzisiaj to tak mó-
wiê oczywiœcie ogólnikami, natomiast do tego ty-
pu spraw bêdzie pierwszy macher, frontmenka,
partnerka z mojej grupy… z tym ¿e maj¹ za sob¹
pracê jako ordynatorzy, dyrektorzy zozu, dzisiaj
s¹ parlamentarzystami.”

I kolejne, ju¿ ostatnie cytaty z ostatniego frag-
mentu rozmowy: „A ustawa mia³a byæ w sierpniu,
ale Religa jej nie wprowadzi³, no bo wiadomo, co siê
w parlamencie dzieje. Natomiast w momencie, kie-
dy ruszy nowy parlament, on ruszy od grudnia, po-
dejrzewam, ¿e przez pierwsze pó³ roku, gdzieœ ko³o
maja, czerwca, mo¿na spodziewaæ siê, ¿e machina
ruszy. Biznes na s³u¿bie zdrowia bêdzie robiony”.

Czy to nie jest prawdziwe? Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Jerzy Chróœcikowski. Proszê bar-
dzo.

Pan senator Krzysztof Majkowski zrezygnowa³
z zabrania g³osu, o czym informujê Wysok¹ Izbê.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ju¿ póŸna pora, chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e

nale¿y mówiæ krótko, zwiêŸle i nie tak du¿o…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak jest,

œwiête s³owa, Panie Senatorze.)
Zmobilizowany zosta³em tutaj przez pana se-

natora Augustyna, który rzeczywiœcie sprowoko-
wa³ mnie, mówi¹c – nie bêdê powtarza³, bo to na-
wet nie przystoi – o nas, o senatorach z PiS, jak my
siê zachowujemy. No, to mnie ubod³o, Panie Se-
natorze, bo ja siê czujê samorz¹dowcem, tak jak
pan, pracowaliœmy w poprzedniej kadencji, jak
pan wie, staraliœmy siê zawsze, ¿eby samorz¹dy
mog³y realizowaæ jak najwiêcej zadañ i ¿eby mia³y
jak najwiêcej pieniêdzy.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: My na pewno.)
I to nie ulega w¹tpliwoœci. Jak ju¿ tutaj wspo-

mina³em, z panem senatorem Gogaczem byliœmy
w zarz¹dzie, pan senator Gogacz odpowiada³ za
s³u¿bê zdrowia w województwie lubelskim, i chy-
ba w komisji doœæ dobrze to dzia³a i pokazuje, jak
jesteœmy zainteresowani tym problemem.

(Senator Ryszard Bender: A tu siedz¹cy prze-
wodniczy³ wam w sejmiku.)

A, pan Bender by³ akurat przewodnicz¹cym, to
fakt.

Muszê powiedzieæ, ¿e wtedy, bêd¹c w samo-
rz¹dzie, wydaliœmy du¿o pieniêdzy, zaci¹gaj¹c ob-

ligacje, ¿eby wesprzeæ, zakupiæ sprzêt; potem ca³a
reforma, przecie¿ to te¿ przez nas… przez SLD co
prawda, bo wtedy by³y stosowane odd³u¿enia, jak
pamiêtam, wyci¹gniêcie z tego kryzysu i zaci¹ga-
ne kredyty, które musia³y byæ przecie¿ porêczane
przez nas, przez samorz¹dowców. Wydawaliœmy
ogromne pieni¹dze, które do dzisiaj nie s¹ w pew-
nym sensie zrealizowane. To jak mo¿na powie-
dzieæ, ¿e PiS jest przeciwko samorz¹dom? Po
prostu mnie to boli. Wiêkszoœæ z nas jest samo-
rz¹dowcami, nasi koledzy byli nawet mar-
sza³kami. Oczywiœcie, dogadaliœcie siê z PSL
i wyrzuciliœcie naszych ludzi. Macie do tego pra-
wo. No, mo¿na tak zrobiæ i kuglowaæ, ¿eby po-
wiedzieæ, ¿e dzisiaj to prawie wszyscy mar-
sza³kowie s¹ albo z PSL, albo z Platformy Oby-
watelskiej. I teraz to wy macie receptê na to
wszystko, a my to jesteœmy be, my to jesteœmy
przeciwko samorz¹dom.

Uwa¿am, ¿e nie jest tak, bo prawda jest taka, ¿e
i PiS, i Platforma chcia³y samorz¹dów i chc¹ sa-
morz¹dom daæ. Ale nie mogê zrozumieæ tego, ¿e
wy wszystko w tej chwili wpychacie. Dopiero dzi-
siaj wprowadzi³em pod obrady komisji punkt do-
tycz¹cy nastêpnej ustawy kompetencyjnej, w któ-
rej zmienia siê czterdzieœci ustaw i nastêpne za-
dania daje siê samorz¹dom. Nastêpne zadania,
tylko jak zwykle pieniêdzy dla tych samorz¹dów
nie ma. I zawsze mówiliœmy: wiêcej kompetencji,
ale za tym musi pójœæ wiêcej finansów. A to bêdzie
tak, ¿e najpierw: o, piêknie, ³adnie, a póŸniej: pa-
nowie sobie radŸcie.

(Senator Stanis³aw Kogut: Bez kasy.)
Oczywiœcie, pan senator Augustyn powiedzia³

piêknie: my tutaj naprawdê nic nie robimy, my
tylko dajemy mo¿liwoœæ pierwszego ruchu. No bo
tak to koledzy senatorowie powiedzieli. Tylko
pierwszy ruch, ale drugi ruch bêdzie nale¿a³ do
tych, którzy musz¹ tê decyzjê podj¹æ.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Do tych wspa-
nia³ych samorz¹dowców.)

Znowu bêd¹ musieli podj¹æ te decyzje, znowu
bêd¹ musieli ponosiæ ogromne ciê¿ary, ale w tym
momencie rz¹d powie: przepraszam, to nie nasza
sprawa, my za to nie bêdziemy braæ odpowiedzial-
noœci. Panowie, to wy znowu musicie, jak to bê-
dzie mo¿liwe, zaci¹gn¹æ kredyty, jak to bêdzie
mo¿liwe, wypuœciæ nastêpne obligacje… Ale ju¿
s³ysza³em, ¿e w Lublinie s¹ uruchamiane kolejne
obligacje, 60 milionów, ¿eby pewne dzia³ania zo-
sta³y podjête, bo je¿eli nie zaci¹gnie siê obligacji,
to nie zrealizuje siê zadañ, które s¹ w tym roku za-
planowane w ramach œrodków unijnych. Pytam:
sk¹d bêd¹ brane pieni¹dze w tych samorz¹dach?
Bo rz¹d umyje rêce.

(Senator Piotr Andrzejewski: Z naszych kie-
szeni.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ja rozumiem, ¿e to polemika, ale niech pan
zmierza do referendum, do referendum.)
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Obawiam siê, ¿e wy, Panowie, niepotrzebnie siê
tego obawiacie. Je¿eli pan prezydent kieruje do
nas wniosek o ogólnopolskie referendum w spra-
wie kierunku reformy s³u¿by zdrowia – tak jest za-
pisane, taki jest punkt porz¹dku obrad – czyli ¿e-
by wskazaæ kierunek, to nie bójmy siê tej debaty.
Przecie¿ to samorz¹dowcy bêd¹ dyskutowaæ. Ja
nie znam opinii na przyk³ad konwentu mar-
sza³ków, bo nigdzie jej nie us³ysza³em, ale s³ysza-
³em, ¿e wiêkszoœæ jest przeciw. Rozmawiam ze
starostami, mówi¹, ¿e s¹ wielce zatroskani. Mó-
wi¹: co my w tym momencie zrobimy.

(Senator Roman Ludwiczuk: Zw³aszcza ten
z Wo³owa.)

W¹tpliwoœci s¹ du¿e, wiêc dajmy tê szansê.
Przecie¿ to samorz¹dowcy bêd¹ bardzo mocno
uczestniczyæ w tym referendum, bardzo mocno
bêd¹ w nim uczestniczyæ, bo to jest ich interes.
Mo¿e siê wypowiedz¹ pozytywnie, mo¿e siê wypo-
wiedz¹ negatywnie, ale ta debata publiczna pew-
nie jest potrzebna.

Ja uwa¿am, ¿e samorz¹dy te¿ powinny mieæ
mo¿liwoœæ zabezpieczania œrodków finansowych.
To, co pañstwo dzisiaj oferuj¹, to jest rozwi¹zanie
po³owiczne. To jest taki sygna³. Dajemy spo³e-
czeñstwu dobry sygna³, nie mówi¹c, jaki bêdzie
drugi krok.

Chyba pan senator Augustyn powiedzia³, ¿e
tak, oczywiœcie, ten pierwszy krok bêdzie zrobio-
ny, a potem to bêdzie maj¹tek, potem bêd¹ inne
rzeczy, potem przyjdzie nastêpny ruch. Zgadza
siê, przyjdzie. Tylko oczywiœcie znowu bêdzie pro-
blem dla samorz¹dów, a nie dla rz¹du.

Ja nie chcê byæ z³ym prorokiem, ale obawiam
siê, ¿eby nie by³o tak, jak jest to dzisiaj tam, gdzie
s¹ kryzysy. Chodzi na przyk³ad o to, co siê dzia³o
w Stanach Zjednoczonych z energetyk¹. Piêknie,
³adnie, wszyscy poszli, a potem oczywiœcie by³y
w Stanach Zjednoczonych ogromne wydatki na
odbudowê energetyki.

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

I w tym momencie dochodzimy do pytania:
warto dyskutowaæ o szerszych problemach czy
nie warto? Bo referendum jest debat¹ publiczn¹
i dlatego wnoszê, ¿ebyœmy debatowali o tym refe-
rendum, choæby nawet mia³o to trwaæ do rana,
do 3.00. Nam czasu nie brakuje, mo¿emy sie-
dzieæ i pracowaæ, je¿eli tylko ktoœ ma si³ê i mo¿li-
woœci.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan senator
jest szczêœliwy, jak rozumiem, bo szczêœliwi czasu
nie licz¹, tak?)

Panie Marsza³ku, powiem tak: doradztwo rolni-
cze w tej chwili – dzisiaj o tym rozmawialiœmy – te¿
jest wrzucone do samorz¹dów. I obawiam siê, ¿e
w tej ustawie rz¹d znowu pozbawia siê instru-
mentu tak wa¿nego dla rolnictwa. Obawiam siê,

co siê stanie z moimi rolnikami, którzy nie bêd¹
mieli do tego takiego dostêpu, jaki maj¹ dzisiaj.
Tego siê obawiam i mam prawo siê tego obawiaæ.
Ale mo¿emy debatowaæ. I zachêcam panów sena-
torów, panie senator, aby mo¿e zdecydowali siê
jeszcze, jeœli bêdzie taka wola, zag³osowaæ za refe-
rendum. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

B³agaj¹c nastêpnych mówców, ¿eby mówili na-
prawdê o referendum, a nie o kryzysach ekonomi-
cznych, energetycznych w Stanach Zjednoczo-
nych, udzielam g³osu panu senatorowi Wies³awo-
wi Dobkowskiemu.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Postaram siê mówiæ na temat.
(G³os z sali: Ka¿dy tak mówi.)
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jeœli chodzi o przekazany przez pana prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej Wysokiej Izbie pro-
jekt postanowienia o zarz¹dzeniu ogólnokrajowe-
go referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿-
by zdrowia, to uwa¿am, ¿e Senat Rzeczypospolitej
Polskiej powinien wyraziæ zgodê na jego przepro-
wadzenie.

Od odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
w roku 1989 do tej pory podejmowano próby re-
formowania s³u¿by zdrowia, ale by³y one, jak wi-
dzimy, nieskuteczne. Obecny rz¹d proponuje
uchwalenie tak zwanego pakietu ustaw zdrowot-
nych, które prowadz¹ do komercjalizacji, a w ko-
lejnym etapie do prywatyzacji tej tak newralgicz-
nej dziedziny.

S³u¿ba zdrowia jest dziedzin¹ priorytetow¹,
która obejmuje wszystkich obywateli, wszyscy
powinni mieæ równy dostêp do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej. Jest to sprawa systemowa i ustrojo-
wa, bo nale¿y rozstrzygn¹æ, czy w³adza pañstwo-
wa w Polsce ma ponosiæ odpowiedzialnoœæ za ta-
kie dziedziny jak s³u¿ba zdrowia, czy te¿ ma wy-
zbyæ siê w³asnej odpowiedzialnoœci na rzecz sa-
morz¹dów lub niewidzialnej rêki rynku.

Przy tej okazji chcê zwróciæ uwagê Wysokiej Iz-
by na to, ¿e wyzbywanie siê przez obecny rz¹d i in-
spiruj¹c¹ go wiêkszoœæ parlamentarn¹ odpowie-
dzialnoœci za sprawy trudne i przekazywanie jej
samorz¹dom jest ogólnym trendem, który prowa-
dzi do tego, ¿e w³adze pañstwowe bêd¹ zajmowa³y
siê tylko sob¹, wojskiem i Policj¹.

Sprawy kierunków zmian dotycz¹cych organi-
zacji s³u¿by zdrowia nie powinniœmy rozstrzygaæ
w parlamencie, lecz nale¿y o to zapytaæ obywateli
Rzeczypospolitej, bo do tej pory nikt tego jeszcze
nie uczyni³. W kampanii wyborczej partie two-
rz¹ce obecn¹ koalicjê rz¹dow¹ nie przedstawi³y
programu komercjalizacji s³u¿by zdrowia, który
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w tej chwili jest procedowany w parlamencie, a je-
¿eli nawet wyborcy mogli spodziewaæ siê takiego
kierunku dzia³añ po Platformie Obywatelskiej,
która uwa¿a, ¿e recept¹ na problemy gospodarcze
jest prywatyzacja wszystkiego, co mo¿liwe, to na
pewno nie spodziewali siê tego po Polskim Stron-
nictwie Ludowym. Tak wiêc nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Platforma Obywatelska, która w ostat-
nich wyborach zdoby³a 41% g³osów, otrzyma³a
zgodê na reformy, których w kampanii wyborczej
nie przedstawia³a.

Jednak pomimo braku tej zgody uchwalono
w Sejmie tak zwany pakiet ustaw zdrowotnych,
który bêdziemy jutro procedowaæ w Senacie,
a który przewiduje komercjalizacjê zak³adów
opieki zdrowotnej, w tym szpitali, bez ¿adnych za-
bezpieczeñ przed nieograniczon¹ prywatyzacj¹.

Je¿eli nawet obecny rz¹d nie chce masowo
prywatyzowaæ s³u¿by zdrowia, to ustawa ta daje
prawo do prywatyzacji bez ¿adnych ograniczeñ
samorz¹dom i nastêpcom. W tak wa¿nej spra-
wie najpierw powinno byæ rozstrzygniêcie, czy
obywatele godz¹ siê na taki kierunek reform
w s³u¿bie zdrowia, który obecny rz¹d za poœre-
dnictwem projektu poselskiego nam serwuje.
Myœlê, ¿e dlatego ustaw tych nie zg³osi³ rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej, lecz zosta³y one zg³o-
szone jako projekt poselski z inicjatywy pos³ów
Platformy Obywatelskiej, ¿eby omin¹æ konsul-
tacjê spo³eczn¹.

Uwa¿am, ¿e konsultacja z organizacjami spo³e-
cznymi na temat szczegó³owych rozwi¹zañ po-
winna byæ przeprowadzona dopiero po rozstrzyg-
niêciu kierunku reformy s³u¿by zdrowia przez
ogó³ obywateli. O ich woli nie mo¿na wnioskowaæ
na podstawie wyników sonda¿y, lecz trzeba to zro-
biæ w ramach demokracji bezpoœredniej.

Dlatego zasadne jest, aby Senat Rzeczypospoli-
tej Polskiej wyrazi³ zgodê na ogólnokrajowe refe-
rendum w sprawie kierunku reformy w s³u¿bie
zdrowia, w którym Polacy odpowiedz¹ na pytanie,
czy wyra¿aj¹ zgodê na komercjalizacjê placówek
s³u¿by zdrowia, która umo¿liwi prywatyzacjê
szpitali.

Pytanie jest bardzo precyzyjne i jasne. Mówi
o komercjalizacji, która umo¿liwi prywatyzacjê.
Podkreœlam s³owo „umo¿liwi”, bo ono wyjaœnia
zwi¹zek pomiêdzy komercjalizacj¹ a prywatyza-
cj¹. I proszê nie kombinowaæ i nie twierdziæ, ¿e
obywatele mog¹ nie zrozumieæ pytania.

S³u¿ba zdrowia jest delikatn¹ materi¹, bo cho-
dzi o zdrowie i ¿ycie Polaków. Nie mo¿na dzia³aæ
pochopnie, dokonywaæ eksperymentów bez prze-
myœlenia. Trzeba dzia³aæ z namys³em, wspólnie
zastanowiæ siê, jak zorganizowaæ tê dziedzinê
w naszym kraju. Referendum pozwoli na przepro-
wadzenie merytorycznej debaty, która je poprze-
dzi, i ka¿dy obywatel Rzeczypospolitej bêdzie

móg³ wyrobiæ sobie zdanie i œwiadomie podj¹æ de-
cyzjê w tej arcywa¿nej sprawie.

Reformuj¹c organizacjê s³u¿by zdrowia, nale¿y
wybraæ najlepszy wariant, akceptowany przez
wiêkszoœæ obywateli. Najgorszym wariantem by-
³aby reforma uchwalona przez parlament, która
nie cieszy³aby siê akceptacj¹ wiêkszoœci spo³e-
czeñstwa. W tej sprawie nie powinno byæ podzia³u
na koalicjê rz¹dz¹c¹ i opozycjê.

Dlatego apelujê do wszystkich pañstwa sena-
torów, zarówno z klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ,
jak i z Platformy Obywatelskiej, a tak¿e do sena-
torów niezale¿nych. Myœlê, ¿e do klubu Prawo
i Sprawiedliwoœæ nie muszê apelowaæ, bo jest
oczywiste, ¿e zag³osuje za referendum, ale apelu-
jê g³ównie do Platformy Obywatelskiej o g³osowa-
nie za wyra¿eniem zgody na przeprowadzenie
ogólnokrajowego referendum, zgodnie z projek-
tem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana
profesora Lecha Kaczyñskiego. Dziêkujê pañ-
stwu za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Ryszar-

da Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Nie by³oby tego zawirowania, tego zamieszania,

jakie powoduje wniosek pana prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego o przepro-
wadzenie referendum, gdyby si³y polityczne, któ-
re dzisiaj trzymaj¹ ster nawy pañstwowej, realizo-
wa³y to, o czym mówi³y wczeœniej. PO twierdzi³a,
¿e nie zmierza do prywatyzacji s³u¿by zdrowia, ¿e
zmierza do podatku liniowego. Okaza³o siê, ¿e jest
odwrotnie: podatek liniowy gdzieœ wyparowa³,
a prywatyzacja staje siê faktem, jest robiona pod
pretekstem dokonywania eufemicznej komercja-
lizacji. Prywatyzacja, i to daleko id¹ca. Czy jakieœ
szatañskie si³y zadzia³a³y, bo inaczej tego nie mo¿-
na wyt³umaczyæ, ¿e tak wszystko siê wywróci³o do
góry nogami?

Rozpatrywane jutro ustawy zdrowotne wyka¿¹
w szczegó³ach, ¿e komercjalizacja bêdzie obligato-
ryjna, a ona – wykazywali to pañstwo senatorowie
– przecie¿ jest tylko eufemicznym okreœleniem.
Komercjalizacja prowadzi do prywatyzacji, do
pe³nej prywatyzacji. Obejmie nie tylko s³abe, ale
tak¿e dobre, nieliczne, ale istniej¹ce, œwietne
szpitale. Nie ma w tych ustawach zdrowotnych
ograniczeñ dla prywatyzacji. Bêdzie sz³a jak lawi-
na. Obejmie ca³e szpitalnictwo, ca³¹ s³u¿bê zdro-
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wia. Nie bêdzie nawet wyj¹tków, które mo¿na by-
³oby zostawiæ i zachowaæ jako relikt przesz³oœci,
nawet w jakimœ sensie muzealnym.

Z projektów ustaw wy³ania siê troska o zysk,
nie dobro pacjentów, zw³aszcza tych najubo¿-
szych. Bo zamo¿ni pójd¹ do lekarzy prywatnych.
Gdy wychodzi³em przed uniwersytetem w Lubli-
nie z trolejbusu, podesz³a do mnie niewiasta i mó-
wi, ¿e idzie do Lux Medu. Ja szed³em do przycho-
dni uniwersyteckiej. „Dlaczego?” – pytam. „Dla-
czego? Dlatego, ¿e có¿, na pewno jeszcze trochê
po¿yjê. Mam od³o¿one pieni¹dze na ostatni¹ go-
dzinê, ale po to, ¿eby jakoœ jeszcze trochê po¿yæ,
wolê pójœæ tam, ni¿ w kolejce od rannej godziny
staæ i zabiegaæ o mo¿liwoœæ przyjêcia, bo szpital
jest biedny… A dlaczego biedny? Dlatego, ¿e tam
decyduj¹ nie lekarze, ale jacyœ ekonomiœci. Taka
jest ekonomia. Przed wojn¹ – mówi³a – nie widzia-
³am szpitala, którym nie kierowa³by lekarz, a te-
raz s¹ jacyœ m¹drzejsi od lekarzy.”

(Senator Roman Ludwiczuk: Chyba coœ siê pa-
nu pomyli³o, Panie Senatorze.)

Taka by³a konwersacja, rozmowa. Nie mog³em
uciekaæ…

(Rozmowy na sali)
Œwiadomoœæ? Wie pan, chciano nam kiedyœ

zmieniaæ œwiadomoœæ, prawda?
(Senator Roman Ludwiczuk: Ta pani mia³a stra-

szn¹ œwiadomoœæ.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-

natorowie, nie dyskutujcie, proszê. Proszê nie
przeszkadzaæ.)

Nigdzie w Europie nie dokonano tak galopu-
j¹cej prywatyzacji i nigdzie nie sprywatyzowano
szpitali w takim zakresie, prawie ca³kowicie, w ja-
kim to niebawem stanie siê u nas. Bêdziemy dzi-
wakiem Europy. Zwróæmy na to uwagê. Bêdziemy
dziwacznym krajem w Europie.

Poza tym jest jeszcze jeden moment, nad któ-
rym siê zastanawiam. Skoro stocznie maj¹ k³o-
poty, bo Unia Europejska twierdzi, ¿e s¹ nad-
miernie dotowane ró¿nymi przydzia³ami ze stro-
ny pañstwa, to czy nie pojawi¹ siê równie¿ takie
zarzuty w stosunku do prywatyzacji szpitali? Czy
nie bêdziemy musieli siê sk³adaæ po to, a¿eby
móc oddaæ pieni¹dze Unii? Byæ mo¿e bêd¹ bo-
wiem roszczenia maj¹ce zastosowanie równie¿
w stosunku do szpitali, w zwi¹zku ze wspiera-
niem instytucji…

Te momenty i inne wywo³a³y troskê pana prezy-
denta o powszechn¹, dostêpn¹ s³u¿bê zdrowia,
tak¿e dla ludzi najubo¿szych. St¹d w³aœnie pro-
jekt pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyñskiego, dotycz¹cy referendum,
skierowany do nas, do Senatu. Senat jednak nie
pomo¿e. Nie pomo¿e, bo taki jest uk³ad si³ polity-
cznych, bo PO nie pozwoli na to. Szpitale zamieni¹
siê w instytucje wrêcz handlowe, dla których ce-

lem bêdzie zysk, a nie troska o dobro pacjenta. Je-
dno bowiem bêdzie przeczy³o drugiemu.

Pan senator Augustyn plót³ duby smalone…
(weso³oœæ na sali) …ubli¿a³ prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lechowi Kaczyñskiemu. Pro-
szê pañstwa, ja trochê znam – nie tyle z w³asnych
studiów, ale chocia¿by z kilku rozpraw, które
u mnie na seminarium powsta³y – dzieje Senatu
Rzeczypospolitej okresu miêdzywojnia. Nigdy nie
zdarzy³o siê, ¿eby w Senacie tak wrêcz ubli¿ano
prezydentowi. Mówiono krytycznie o jego
wspó³pracownikach, ale nigdy, nigdy w ten spo-
sób, jak to uczyni³ pan senator Augustyn. Chcê,
¿eby to by³y z jego strony tylko takie przegadania,
¿eby jednak w przysz³oœci tego nie czyni³. Powie-
dzenie, ¿e prezydent chce w zmowie z SLD doko-
nywaæ poprzez referendum jakichœ strasznych,
których nie wy³uszczy³, szkodliwych dzia³añ dla
s³u¿by zdrowia, to jest przecie¿ absurd. To jest
œmiechu warte, ale i wrêcz obraŸliwe. Jeœli ju¿ ko-
muœ bli¿si s¹ komuniœci, to niektórym krê-
gom PO, a nie PiS.

Pañstwo, rz¹d pana premiera Donalda Tuska,
jego ministrowie, nie bêd¹ mogli palcem w bucie
kiwn¹æ, kiedy te bogate szpitale bêd¹ samowy-
starczalne, bêd¹ lekcewa¿yæ… Ba, ministrowie
bêd¹ zabiegaæ o ich wzglêdy, bo zawsze ubo¿szy –
choæ bywaj¹ i bogaci ministrowie – zabiega u bo-
gatszego.

By³a mowa o samorz¹dzie. Samorz¹d, zdaniem
wielu mówców, g³ównie z PO, zast¹pi efektywnie
opiekê pañstwa nad siln¹ finansowo s³u¿b¹ zdro-
wia. To¿ to absurd. Samorz¹dy w Polsce p¹czkuj¹.
Polska nie by³a i nie jest na szczêœcie zlepkiem
landów, jak Niemcy. Polska za czasów £okietka
zjednoczy³a siê i nigdy nie by³a podzielona.
W zwi¹zku z tym samorz¹dy wówczas nie rozsze-
rza³y siê, bo dbaliœmy o scentralizowan¹, mocn¹
w³adzê pañstwow¹. Du¿o wody z Wis³y i Ba³tyku
przeniesie siê gdzieœ do Morza Pó³nocnego, zanim
nasze samorz¹dy nabior¹ si³y, nabior¹ werwy.
Samorz¹dy w licznych dzia³aniach s¹ rachitycz-
ne. Rozbicie polityczne jest w nich du¿e. W zwi¹z-
ku z tym s¹ liczne b³êdy. Przewodniczy³em sejmi-
kowi w Lublinie, zanim przyby³em tu, do Senatu
i bolejê nad kondycj¹ organizacyjn¹ samorz¹dów.
Wiem, ¿e ona bêdzie lepsza, ale z czasem. Tymcza-
sem ju¿ dziœ samorz¹dy bêd¹ zaabsorbowane pry-
watnym szpitalnictwem, które niebawem z racji
dbania o zysk stanie siê dla nich potêg¹ ekonomi-
czn¹.

Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyñski pragn¹³, ¿eby te sprawy zosta³y nam
przedstawione dok³adnie, w szczegó³ach przez
najwybitniejszego ich znawcê, pana profesora Re-
ligê. No niestety, nie dosz³o do tego. Niestety, mar-
sza³ek, pan Bogdan Borusewicz, samow³adnie,
na podstawie jednej opinii jakiejœ m³odej prawni-
czki, doktora, powtarzam: jedynej opinii, uzna³,
¿e nie mo¿e byæ mowy o tym, ¿eby dawny minister
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zdrowia, a przede wszystkim wybitny specjalista
medycyny, móg³ nam tutaj wy³uszczyæ…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, przekroczy³ pan ju¿ czas. Proszê koñczyæ.)

Pan profesor Religa by³ tutaj wielkim niemó-
wi¹cym i trzeba byæ wdziêcznym, ¿e wytrzyma³
tak d³ugo tak¹ sytuacjê. Panie Marsza³ku, dyktat
– ju¿ koñczê – w tak wa¿nych sprawach nie jest
dobry. Krzywda, jak¹ wyrz¹dziliœmy – mówiê:
wszyscy, bo przyjêliœmy pañsk¹ decyzjê z, jak to
siê mówi, dobrodziejstwem inwentarza – panu
profesorowi Relidze, to rzecz nies³ychana. Ju¿
koñczê. To, Panie Marsza³ku, nie powinno siê po-
wtórzyæ w przysz³oœci. Jeœli taka sytuacja siê po-
wtórzy, to w takim wypadku powinna decydowaæ
nasza Izba w g³osowaniu, a nie wola pana mar-
sza³ka. Pan marsza³ek jest pierwszym spoœród
nas, pierwszym senatorem, ale, Panie Marsza³ku,
niech pan zechce ³askawie wzi¹æ pod uwagê, ¿e
nie mo¿e pan wyra¿aæ woli wszystkich senatorów,
przejawiaæ jej…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, przekroczy³ pan czas o trzy minuty. Proszê
koñczyæ.)

Pan marsza³ek powinien jak najszybciej… Ju¿
koñczê…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê.)
Pan marsza³ek powinien jak najszybciej to zro-

zumieæ. To spotka siê z wdziêcznoœci¹ chyba nas
wszystkich w tej Izbie. Skoñczy³em. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Norber-

ta Krajczego.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja postaram siê mówiæ krótko, dlatego ¿e zbli¿a

siê ju¿ pó³noc, ale te¿ dlatego, ¿e kolega, który jest
dla mnie niedoœcignionym wzorem, pan senator
Paw³owicz, te¿ ma³o mówi, w zwi¹zku z tym te¿
myœlê, ¿e my, pracuj¹cy w ochronie zdrowia, po-
winniœmy jak najmniej mówiæ akurat na ten te-
mat. Niemniej jednak chcia³bym, Panie Mar-
sza³ku, odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego refe-
rendum.

A dlatego, ¿e pakiet ustaw zdrowotnych przygo-
towanych przez pos³ów Platformy Obywatelskiej
ma byæ lekiem uzdrawiaj¹cym s³u¿bê zdrowia.
Ustawy te budz¹ w¹tpliwoœæ, czy wprowadzenie
ich wp³ynie na polepszenie zarz¹dzania w ochro-
nie zdrowia i jej kondycji finansowej, a przede
wszystkim, czy u³atwi to i zagwarantuje równy dla

wszystkich obywateli dostêp do œwiadczeñ zdro-
wotnych.

Proponowana obecnie reforma s³u¿by zdrowia
nie jest oparta na spójnej, przemyœlanej, jednoli-
tej koncepcji. Zasadniczy kierunek proponowa-
nych zmian sprowadza siê do wprowadzenia no-
wych form organizacyjno-prawnych dla SP ZOZ,
które maj¹ byæ docelowo prowadzone przez spó³ki
kapita³owe. Przewiduje siê obligatoryjne prze-
kszta³canie obecnych SP ZOZ w spó³ki kapita³o-
we, bez wzglêdu na ich kondycjê finansow¹.
A przecie¿ pod koniec 2007 r., i to s¹ dane Mini-
sterstwa Zdrowia, a¿ 50% tych SP ZOZ nie mia³o
uregulowanych zobowi¹zañ wymagalnych.

Konstytucja zapewnia dostêp do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych. Ochrona zdrowia jest dziedzin¹ ¿y-
cia spo³ecznego, której nie powinien dotyczyæ wol-
ny rynek, bo zdrowie to nie towar. Ustawy o zak³a-
dach opieki zdrowotnej, które maj¹ byæ wprowa-
dzone, nie zawieraj¹ œrodków czy raczej instru-
mentów, które by umo¿liwia³y kontrolowanie i za-
bezpieczenie interesu publicznego.

Komercjalizacja to wed³ug prawa gospodarcze-
go zmiany handlowe, a prywatyzacja to akt prze-
kazania prywatnemu w³aœcicielowi pañstwowego
mienia. Reformy – tak, ale chodzi g³ównie, o tym
ma³o siê mówi³o, mo¿e ewentualnie podczas
uchwalania kolejnych ustaw bêdzie coœ wiêcej na
ten temat, o uszczelnianie systemu. Uszczelnia-
nie systemu w bardzo prosty sposób: poprzez re-
jestr us³ug medycznych. Od d³u¿szego czasu, od
pó³ roku, namawiam do tego Ministerstwo Zdro-
wia, bo tylko cztery regiony w kraju maj¹ rejestr
us³ug medycznych. Dziêki temu zmniejsza siê
miêdzy innymi iloœæ œrodków wydawanych na le-
ki, ale nie tylko, tak¿e na procedury medyczne itd.
Chodzi te¿ o zwiêkszenie œrodków na ochronê
zdrowia poprzez podwy¿szenie PKB, wprowadze-
nie bardzo istotnej kwestii, mianowicie sieci szpi-
tali, oraz dopuszczenie do rynku, i to jest najwa¿-
niejsze, a o tym tutaj nie mówiliœmy, nie jednego
p³atnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdro-
wia, tylko wielu p³atników. Niech ci p³atnicy kon-
kuruj¹ o œwiadczeniodawców. W tej chwili jest to
dyktat, ca³y czas jest to dyktat jednego p³atnika,
który mówi: albo zakontraktujê, albo nie zakon-
traktujê; dam za procedurê, za punkt rehabilita-
cyjny 1 z³ 20 gr, za ponadlimitowych dam 60 gr,
albo mo¿e 30 gr, gdy któryœ z tych mened¿erów nie
ma przebicia. Mo¿e siê okazaæ, ¿e je¿eli te warunki
nie bêd¹ spe³nione, je¿eli dla spó³ek prawa han-
dlowego te¿ nie bêdzie mo¿na podnieœæ cen za
kontraktowane us³ugi, a przede wszystkim jeœli
nie zwiêkszy siê liczba procedur dla nich, to one
te¿ bêd¹ wówczas deficytowe.

Pakiet ustaw zdrowotnych czy ustaw o ochro-
nie zdrowia, które maj¹ byæ przyjête, to powinno
byæ nie tylko stanowisko rz¹dz¹cych czy ewen-
tualnie koalicji rz¹dz¹cej, ale to powinno byæ tak-
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¿e stanowisko fryzjerki, kucharki, mechanika sa-
mochodowego i wielu, wielu jeszcze innych osób.
Dlatego miêdzy innymi mia³oby byæ referendum.

Mam mo¿liwoœæ wspó³pracy transgranicznej
i proszê mi wierzyæ, ¿e nie bojê siê prywatnych
podmiotów w ochronie zdrowia. Na przyk³ad
w Czechos³owacji czêœæ szpitali jest prywatna, a ja
akurat mieszkam na tym przygraniczu. Ale w Cze-
chos³owacji nie ma…

(G³osy z sali: W Czechach.)
W Czechach, przepraszam, w Czechach, oczy-

wiœcie, to ta pó³noc tak dzia³a.
Ale myœlê, ¿e jest tam nie wiêcej ni¿ 20% pry-

watnych szpitali. Ma³ych szpitali, które nie maj¹
nawet czterech tak zwanych profilowych oddzia-
³ów, czyli po³o¿nictwa z ginekologi¹, pediatrii, chi-
rurgii czy interny. S¹ tam te tak zwane rodzynki.
Oczywiœcie te szpitale wspó³pracuj¹ z innymi,
publicznymi. Ja przepraszam, ale o tym te¿ nie
mówiliœmy. Z czego bior¹ siê koszty dla dobrych,
du¿ych szpitali? A z powtórki z rozrywki, bo pa-
cjenta operowanego gdzieœ w publicznym czy nie-
publicznym ma³ym szpitalu trzeba, bo nie ma tam
OIOM, nie ma wieczorem anestezjologa, zawieŸæ
do tego du¿ego, gdzie jest ca³odobowy dy¿ur, gdzie
jest oddzia³ intensywnej opieki medycznej, który
dziœ praktycznie w ca³ym kraju jest deficytowy,
nie tylko w regionie, gdzie ja mieszkam. Takie s¹
wyceny Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jest jeszcze kardiologia, jest jeszcze interna,
moglibyœmy jeszcze wymieniaæ. Ale s¹ te¿ tak
zwane procedury rodzynki i my w publicznych je-
dnostkach te¿ wiemy, jak siê to robi, jak siê wy-
ci¹ga z systemu pieni¹dze. Dzisiaj my, z publicz-
nych placówek, nie mo¿emy zostawiæ tych pa-
cjentów, a póŸniej to mo¿e byæ ró¿nie, bo szefa
spó³ki bêdzie siê rozlicza³o za efekt. To nie bêdzie
dzia³alnoœæ non-profit. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Janinê

Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Wniesiony przez prezydenta Rzeczypospolitej,
pana profesora Lecha Kaczyñskiego, projekt po-
stanowienia o zarz¹dzeniu ogólnokrajowego refe-
rendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdro-
wia jest wa¿nym sprawdzianem polskiej demo-
kracji. Pan prezydent Lech Kaczyñski wygra³ wy-
bory w 2005 r., wybory imienne, g³osowanie na
osobê i jej program, g³osz¹c program Polski soli-

darnej. W swoich dzia³aniach pan profesor Lech
Kaczyñski, jak przysta³o na mê¿a stanu, cz³owie-
ka nauki i prezydenta wielkiego kraju, jest kon-
sekwentny i zachowuje deklarowany kierunek
dzia³ania. W sytuacji, gdy spe³nia siê teraz,
wstydliwie ukrywany i zapominany przez refor-
matorów z PO i PSL, scenariusz pos³anki Sawic-
kiej z 2005 r., istnieje potrzeba zwrócenia siê z py-
taniem do suwerena, do narodu – w jakim kierun-
ku powinna iœæ reforma systemu ochrony zdrowia
Polaków. W 2005 r., po obna¿eniu tajnych planów
grupy parlamentarzystów PO, na czele z ow¹ s³yn-
n¹ frontmank¹, pan Donald Tusk, jako lider PO,
wielokrotnie og³asza³ w kampanii wyborczej, ¿e
na pewno nie bêdzie prywatyzacji szpitali. Przed-
stawiony jednak przez grupê pos³ów Platformy
Obywatelskiej i PSL – za przyzwoleniem rz¹du pa-
na premiera Tuska i, jak powiedzia³a pani mini-
ster Ewa Kopacz na posiedzeniu Komisji Zdrowia
Senatu w dniu 23 paŸdziernika, z wziêciem przez
ten rz¹d pe³nej odpowiedzialnoœci – pakiet ustaw
zawieraj¹cy koncepcjê spó³ek prawa handlowego
stanowczo odbiega od tej deklaracji lidera PO.
Z tego powodu, ka¿dy siê z tym zgodzi, jeœli nie jest
hipokryt¹, zasadniczo zmieni³a siê koncepcja re-
formy ochrony zdrowia w stosunku do deklaracji
wyborczych obecnie rz¹dz¹cej partii. Dlatego ta-
kie pytanie, zadane przez g³owê pañstwa, powin-
no byæ skierowane do narodu.

Referendum jest u¿ywane w sprawach zasa-
dniczej wagi w krajach dojrza³ej demokracji. Ka¿-
dy podrêcznik z podstaw nauk politycznych pod-
kreœla, ¿e referendum odgrywa cztery bardzo wa¿-
ne funkcje: funkcjê legitymizacji w³adzy, funkcjê
informacyjn¹, funkcjê edukacyjn¹ i funkcjê inte-
gracyjn¹. Referendum stwarza zatem znakomit¹
okazjê do zweryfikowania, czy s¹ ró¿nice pomiê-
dzy stanowiskiem opinii publicznej a elit politycz-
nych, do umocnienia w obywatelach poczucia, ¿e
maj¹ swoim g³osem wp³yw na wa¿ne dla nich ele-
menty polityki pañstwa. Krótko mówi¹c, jest to
znakomite narzêdzie demokracji, które zmniejsza
deficyt demokracji, zw³aszcza tam, gdzie jest ona
jeszcze na etapie dojrzewania i gdzie opóŸnienia
s¹ ci¹gle zauwa¿alne, z racji rekonwalescencji po
chorobie, jak¹ by³ komunizm.

Dzisiaj w Polsce trzeba byæ bardzo odwa¿nym
prezydentem, aby wyjœæ z inicjatyw¹ referendum,
gdy jest pewne, ¿e wszystko, pocz¹wszy od inicja-
tywy, a skoñczywszy na u¿ytych s³owach, proce-
durach, intencjach, bêdzie skrytykowane, wy-
œmiane, odarte z logiki, sensu, sprowadzone do
emocji i absurdu i atakowane zgodnie z finezyj-
nym, naukowo niemal opracowanym, scenariu-
szem eskalacji emocji i pseudoargumentów. Mó-
wi¹c jêzykiem chrzeœcijan, jest to dobrowolne
nadstawienie policzka albo te¿, mówi¹c bardziej
dosadnie, dobrowolne skazanie siê na biczowa-
nie. Przyk³ad? Pan pose³ Chlebowski powiedzia³,
cytujê za wiadomoœci¹ PAP z 20 paŸdziernika
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2008 r. z godziny 0.40, ¿e wniosek prezydenta jest
absurdalny.

Czy zatem warto? Tak, warto, bo w moim prze-
konaniu w bardzo wa¿nej kwestii, jak¹ jest bez-
pieczeñstwo zdrowotne obywateli, rozstrzyga siê,
czy zwyciê¿y podejœcie liberalnej czy solidarnej
Polski. Nie upiera³abym siê, gdybyœmy byli na
etapie rozwoju europejskiej Piêtnastki lub te¿
Szwajcarii czy Norwegii. Ale gdy polskie emerytu-
ry i renty s¹ wschodnie, a my chcemy zafundowaæ
spo³eczeñstwu system zabezpieczenia z krajów
nawet nie zachodnich – bo przypomnijmy na przy-
k³ad narodow¹ s³u¿bê zdrowia w Wielkiej Brytanii
– ale krajów trzeciego œwiata, to naprawdê trzeba
siê odwo³aæ do suwerena, do narodu. Niech on
zdecyduje.

Jak wynika z sonda¿u GfK Polonia dla „Rzecz-
pospolitej”, 63% badanych posz³oby na referen-
dum w sprawie komercjalizacji szpitali, 55% opo-
wiedzia³oby siê przeciw komercjalizacji, która
mo¿e doprowadziæ do prywatyzacji ZOZ, a 45% re-
spondentów by³oby za takim rozwi¹zaniem. Son-
da¿ by³ przeprowadzony 19 paŸdziernika na piê-
ciuset osobowej grupie doros³ych Polaków.

Odwo³anie siê do narodu to wyra¿enie wiary
w m¹droœæ narodu, poszczególnych jego cz³on-
ków oraz przejaw uczciwoœci politycznej pana
prezydenta. Niestety, wielcy tego œwiata kwestio-
nuj¹ potrzebê referendum. Nawet niektórzy leka-
rze z sarkazmem kwestionuj¹ g³os sprz¹taczek,
rolników czy historyków sztuki w kwestii ochrony
zdrowia, zapominaj¹c, ¿e w³aœnie ich ten problem
dotyczy, a jak mówi stara zasada: nic o nas bez
nas.

Pan profesor Zbigniew Religa, wielki autorytet
lekarski w Polsce, stwierdzi³, ¿e ide¹ ka¿dej refor-
my ochrony zdrowia jest pacjent, a w tym przy-
padku zosta³ on pominiêty. Gdy ca³a Europa jest
przeciwko prywatyzacji i gdy zbankrutowa³a idea
wolnego rynku, czego dowodem jest kryzys finan-
sowy i gospodarczy w Ameryce i Europie, rz¹d PO
i PSL, „ubiera” Polaków w skomercjalizowane in-
stytucje zak³adów opieki zdrowotnej. Skomercja-
lizowane totalnie, ca³oœciowo i przymusowo
w ci¹gu dwóch lat, niezale¿nie od tego, czy pro-
speruj¹ dobrze czy Ÿle, czy chc¹ czy nie chc¹.

Nie przed³u¿aj¹c swojego wyst¹pienia, jako
osoba znaj¹ca realia polskiego systemu ochrony
zdrowia, uczestnicz¹ca w pilota¿owych projek-
tach reformy systemu ochrony zdrowia w latach
dziewiêædziesi¹tych w ramach programów Phare,
rz¹du polskiego, Banku Œwiatowego, pragnê pod-
kreœliæ, ¿e nie jestem przeciwko prywatyzacji
w ogóle, ale przeciw przymusowej, totalnej ko-
mercjalizacji, prowadz¹cej do prywatyzacji obo-
wi¹zkowej.

System mo¿na u³o¿yæ organizacyjnie tak, aby
uwzglêdniæ zasady rynku us³ug i bezpiecznej

opieki zdrowotnej dla pacjenta. Aby to uczyniæ,
trzeba rozwa¿yæ interesy wszystkich stron: samo-
rz¹dów, zak³adów opieki zdrowotnej, profesjona-
listów ochrony zdrowia, a nade wszystko pacjen-
ta. Dlatego do pacjenta, do narodu, trzeba siê
zwróciæ z jasno i klarownie postawionym przez
pana prezydenta pytaniem: „Czy wyra¿a
Pani/Pan zgodê na komercjalizacjê placówek
s³u¿by zdrowia, która umo¿liwi prywatyzacjê
szpitali?”

W sytuacji, gdy pominiêto g³os strony spo³ecz-
nej i przygotowana ostateczna wersja pakietu
ustaw zdrowotnych nie spe³nia spo³ecznych ocze-
kiwañ, gdy w œwietle pakietu ustaw zdrowotnych
spó³ki kapita³owe bêd¹ mog³y siê przekszta³caæ
bez wzglêdu na interes publiczny, istnieje zagro-
¿enie konstytucyjnego prawa do równego dla
wszystkich obywateli dostêpu do œwiadczeñ zdro-
wotnych. Nie mo¿emy przejœæ obok tego obojêt-
nie. Apelujê do sumieñ senatorów w tej Izbie, aby
wybrali dobro pacjenta, a przez to rozumiem tak-
¿e dobro pañstwa, i g³osowali za referendum albo,
ws³uchuj¹c siê w g³os spo³eczeñstwa, zasadniczo
zmienili zapisy w ustawach znajduj¹cych siê
w pakiecie, a zw³aszcza w ustawach o zak³adach
opieki zdrowotnej, o prawach pracowniczych oraz
ustawie wprowadzaj¹cej ustawy o ZOZ.

Na zakoñczenie z przykroœci¹ odnotowujê upa-
dek dobrych obyczajów w naszej Izbie. Otó¿ dzi-
siaj zapisa³am siê do g³osu jako siódma, a jestem
osiemnasta czy dziewiêtnasta, nie doliczy³am
siê… Ale to niewa¿ne. Dzisiaj przede wszystkim
pad³o zbyt wiele s³ów… Chodzi o insynuacje, na
przyk³ad o koalicji PiS-PO, o zarzuty nieuczciwo-
œci, o których mówili panowie Kwiatkowski i Au-
gustyn, zarzuty dezinformacji, manipulacji, dzi-
kiej prywatyzacji w wykonaniu PiS, zarzuty, ¿e
czynimy i mówimy bzdury etc. Wiem, ¿e najlepsz¹
obron¹ jest atak, ale dlaczego partii rz¹dz¹cych
na opozycjê, tego nie mogê zrozumieæ.

I bêd¹c dzisiaj w Wysokiej Izbie, przys³uchuj¹c
siê obradom i uczestnicz¹c w obradach, myœlê so-
bie: a mo¿e PO chodzi o to, ¿eby pan prezydent za-
wetowa³ pakiet tak przygotowanych ustaw zdro-
wotnych? Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Marka

Trzciñskiego.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zaproszeni Goœcie!

Referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿-
by zdrowia nie jest mo¿liwe. Prezydent Lech Ka-
czyñski oraz prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski do-
magaj¹ siê referendum w sprawie przyjêcia kie-
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runku reformy s³u¿by zdrowia i urz¹dzaj¹ przed-
stawienie w niezwykle delikatnej i z³o¿onej spra-
wie, która wymaga roztropnoœci i m¹drych decyz-
ji. Od tych decyzji zale¿eæ bêdzie zdrowie i ¿ycie
wiêkszoœci obywateli. Wiêkszoœci, a zatem tak¿e
tych, którzy wpadli na pomys³ referendum i prze-
szkadzaj¹, gdy inni dokonuj¹ zmian w znajdu-
j¹cej siê w stanie zawa³owym s³u¿bie zdrowia.
Winni oni wiedzieæ, ¿e je¿eli zablokuj¹ reformê,
odpowiadaæ bêd¹ za los tych wszystkich, którzy
na czas nie otrzymaj¹ wystarczaj¹cej pomocy ze
strony s³u¿by zdrowia.

Referendum z wniosku prezydenta nie powin-
no byæ przeprowadzone. Prezydent chce pytaæ ar-
cheologów, rolników, murarzy, przedsiêbiorców,
jak reformowaæ system ochrony zdrowia. Czy ko-
lejnym pomys³em nie bêdzie prezydencka propo-
zycja, abyœmy leczyli siê sami, skoro wed³ug naj-
wy¿szego w pañstwie znamy siê na tym najlepiej?
Panie Prezydencie, czy nasz kraj musi byæ krajem
absurdów?

W dyskusji dotycz¹cej propozycji referendum
nie sposób nie wspomnieæ o tym, w jakim stopniu
Polacy podzielaj¹ anachroniczne, zdewaluowane
w okresie komunizmu pogl¹dy prezentowane
przez wnioskodawcê i jego otoczenie. W tej spra-
wie Polacy wypowiadali siê ca³kiem niedawno –
zrobili to, g³osuj¹c w ostatnich wyborach parla-
mentarnych, jesieni¹ 2007 r. Wówczas Prawo
i Sprawiedliwoœæ, a tak¿e osobiœcie Lech i Jaros-
³aw Kaczyñscy straszyli rodaków zapowiadan¹
przez Platformê Obywatelsk¹ komercjalizacj¹
s³u¿by zdrowia. I co siê sta³o? Otó¿ Polacy zdecy-
dowali siê oddaæ w³adzê w³aœnie Platformie Oby-
watelskiej. Rozpêtane wówczas igrzyska politycz-
ne zakoñczy³y siê sromotn¹ klêsk¹ tych, którzy
chcieli w Polakach obudziæ najni¿sze instynkty.
Obywatele opowiedzieli siê za odwa¿nymi zmia-
nami. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e trzeba mieæ
odrobinê pokory, by to przyj¹æ.

Chcia³bym zwróciæ siê do pana prezydenta. Pa-
nie Prezydencie, w cywilizowanych pañstwach
w³adza nie powinna prowadziæ wojen ze swoimi
obywatelami, szczególnie wtedy, kiedy mog¹ byæ
ofiary. To, co pan robi, nie jest przecie¿ – tak jak do
tej pory – wojn¹ z przeciwnikami politycznymi.
Tym razem wytoczy³ pan armaty przeciwko oby-
watelom. Gdy chodzi o ¿ycie ludzkie i prawo do go-
dnoœci, prezydent nie powinien nara¿aæ tych,
w których interesie zobowi¹zany jest wystêpo-
waæ. Nie mo¿e tego usprawiedliwiaæ d¹¿enie do
osi¹gniêcia celu politycznego. W tak wa¿nych
sprawach, maj¹cych dla ludzi znaczenie podsta-
wowe, nie wolno manipulowaæ faktami.

System ochrony zdrowia w naszym kraju wy-
maga przekszta³ceñ. Nie mo¿na m¹ciæ ludziom
w g³owach tym, ¿e przekszta³cenie formy organi-
zacyjnej samodzielnych zak³adów opieki zdrowot-

nej w spó³ki prawa handlowego oznacza ich pry-
watyzacjê. Prywatyzacja to przecie¿ akt przekaza-
nia prywatnemu w³aœcicielowi publicznego mie-
nia, a ¿aden projekt z rz¹dowego pakietu ustaw
zdrowotnych tego nie przewiduje. Organy za³o¿y-
cielskie, a potem udzia³owcy lub akcjonariusze,
to jest jednostki samorz¹du terytorialnego, ale
tak¿e akademie medyczne, rz¹d i Ministerstwo
Zdrowia, tak jak dotychczas bêd¹ mieli prawo po-
dejmowania decyzji dotycz¹cych zachowania pra-
wa w³asnoœci lub jego odsprzeda¿y w czêœci lub
ca³oœci.

Pytanie referendalne: „Czy wyra¿a Pani/Pan
zgodê na komercjalizacjê placówek s³u¿by zdro-
wia, która umo¿liwi prywatyzacjê szpitali?” wpro-
wadza tylko zamêt. Tak siê sk³ada, ¿e na dwudzie-
stolecie przemian ustrojowych chce siê stworzyæ
u³udê, ¿e zbiorowym aktem g³osowania da siê za-
czarowaæ rzeczywistoœæ. Jak kiedyœ plenum Ko-
mitetu Centralnego PZPR uchwala³o, ¿e jest uro-
dzaj, tak teraz plebiscyt ma uznaæ, ¿e s³u¿ba zdro-
wia w obecnym stanie mo¿e czekaæ na reformê.
Chce siê wmówiæ Polakom, ¿e drog¹ referendum
da siê powstrzymaæ dzia³anie praw rynku. Tak
naprawdê, nadaj¹c s³owom „komercjalizacja”
i „prywatyzacja” jak najgorsze znaczenie, pragnie
siê przywróciæ do ³ask najbardziej prymitywne
has³a, którymi niegdyœ próbowano ratowaæ blask
PRL. A w istocie t¹ metod¹ wywo³uje siê strach, li-
czy siê raczej na dezorientacjê obywateli ni¿ na ich
racjonalny wybór. I to uznajê za najwiêksze ob-
ci¹¿enie pomys³u referendum. Przedstawianie
komercjalizacji i prywatyzacji jako zjawisk bu-
dz¹cych grozê i zastosowanie tej metody w dysku-
sji w sprawie reformy s³u¿by zdrowia jest graniem
na ludzkich emocjach, jest wykorzystywaniem
s³aboœci ludzi przeciwko nim samym, jest, moim
zdaniem, mówi¹c prostymi s³owami, nie fair.
Trudno o odpowiednie s³owa, które odda³yby ca³y
cynizm takiego postêpowania.

Jeszcze raz chcia³bym siê zwróciæ do pana pre-
zydenta. Panie Prezydencie, czy naprawdê w do-
bie œwiatowego kryzysu finansowego nie staæ nas
na rozwi¹zania racjonalne i odwa¿ne, a nie wy-
ci¹gane z archiwum Edwarda Gierka? Czy trzeba,
aby znowu Joanna Szczepkowska wystêpowa³a
w telewizji i przypomina³a, ¿e 4 czerwca 1989 r.
skoñczy³ siê w Polsce komunizm?

(G³os z sali: Nie skoñczy³ siê.)
Czy musia³aby teraz dodaæ, ¿e pomimo tych

dwudziestu lat idea oparcia funkcjonowania in-
stytucji ¿ycia spo³ecznego na zasadach rynko-
wych nadal pozostaje aktualna, a prywatne nie
znaczy z³e? Niech pan zapyta pracowników pry-
watnych przedsiêbiorstw, tych, którzy prowadz¹
normalne ¿ycie, maj¹ rachunki bankowe,
kszta³c¹ siê, je¿d¿¹ po œwiecie, czasami maj¹ psa,
niekiedy kota, tych, którzy po przekszta³ceniach
przedsiêbiorstw pañstwowych przeszli przez za-
wirowania ostatnich lat i wyszli z nich obronn¹ rê-
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k¹, czy œwiadomoœæ udzia³u w funkcjonowaniu
mechanizmów rynkowych pogarsza, czy te¿ po-
prawia komfort ich ¿ycia.

Szanowni Pañstwo, propozycje rz¹du daj¹
szansê poprawy jakoœci opieki medycznej w Pol-
sce. W jakim stopniu powinni o tym debatowaæ
specjaliœci, a w jakim powinni to rozstrzygaæ na
podstawie wiedzy uzyskanej od ekspertów parla-
mentarzyœci? Pragnê zwróciæ pañstwa uwagê na
to, ¿e dzisiejsze odrzucenie wniosku prezydenta
Rzeczypospolitej nie rozwi¹zuje problemu. Prze-
prowadzenie debaty nad zarz¹dzeniem referen-
dum oznacza jedynie koniec spektaklu, który po
raz kolejny zosta³ zafundowany Polakom. Musi-
my jednak myœleæ o tym, co dalej czeka s³u¿bê
zdrowia. Nie mo¿emy zatem przejœæ do porz¹dku
dziennego nad zapowiedzi¹ prezydenta zaweto-
wania ustaw zdrowotnych.

Panie Prezydencie, zamiast rujnowaæ, zapra-
szamy do wspólnego budowania. Je¿eli nie po-
zwoli pan zreformowaæ s³u¿by zdrowia, to w³aœnie
pan bêdzie odpowiada³ za to, co czeka ofiary pana
uporu i podporz¹dkowania najwa¿niejszych dla
obywateli spraw interesowi politycznemu. Czy
pan wie, ¿e umieralnoœæ na choroby uk³adu
kr¹¿enia jest w Polsce prawie dwukrotnie wy¿sza
ni¿ przeciêtnie w Unii Europejskiej? Czy pan wie,
¿e Polacy przeciêtnie ¿yj¹ niemal o piêæ lat krócej
od obywateli innych krajów Europy? Panie Prezy-
dencie, niech pan w tak wa¿nych sprawach, kiedy
od pana roztropnoœci zale¿y nawet ¿ycie ludzkie,
stanie na wysokoœci zadania. Dziêkujê za uwagê.
(Oklaski)

(G³os z sali: Oby!)
(Senator Ryszard Bender: Amen.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panowie Senatorowie.
Panie Senatorze, proszê nie komentowaæ, to

jest powa¿na debata.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Przepraszam,

ale nie mogê siê powstrzymaæ.)
Ja to rozumiem, ja te¿ ledwo mogê siê po-

wstrzymaæ, ale muszê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana

Rulewskiego.
(Senator Stanis³aw Karczewski: ¯a³osne.)

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zalecam tym wszystkim, którzy nie mog¹ cze-

goœ wytrzymaæ lub siê powstrzymaæ, udanie siê
do lekarza, który przyjmuje takie przypadki. To

mo¿e pozwoli nam zakoñczyæ tê debatê w atmo-
sferze pewnego ucierania pogl¹dów.

Ja chcia³bym zacz¹æ pojednawczo. Panie i Pa-
nowie Senatorowie, otó¿ zgódŸmy siê, ¿e ochrona
zdrowia obywateli w Polsce przypomina krajobraz
po bitwie. S¹ tego œlady, jest wiele takich œladów.
Jest to krajobraz po bitwie, w którym widaæ œlady
wielu interwencji i wielu rz¹dów. By³y kasy cho-
rych, póŸniej kasy chorych zlikwidowano…

(Senator Ryszard Bender: Ale nie przedwojen-
ne, tamte by³y dobre.)

Potem pojawi³y siê koncepcje pana Jaros³awa
Kaczyñskiego dotycz¹ce oparcia s³u¿by zdrowia
w ca³oœci na œrodkach bud¿etowych, prostowane
przez szanowanego tutaj, równie¿ przeze mnie,
profesora Religê, który jednak nie dopuœci³ do na-
cjonalizacji, a w³aœciwie biurokratyzacji s³u¿by
zdrowia. Prawd¹ jest – i nie ukrywajmy tego – ¿e
równie¿ koncepcje z zakresu prezentowanych
przez Platformê Obywatelsk¹, a dzisiaj jednak
przez coœ wiêcej ni¿ Platforma, bo przez koalicjê,
s¹ odmienne od tych, które by³y prezentowane
w kampanii wyborczej. Có¿, taka jest prawda.
I przyjmijmy za punkt wyjœcia, ¿e odpowiedzial-
noœæ za ten krajobraz po bitwie ponosimy wszys-
cy, tak, wszyscy, którzy podnosili rêce za tym lub
innym systemem.

Mimo to ten pojednawczy ton muszê przerwaæ,
gdy¿ zarzucam panu prezydentowi, ¿e w sposób
nieuprawniony… no, mo¿e uprawniony, ale nieu-
zasadniony, ingeruje w ustalenia art. 146 ust. 1
konstytucji, który powiada, ¿e rz¹d prowadzi poli-
tykê wewnêtrzn¹ i politykê zagraniczn¹. A prze-
cie¿ odpowiedzialnoœæ za ochronê zdrowia obywa-
teli – nie za s³u¿bê zdrowia, ale za ochronê zdrowia
– le¿y w³aœnie w zakresie polityki wewnêtrznej
rz¹du i to rz¹d jest za ni¹ odpowiedzialny. Zatem
¿aden rz¹d, obojêtnie na jakiej partii czy koalicji
oparty, nie mo¿e przechodziæ do porz¹dku dzien-
nego nad sytuacj¹, któr¹ nazwa³em krajobrazem
po bitwie i w której widaæ pe³no œladów interwen-
cji dotycz¹cych ró¿nych form leczenia, ró¿nych
stopni zad³u¿enia czy te¿ efektywnoœci. Rz¹d Plat-
formy – w przeciwieñstwie do pañ i panów senato-
rów – nie ma w¹tpliwoœci, ¿e nale¿y ten stan zmie-
niæ, bo jest za to odpowiedzialny. Pan prezydent
Kaczyñski ingerowa³, i to w sposób kabaretowy,
w uczestnictwo delegacji polskiej w Brukseli –
z tym ¿e to nie mia³o ¿adnego znaczenia, mia³o je-
dynie charakter widowiskowy. Jednak¿e w mo-
mencie, gdy pan prezydent przy pomocy referen-
dum, o którym powiem za chwilê, usi³uje zmieniæ
politykê wewnêtrzn¹ rz¹du, to moim zdaniem ju¿
narusza art. 146 ust. 1 konstytucji.

(G³os z sali: Ale rz¹d…)
Tak, to rz¹dodpowiadazawysokoœæwynagrodzeñ

w s³u¿bie zdrowia, za inwestycje, za programy walki
z rakiem, za stan prawny, za funkcjonowanie Naro-
dowego Funduszu Zdrowia i za wiele, wiele innych
spraw. Ale gdy teraz pan prezydent proponuje referen-
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dum, a zw³aszcza w taki sposób, jak to jest zapisane
wtympostanowieniuoreferendum,to jest topróba fa-
landyzacji.Bospójrzmynazapis§1–prezydentpowia-
da,¿emabyætoreferendumwsprawiekierunkurefor-
my s³u¿by zdrowia. Proszê szanownych senatorów, to
nie jestreforma!Tos¹noweustawy, to jestracjonaliza-
cja! Reforma zosta³a przeprowadzona w 2000 r., byæ
mo¿e te¿ przez wiêkszoœæ pañstwa senatorów. A to te-
raztonie jestreforma,dlatego¿etusiêniezmieniapro-
porcji miêdzy podmiotami ochrony zdrowia w Polsce.
Bo kto jest tu podmiotem? Jest nim pacjent, lekarz,
narodowy fundusz i rz¹d. A ustalenie, jakie instru-
menty zostan¹ zmienione, jest tylko racjonalizacj¹.
Idlatego ju¿w§1widaæ,¿epanprezydentnie jestœwia-
dom tego, co siê przeprowadza.

Wczeœniej ju¿ tutaj powiedziano, ¿e w uk³adzie
obywatel – fundusz zdrowia – lekarze nic nie ulega
zmianie. Przecie¿ nadal p³atnikiem – a dodajmy
te¿, ¿e i osob¹ ju¿ ubezpieczon¹, bo op³acaj¹c¹
sk³adkê w wysokoœci 1,25% – jest pacjent. Pacjent
ma swojego reprezentanta w postaci Narodowego
Funduszu Zdrowia. Ten Narodowy Fundusz
Zdrowia jest stron¹, ale nie wobec szpitali…

(G³os z sali: I jeszcze dodatkowe ubezpiecze-
nia…)

…lecz wobec lekarzy, wobec pielêgniarek i za-
rz¹dów szpitali. A szpital to jest dla mnie – przepra-
szam za okreœlenie, ale jestem in¿ynierem – instru-
ment techniczny. No bo ile to ju¿ zabiegów i opera-
cji przeprowadza siê poza szpitalami? Twierdzê, ¿e
wykazuje to nawet tendencjê narastaj¹c¹, ¿eby nie
mówiæ ju¿ o telemedycynie b¹dŸ wprost o zabie-
gach i operacjach przeprowadzanych poza szpita-
lem. Poza tym nie jest powiedziane, ¿e szpital za-
wsze musi byæ w mieœcie wojewódzkim, bo przecie¿
mo¿e byæ na skrzy¿owaniu autostrad, tak jak to
widzia³em w Anglii, gdzie nawet zwiedza³em takie
szpitale. Bo przecie¿ szpital to przyrz¹d technicz-
ny, wprawdzie pracuj¹ w nim lekarze, ale mo¿e on
te¿ byæ wynajmowany innym zespo³om lekarskim,
niekoniecznie tym lekarzom, którzy podjêli w nim
pracê. Zatem nie absolutyzujmy! A na tym w³aœnie
polega falandyzacja tego postanowienia, to znaczy
na tym, ¿e usi³uje siê ze szpitala zrobiæ jak¹œ szkla-
n¹ kulê, która dokonuje cudów. Cudów dokonuje
lekarz, ten lekarz, który pracuje i w szpitalu,
i w przychodni, i w mieszkaniu pacjenta. A relacje
miêdzy tymi podmiotami we wszystkich ustawach
– przyznajcie to, Szanowne Panie i Panowie Sena-
torowie – nie ulegaj¹ zmianie. I dlatego uwa¿am, ¿e
to, co omawiamy, to nie jest reforma.

Samo pytanie referendalne jest wykrêtne, bo
powiada siê w nim tak: jeœli bêdzie komercjaliza-
cja placówek, to ona doprowadzi do prywatyzacji
szpitali…

(G³os z sali: Nie! Ona mo¿e, mo¿e doprowadziæ.)
A, mo¿e, mo¿e. Tak, przepraszam, mo¿e dopro-

wadziæ.

No, czyli jeœli sprywatyzujemy czy te¿, jak mó-
wi¹ ustawodawcy z Platformy Obywatelskiej, sko-
mercjalizujemy ma³¹ przychodniê, to poci¹gnie to
za sob¹ albo mo¿e poci¹gaæ za sob¹ prywatyzacjê
szpitali?

(G³os z sali: Mo¿e.)
Ale jaki to ma zwi¹zek? Ma³a placówka, powie-

dzmy, w Bydgoszczy jest w stanie narzuciæ szpita-
lowi wojewódzkiemu w Bydgoszczy mo¿liwoœæ
prywatyzacji? To jest bez sensu, to jest naprawdê
bez sensu!

Ja ju¿ pomijam tu aspekty socjotechniczne,
które zosta³y tu przedstawione, dotycz¹ce tego
strachu. Ale przyznajmy szczerze, proszê pañ-
stwa, ¿e ten element socjotechniczny tu jest, bo to
pytanie mo¿na by prze³o¿yæ na inne, takie bar-
dziej swojskie – zreszt¹ to pytanie takie w³aœnie
brzmienie ma dla mnie i dla wielu obywateli, z któ-
rymi rozmawia³em – a mianowicie: czy chcesz byæ
bogaty, czy chcesz byæ biedny? Jeœli chcesz byæ
bogaty, to g³osuj za panem prezydentem, ponie-
wa¿ dziêki temu bêdziesz mia³ wiêcej pieniêdzy,
bo nie bêdziesz musia³ p³aciæ; a jeœli chcesz byæ
biedny, to oczywiœcie g³osuj za Platform¹, bo wte-
dy bêdziesz musia³ p³aciæ. Prawda? I na tym pole-
ga kolejny zabieg, to znaczy zabieg dzielenia z góry
uczestników referendum na tych, którzy s¹ fraje-
rami, i na tych, którzy s¹ cwani. Ale, w moim prze-
konaniu, to jest nieuczciwe. Tak, to nie jest,
w moim przekonaniu, uczciwe.

Pozostaje jeszcze koniec mojej wypowiedzi. Ja
nie tyle jestem pe³en obaw, ile uwa¿am, ¿e jest za
ma³o ustaw, które by ten stosunek obywatela do
Narodowego Funduszu Zdrowia – stosunek, który
przenosi³by siê póŸniej na wszystkie s³u¿by zdro-
wia, ochrony zdrowia – dostatecznie gwarantowa-
³y. I teraz pytam pana ministra: czy znikn¹ po tych
aktach komercjalizacji… A nie miejmy w¹tpliwo-
œci co do tego, ¿e ona musi nast¹piæ…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê koñczyæ. Czas ju¿ siê skoñczy³.)

…bo gospodarowanie olbrzymimi pieniêdzmi,
miliardami, nie mo¿e odbywaæ siê poza jak¹kol-
wiek kontrol¹, a najlepsz¹ kontrol¹ jest system
komercjalizacji. Zwracam przy tym uwagê – prze-
praszam, Panie Marsza³ku – ¿e to nie jest komer-
cjalizacja us³ug, ale jest to komercjalizacja za-
rz¹dzania, a to jest ró¿nica. I pytam w³aœnie pana
ministra: czy potem znikn¹ kolejki? Czy te gwa-
rancje, których my wszyscy z Platformy udziela-
my, ¿e ten system bêdzie lepszy, pacjent odczuje
jako zwiêkszenie swojego bezpieczeñstwa, swoje-
go dostêpu do us³ug? A wiêc czy wreszcie znikn¹
os³awione kolejki? Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Marka

Konopkê.
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Senator Marek Konopka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja, podobnie jak dwóch moich przedmówców,

bêdê g³osowa³ przeciwko przeprowadzeniu refe-
rendum w sprawie s³u¿by zdrowia. A dlaczego?
Dlatego, ¿e nie powinniœmy siê baæ przyjêcia pa-
kietu ustaw zdrowotnych dotycz¹cych w³aœnie
s³u¿by zdrowia.

Chcia³bym podzieliæ siê wiedz¹, któr¹ prze-
j¹³em od dyrektora szpitala przekszta³conego ju¿
w 2000 r. w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹, gdzie 100% udzia³ów posiada samorz¹d
gminy.

(Senator Stanis³aw Kogut: Gmina nie mo¿e
mieæ szpitala.)

Mo¿e.
(Senator Jan Rulewski: Mo¿e, na prawach po-

wiatu.)
Nie, prezydent ma…
(Senator Stanis³aw Kogut: No, na prawach po-

wiatu.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê nie

dyskutowaæ, Panie Senatorze.)
Z informacji dyrektora wynika, ¿e szpital jest

w dobrej kondycji, nie ma zobowi¹zañ finanso-
wych, które by zagra¿a³y jego bie¿¹cemu fun-
kcjonowaniu, nie ma kolejek, nie ma proble-
mów z kadr¹ lekarsk¹, specjalistami, œrednim
personelem medycznym. To s¹ fakty, które
stwierdzi³ prezes tej spó³ki. Nie zdarzy³o siê te¿,
¿eby przez te osiem lat zosta³ zamkniêty oddzia³,
który nie by³ rentowny. Powtarzam: nie zdarzy³o
siê. Ka¿dego roku w³aœciciel, czyli gmina, prze-
znacza œrodki finansowe na dalsz¹ moderniza-
cjê placówki. A co najwa¿niejsze, szpital wyko-
nuje nadlimity procedur i, co wa¿ne, nie pobiera
¿adnych pieniêdzy od pacjentów, bo wie o tym, ¿e
to jest bezprawne. Powiem wiêcej, w tym piêædzie-
siêciopiêciotysiêcznym mieœcie znajduje siê szpi-
tal wojskowy, który jest bardzo mocn¹ konkuren-
cj¹, a jednak ten szpital funkcjonuje prawid³owo.

Pozwoli³em sobie równie¿ przeprowadziæ taki
krótki sonda¿ wœród pacjentów, zadaj¹c im pro-
ste, bardzo króciutkie pytanie, jak oceniaj¹ ob-
s³ugê medyczn¹ w tym szpitalu. Nie spotka³em
siê z odpowiedzi¹, ¿e coœ jest Ÿle. Wrêcz odwrot-
nie, mówiono mi, ¿e w porównaniu z innymi szpi-
talami jest to szpital, który zas³uguje na uznanie.

W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e nie nale¿y spo³e-
czeñstwa straszyæ, ¿e szpitale bêd¹ przekszta³ca-
³y siê w spó³ki. S¹ ju¿ szpitale, które s¹ sprywaty-
zowane, skomercjalizowane, funkcjonuj¹ i maj¹
siê dobrze. Ja dzisiaj zapyta³em te¿ pana ministra
o to, czy by³a konsultacja z tymi w³aœnie szpitala-
mi, które przekszta³cono w spó³ki. Nie uzyska³em
niestety odpowiedzi. Pad³o stwierdzenie, ¿e jest to
lobby finansowe, gdzie 100% akcji ma samorz¹d.
Tego nie zrozumia³em.

Ja myœlê, ¿e nale¿y przyj¹æ ten pakiet ustaw
zdrowotnych, poniewa¿ taka forma rzeczywiœcie
sprawdza siê w praktyce. Bêdê g³osowa³ przeciw
referendum i jednoczeœnie za pakietem ustaw
zdrowotnych, nad którymi jutro bêdziemy deba-
towali. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Macieja

Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marsza³ku!
Pana ministra nie ma na sali, ale mo¿e nas og-

l¹da.
Panie i Panowie Senatorowie!
Zmêczyliœmy dzisiaj nawet dziennikarzy, zmê-

czyliœmy siê sami, ale mam nadziejê, ¿e jutro bê-
dziemy mieli, tak jak to mówi³a pani senator Fet-
liñska, wiêcej szacunku do siebie w trakcie roz-
patrywania punktów od drugiego do siódmego.
A przynajmniej te osoby – które dzisiaj tak wy-
czerpuj¹co zadawa³y pytania nie na temat refe-
rendum, ale g³ównie w sprawie noweli tych
ustaw – nie bêd¹ jutro zabiera³y g³osu i uszanuj¹
nasz czas. Ale to oczywiœcie jutro sprawdzimy.

Pan senator Skurkiewicz mówi³ o Radomiu,
czternastym mieœcie w Polsce. Ja powiem o dru-
gim kiedyœ, dzisiaj trzecim, bo przegraliœmy z Kra-
kowem, czyli o £odzi, mieœcie, w którym rz¹dzi
prezydent Prawa i Sprawiedliwoœci, Jerzy Kropiw-
nicki. Zacytujê pañstwu z pamiêci dziennik ³ódzki
„The Times” – to taka mutacja dziennika krajowe-
go – w którym by³y dyrektor wydzia³u zdrowia, dzi-
siaj osoba upowa¿niona przez prezydenta miasta
do procesu zmian, przekszta³ceñ struktury praw-
nej wszystkich publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej, które s¹ w ramach organu za³o¿ycielskie-
go, jakim jest miasto… Czyli tak naprawdê przy-
k³adami musimy bardzo ostro¿nie szafowaæ, bo
mo¿na znaleŸæ i takie, w których zaanga¿owanie
i aktywnoœæ samorz¹dów kierowanych przez ko-
legów z Prawa i Sprawiedliwoœci du¿o bardziej wy-
chodzi naprzeciw ni¿ to, o czym dzisiaj mówimy.
To, o czym pan minister tutaj mówi³, to jest kwe-
stia…

(Senator Stanis³aw Kogut: Kropiwnicki nie jest
cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwoœci.)

(Senator Roman Ludwiczuk: Stasiu, to Wo³ów,
Wo³ów…)

…dobra narodowego, jakim s¹ szpitale. Do tego
mo¿na siê dzisiaj odnieœæ. Ta dyskusja idzie
gdzieœ po obrze¿ach tematu referendum, ale dob-
rem narodowym s¹ równie¿ lekarze. Pamiêtamy,
jaki by³ stosunek pañstwa do lekarzy jeszcze rok
temu. Tak naprawdê te kwestie trzeba rozpatry-
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waæ ³¹cznie. Nie ma pana ministra, wiêc bêdê siê
odnosi³ do jego s³ów bez jego obecnoœci. Ja jestem
trochê zasmucony sytuacj¹, w której przedstawi-
ciel pana prezydenta – równie¿ mojego prezyden-
ta, bo to jest prezydent nas wszystkich, Polaków
– przychodzi do nas nieprzygotowany. Podkreœ-
lam: przychodzi nieprzygotowany i tak naprawdê
jest w stanie odpowiadaæ na pytania jedynie pakie-
tem kilku stwierdzeñ, które powtarza ca³y czas.
U¿ywa sformu³owañ „do³o¿yæ pieniêdzy w jakiœ
sposób”, mówi o tym, ¿e w Czechach jest sto pro-
cent mniej nak³adów ni¿ w Polsce, ¿e referendum
nie ogranicza prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej. To tak naprawdê nic nam nie mówi. Podpiera-
nie siê pana ministra autorytetem pana profesora
Religi nie do koñca jest dobre i nie do koñca w³aœci-
we. Ja uwa¿am, ¿e pan marsza³ek dosta³ dzisiaj
tak naprawdê nie za swoje. Jak byœcie pañstwo siê
ws³uchali, to dzisiaj pad³a taka uwaga, ¿e przed-
stawiciele klubu Platformy uczestniczyli dziœ w na-
graniu Telewizji Trwam. Ja pozwoli³em sobie s³u-
chaæ Radia Maryja w czwartek, bodaj¿e, wracaj¹c
z Senatu, to by³y „Rozmowy niedokoñczone”. Pan
profesor Religa mówi³ o referendum, mówi³ o tej sy-
tuacji, o ustawach, o ró¿nych rzeczach. Tam nie
pad³o nic, co mog³oby dzisiaj wnieœæ cokolwiek no-
wego w tej debacie, któr¹ zaproponowa³ i któr¹
przedstawia³ w imieniu pana prezydenta pan mini-
ster. Nic nowego. Pad³y te same stwierdzenia: hañ-
ba, te same zarzuty w stosunku do Platformy. Czyli
tak naprawdê nie mówmy, ¿e pan profesor, wobec
którego wszyscy mamy szacunek, wniós³by do dzi-
siejszej debaty cokolwiek innego w tej sprawie.
Przykre tylko, ¿e pan profesor, kiedyœ bardzo blis-
ko Platformy, dzisiaj w pewnym sensie tak mocno
i agresywnie atakuje nas w sytuacji, w której tak
naprawdê s³u¿ba zdrowia wymaga reanimacji, bo
to ju¿ nawet nie jest kwestia ratunku.

Je¿eli chodzi o autorytety, które tak naprawdê
mo¿emy przywo³ywaæ, to pan profesor by³ sztan-
darow¹ postaci¹ w pañstwa wypowiedziach.
Moim pogl¹dom bli¿sze jest zdanie dzisiejszej mi-
nister zdrowia czy przekonania naszego senatora
Sidorowicza, czy nawet pogl¹dy obecnej tu, cicho
siedz¹cej przez du¿¹ czêœæ spotkania, teraz nieo-
becnej, przewodnicz¹cej Komisji Zdrowia, pani
Beaty Ma³eckiej-Libery.

Jaki kierunek tak naprawdê… To jest pytanie
kluczowe, co by siê wydarzy³o w momencie, kie-
dy… Oczywiœcie, moim zdaniem, nie ma mo¿liwo-
œci, ¿eby to referendum siê odby³o, bo ono nie ma
sensu i to sobie dzisiaj uzgodniliœmy, pañstwo
oczywiœcie macie inne zdanie w tej sprawie. Ale co
by siê sta³o, gdyby referendum nie uzyska³o po-
trzebnego procentowego udzia³u obywateli, albo
gdyby obywatele wypowiedzieli siê negatywnie
w stosunku do zadanych pytañ. Jaki jest na to po-
mys³? Dzisiaj ze strony przedstawicieli pana pre-

zydenta, ale równie¿ naszych kole¿anek i kolegów
z Prawa i Sprawiedliwoœci, takiego pomys³u nie
pokazano. Co tak naprawdê dla £odzi, ja pytam
o £ódŸ, w sytuacji, w której nie mamy tego pakietu
ustaw, nie mamy referendum, czy mamy odpo-
wiedŸ negatywn¹… Jaka jest pañstwa propozycja
dla ³ódzkich szpitali, dla Centrum Zdrowia Matki
Polki, które ma 120 czy 160 milionów d³ugu, dla
onkologii w szpitalu imienia Kopernika? Nie ma
takiej propozycji.

Z drugiej strony mo¿na podaæ przyk³ad bardzo
pozytywny, w którym w pewnym sensie mam swój
minimalny udzia³. Chodzi o zespó³ szpitali, które
funkcjonuj¹ w Polsce, o których mówi³ równie¿
nasz kolega, senator Sidorowicz, czyli szpitale or-
ganizowane przez zakon ojców bonifratrów. Ja
pomaga³em ten szpital odzyskiwaæ od miasta.
I ten szpital jest jednym z wiod¹cych szpitali nie-
publicznych funkcjonuj¹cych w mieœcie. Ale te¿
bierzmy pod uwagê, ¿e ten szpital dzia³a nie tylko
charytatywnie. On dzia³a bardzo ekspansywnie
na rynku us³ug medycznych w pozytywnym tego
s³owa znaczeniu. Tam siê nie p³aci oczywiœcie za
coœ, co jest poza kontraktem, na podstawie kon-
traktu wykonuje siê wszystkie us³ugi z oferty dla
pacjenta. Tam mo¿na ewentualnie przekazaæ
œrodki bezpoœrednio na dofinansowanie szpitala,
zamiast dawaæ lekarzowi to, co siê nazywa ³apów-
k¹.

Co tak naprawdê mo¿na zrobiæ? My tutaj nie
powiedzieliœmy… My mówiliœmy bardzo pozyty-
wnie o samorz¹dach. Ja jestem samorz¹dowcem
od pocz¹tku, to jest klucz do sposobu myœlenia
o s³u¿bie zdrowia. Ja z senatorem Kwiatkowskim,
którego w tym momencie nie ma, promujemy coœ,
co równie¿ pañstwu bêdziemy polecali, byæ mo¿e
uda³oby siê to zaszczepiæ równie¿ na gruncie in-
nych samorz¹dów wojewódzkich. To jest porozu-
mienie, które nie bêdzie martwi³o kolegów z Prawa
i Sprawiedliwoœci, które nie bêdzie pokazywa³o, ¿e
w ramach tych przekszta³ceñ w³asnoœciowych po-
jawia siê tak zwany podmiot prywatny, który jest
niebezpieczny z pañstwa punktu widzenia. My
proponujemy rozwi¹zanie takie: wed³ug nas na te-
renie województwa ³ódzkiego dwaj najwiêksi gra-
cze, je¿eli chodzi o wykonywanie i oferowanie us³ug
medycznych, to uniwersytet medyczny i urz¹d
marsza³kowski. Kiedy uda siê, przynajmniej w for-
mie listu intencyjnego, a póŸniej porozumienia,
stworzenie pewnego konsorcjum funkcjonuj¹cego
na tym obszarze, to wtedy wyjdziemy naprzeciw
pañstwa niepokojom. Tego typu rzeczy mo¿na
w ten sposób rozwijaæ i zapobiegaæ ewentualnie te-
mu, czego siê pañstwo boicie: tej prywatyzacji, któ-
ra zreszt¹ nie jest z³a. Ja uwa¿am, ¿e my pope³nia-
my wielki b³¹d, robimy krzywdê podmiotom pry-
watnym. To nie jest prawda ¿e podmiot prywatny,
to jest podmiot, który kradnie, który jest z³y, i z tym
przekonaniem trzeba walczyæ. Je¿eli po drodze
zdarzy siê wydaj¹cy decyzje urzêdnik, który kom-
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binuje, to ten urzêdnik jest z³y, a nie podmiot pry-
watny. Szanujmy podmioty prywatne w Polsce.

Bardzo zabola³a mnie sytuacja, w której pan mi-
nister Duda, kiedy senator Trzciñski zada³ pytanie
i powiedzia³, ¿e gdzieœ tam pojawi³a siê kwestia in-
wektyw, jeœli chodzi o pana prezydenta, i naszego
kolegê, pana profesora, pu³kownika zreszt¹, Zbi-
gniewa Paw³owicza, szczególnie mi bliskiego, bo
choæ dzisiaj jest bydgoszczaninem, to tak napraw-
dê ³odzianinem… W taki sposób nie mo¿na trakto-
waæ… Pañstwo te¿ wyci¹gajcie wnioski, bo zwra-
cacie uwagê, ¿e w tych naszych wypowiedziach
zdarzaj¹ siê mocne s³owa, byæ mo¿e na granicy re-
toryki. Ale nie mo¿na powiedzieæ do cz³owieka, któ-
ry, jeœli chodzi o rankingi szpitali, o ich prowadze-
nie, zarz¹dzanie, myœlenie, koncepcje zarz¹dzania
s³u¿b¹ zdrowia w Polsce, od czterech lat jest pier-
wszy – poka¿cie taki podmiot i takiego cz³owieka,
który tak funkcjonuje, który tak potrafi zarz¹dzaæ
s³u¿b¹ zdrowia – ¿e byæ mo¿e ma te¿ z³e doœwiad-
czenia, jeœli chodzi o samorz¹d, z takim domnie-
maniem. Pan Duda powinien przyjœæ i przeprosiæ
pana profesora, bo to mu siê nale¿y.

Ja oczywiœcie bêdê g³osowa³…
(Rozmowy na sali)
Coœ do mnie, Panie Senatorze?
(Senator Stanis³aw Kogut: A wyœcie byli prze-

prosiæ pana profesora Religê za to, ¿e nie móg³ za-
braæ g³osu?)

Ale ja siê odnios³em… Pan nie dyskutuje ze
mn¹, proszê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-
szam, ale… Szanowni Pañstwo, jest… Jeszcze mi-
nuta, Panie Senatorze, bo ju¿ dziesiêæ minut…)

Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie, ja

oczywiœcie bêdê g³osowa³ przeciwko pytaniu refe-
rendalnemu. Jest to wprowadzanie spo³eczeñstwa
w b³¹d, niepotrzebne mieszanie w g³owach. Musi-
my w spokoju… Namawiam do tego kolegów i kole-
¿anki z Prawa i Sprawiedliwoœci, a mam ku temu
podstawy, dlatego ¿e równie¿ z pañstwa kolegami
tworzy³em w samorz¹dzie ³ódzkim bardzo dobr¹
koalicjê i myœlê, ¿e mo¿ecie pañstwo w dniu ju-
trzejszym odpowiedzieæ bardzo pozytywnie na te
piêæ ustaw, które rozpatrujemy. To jest pocz¹tek
d³ugiej drogi, mam nadziejê, ¿e to jest najwa¿niej-
sze. Pojawi¹ siê pieni¹dze na odd³u¿enie szpitali,
co jest dzisiaj, przynajmniej dla £odzi, jedn¹ z wa¿-
niejszych spraw. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Niew¹tpliwie nale¿y domniemywaæ o naszej

wspólnej dobrej woli polepszenia sytuacji, a nie jej
pogorszenia, je¿eli chodzi o udro¿nienie konkret-
nych dyrektyw wynikaj¹cych z konstytucji, z za-
sad, które konstytuuj¹ równie¿ ustrój naszego
pañstwa. Jedn¹ z tych zasad jest to, i¿ Polska jest
demokratycznym pañstwem prawnym urzeczy-
wistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej.
To po pierwsze. Po drugie, z roli s³u¿by zdrowia
wynika misja spo³eczna, tak jak to jest w przypad-
ku podmiotów, które s¹ obarczone funkcj¹ spo³e-
czn¹, jak dotychczas podmiot prawa publicznego,
mimo ¿e o tym siê nie mówi, jakim jest spó³ka Ra-
dio i Telewizja, jakim s¹ dzisiaj zak³ady, które
œwiadcz¹ pomoc, s³u¿bê i realizuj¹ zadania na-
kreœlone w art. 68. Ja go przypomnê, to jest nie-
naruszalny obowi¹zek i nienaruszalna misja, re-
szta to jest pochodna: obywatelom, niezale¿nie od
ich sytuacji materialnej, w³adze publiczne zape-
wniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanej ze œrodków publicznych.
I wreszcie: w³adze publiczne s¹ zobowi¹zane do
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzie-
ciom, kobietom ciê¿arnym, osobom niepe³no-
sprawnym i osobom w podesz³ym wieku. Nie tylko
tym, którzy maj¹ pieni¹dze i nie tylko na zasa-
dach rynkowych. A wiêc gdzie jest przyczyna tego,
co nas dzisiaj ró¿ni w sposobach, jak rozumiem,
uzdrowienia sytuacji, która nikogo nie zadowala,
która, tak jak przed reform¹ z okresu rz¹dów
AWS, generuje co roku takie same straty, je¿eli
chodzi o obs³ugê i finansowanie s³u¿by zdrowia?
Przyczyn¹ jest regres w stosunku do rozpoczêtych
w okresie rz¹dów AWS reform. To, co mówi pan
senator Sidorowicz, wynika z doœwiadczenia. Na
co choruje s³u¿ba zdrowia? Ona choruje na jedne-
go zmonopolizowanego, znacjonalizowanego
p³atnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
Chcieliœmy mieæ wielu p³atników, i to p³atników
konkuruj¹cych ze sob¹, w postaci kas chorych.
Oczywiœcie wiele rzeczy Ÿle tam funkcjonowa³o,
ale nale¿a³o to reperowaæ, a nie likwidowaæ. Wy-
daje mi siê, ¿e tutaj nie ma propozycji nale¿ytego
zasadniczego rozwi¹zania w tym zakresie.

Skoro udro¿niamy dyrektywy konstytucyjne,
to jedn¹ z nich jest zasada demokracji. Mówimy
o szeœædziesiêcioleciu niepodleg³oœci i deklamu-
jemy s³owa o roli demokracji. A przecie¿ to de-
mokracja bezpoœrednia jest najwy¿sz¹ form¹
demokracji.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziewiêæ-
dziesiêcioleciu odzyskania niepodleg³oœci.)

Przepraszam, dziewiêædziesiêcioleciu. Prze-
praszam, zmêczony jestem. Jest bardzo wczeœnie,
je¿eli chodzi o dzieñ dwudziestego dziewi¹tego
paŸdziernika, z którego prawdopodobnie bêdzie-
my mieli nowy stenogram. W tej chwili rozpoczê-
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liœmy ju¿ debatê nastêpnego dnia, jesteœmy ju¿
w nastêpnym dniu.

Zastanawiam siê nad tym, dlaczego siê boi-
my. Nie chcê pokazywaæ palcem, ale myœlê, ¿e
boimy siê demokracji bezpoœredniej. Z czego to
wynika? Pytanie jest retoryczne, ale zasadnicze.
Common sense, rozs¹dek obywateli, nie jest
mniejszy ni¿ rozs¹dek pos³ów i senatorów, ni¿
rozs¹dek prezydenta. I przede wszystkim o tym
trzeba z pokor¹ powiedzieæ. Mo¿e ten opór wobec
demokracji bezpoœredniej wynika z tego, ¿e prezy-
dent Ÿle sformu³owa³ pytanie, tak jak ju¿ to tutaj
pad³o. Ale kto wobec tego broni rz¹dz¹cej wiêk-
szoœci w Sejmie postawiæ w³aœciwe pytania i za-
rz¹dziæ referendum? Je¿eli prezydent siê myli,
a jest cz³owiekiem omylnym, nie jest cz³owiekiem
doskona³ym, nikt z nas nie jest cz³owiekiem do-
skona³ym, to dlaczego nie robimy tego w sposób
lepszy, optymalny, uznany przez wiêkszoœæ sejmo-
w¹, poprzez postawienie szeregu pytañ referendal-
nych z t¹ poczwórn¹ funkcj¹ referendum, o której
by³a tutaj mowa: legitymizacyjn¹, informacyjn¹,
integracyjn¹, edukacyjn¹. Wtedy rzeczywiœcie siê-
gamy do tego, co jest w art. 2 konstytucji – do rze-
czywistej, pe³nej demokracji.

Nie negujmy tego, ¿e prezydent chce referen-
dum. Bo czego chce prezydent? I czy to jest wola
prezydenta? Nie, prezydent przeprowadzi³ kon-
sultacje. Proszê pamiêtaæ, ¿e to s¹ konsultacje,
które nakazywa³y pochylenie siê z trosk¹ nad
tym, co poszczególne œrodowiska uwa¿aj¹ za w³a-
œciwy kierunek przemian. Byæ mo¿e te¿ niedosko-
na³y. Dlatego, je¿eli chcemy zarzuciæ prezydento-
wi, ¿e ucieka siê do referendum, byæ mo¿e stawia-
j¹c nieudolne pytania, to zacznijmy siê biæ we w³a-
sne piersi. Czy my daliœmy lepsze rozwi¹zanie
w ramach demokracji bezpoœredniej?

Wreszcie pan marsza³ek Bogdan Borusewicz
swoimi pytaniami dodatkowymi udro¿ni³ to, co
oznaczaj¹ te pytania. Byæ one s¹ dwuznaczne. Nie
powiedzia³ o tym profesor Religa, ale wyegzekwo-
wa³ to od prezydenta marsza³ek Borusewicz. To
pytanie, jak pañstwo czytacie w tej odpowiedzi,
jest wyraŸnie pytaniem o to, czy wtedy, kiedy pod-
mioty realizuj¹ce misjê spo³eczn¹, bêd¹ce pod-
miotami z zakresu prawa publicznego, jako spó³ki
kapita³owe stan¹ siê podmiotami prawa prywat-
nego, w ustawie nie powinny siê znaleŸæ przepisy
obarczaj¹ce te podmioty, które bêd¹ powstawaæ,
równie¿ obowi¹zkiem konstytucyjnym wynika-
j¹cym z tej misji, bo tu nie ma gwarancji.

Chodzi wreszcie o przekazanie publicznego ma-
j¹tku w rêce prywatnego w³aœciciela, a je¿eli nawet
nie w³aœciciela, to u¿ytkownika, który bêdzie p³aci³
z tego tytu³u, bo dzier¿awa nie jest bezp³atna. Gdy-
byœmy jeszcz oddawali to w rêce kogoœ, kto jest ob-
ci¹¿ony s³u¿ebnoœci¹ konstytucyjn¹… Ale prze-
chodzimy z systemu non-profit funkcjonowania

tych zak³adów na formê zysku. Jak ten zysk bê-
dzie zu¿ytkowywany? Jak bêdzie dzielony?

Wreszcie…
(Senator Jan Rulewski: Non-profit.)
No, nie jest to powiedziane wprost. Ja mam tu

w¹tpliwoœci, mamy prawo mieæ w¹tpliwoœci
w tym zakresie.

Wreszcie sam p³atnik. Nie wracamy do kas
chorych i do wieloœci p³atników. A jak bêdzie wy-
gl¹da³a kwestia równego dostêpu do s³u¿b me-
dycznych tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj
stoj¹ w kolejkach? A je¿eli to bêdzie dzia³a³o na
zasadzie zysku? Kto bêdzie p³aci³? Skarb Pañ-
stwa. A sk¹d ma Skarb Pañstwa… To znaczy bu-
d¿et, a w bud¿ecie s¹ œrodki z kieszeni podatni-
ków. Raz jeszcze bêdziemy wrzucaæ do jednego
worka tych, którzy dot¹d dobrze gospodarowali
tym maj¹tkiem – a s¹ tacy – i tych, którzy s¹ ju¿
przekszta³ceni. Bo nie trzeba tych ustaw, jak wi-
daæ, ¿eby przekszta³caæ w spó³ki niektóre zak³a-
dy opieki zdrowotnej. W zwi¹zku z tym to nie
tak, ¿e one nie mog¹ siê przekszta³caæ. One mo-
g¹ siê przekszta³caæ, tylko teraz nie ma ju¿ zró¿-
nicowania, nie mo¿na stworzyæ sieci szpitali,
które s¹ obarczone li tylko z funduszy publicz-
nych, czy samorz¹dowych, czy pañstwowych, to
obojêtne, bo to i tak s¹ nasze kieszenie, kiesze-
nie podatnika. Ale te zak³ady s¹ obci¹¿one tym,
co jest ich misj¹, która jest nieop³acalna. Ona
siê nie op³aca i siê nie sprawdzi, bo one dzisiaj
funkcjonuj¹ poni¿ej kosztów swojej dzia³alno-
œci. Generuj¹ deficyt, bo jest za ma³a sk³adka.
Jedno z drugim jakoœ siê nie zesz³o w tym pro-
jekcie reformy. Tu gdzieœ s¹ pêkniêcia.

Ustalmy jakieœ warunki brzegowe tej prywatyza-
cji, bo je¿eli ta prywatyzacja – nie komercjalizacja,
prywatyzacja – zmierza do takich rozwi¹zañ, a trze-
ba sobie powiedzieæ, ¿e zmierza, to musimy szukaæ
warunków, które zabezpiecz¹ realizacjê misji.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mija czas,
Panie Senatorze.)

Dziêkujê bardzo. Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
Z tego powodu wydaje mi siê, ¿e skoro braku-

je lepszych rozwi¹zañ, to lepiej odpowiedzmy na
to pytanie. A do tych z pañstwa, którzy bêd¹ g³o-
sowali przeciwko temu referendum, przeciwko
demokracji bezpoœredniej, przeciwko tym, któ-
rzy chc¹ siê wypowiedzieæ w tej sprawie, mam
apel: wróæmy wobec tego do Sejmu, u³ó¿cie pañ-
stwo pytania i odwo³ajmy siê do spo³eczeñstwa
ju¿ z tymi pytaniami, które bêd¹ du¿o lepsze.
Bêd¹ one dyrektyw¹ dotycz¹c¹ dalszego refor-
mowania, poprawiania sytuacji s³u¿by zdrowia.

Chodzi o uwzglêdnienie w tych pytaniach tego
wszystkiego, czego zdaniem pañstwa zabrak³o
w pytaniu referendalnym prezydenta. Jan Pawe³
II powiedzia³ – i myœlê, ¿e jest to dobra dyrektywa
równie¿ dla parlamentarzystów – ¿e to, co kon-
struktywne, musi przewa¿aæ nad tym, co de-
strukcyjne. W tym, ¿e prezydent realizuje wolê

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia 113

(senator P. Andrzejewski)



wynikaj¹c¹ z konsultacji spo³ecznych, zwi¹zków
i osób, które siê o to zwraca³y, ja nie widzê de-
strukcji. Widzê konstruktywny zamiar. Czy jest
on udany, nie wiem, mo¿e nie. Zróbcie lepsze refe-
rendum, Panowie, o to siê zwracam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo serdecznie dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Krzysztofa Majkow-

skiego.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiejsza debata koncentruje siê wokó³ dwóch

pojêæ, pojêæ, które do tej pory odbierane by³y przez
wiêkszoœæ senatorów w sposób zdecydowanie ró¿-
ny, jak myœlê. Chodzi mi o pojêcia dotycz¹ce refe-
rendum. Inne pojêcie, o którym mówimy dzisiaj
najwiêcej, to „komercjalizacja”. Nie ukrywam, ¿e
zanim zdecydowa³em siê zabraæ g³os, uzgadnia³em
szczegó³y prawne z panem mecenasem Cicho-
niem, który w tych kwestiach posiada ogromn¹
wiedzê. I mam tak¹ konkluzjê. Do 1997 r. w kon-
stytucji – a myœlê, ¿e wszyscy pamiêtamy, ¿e nego-
waliœmy poprzedni¹ konstytucjê – w tamtej, obo-
wi¹zuj¹cej wówczas, nie by³o zapisu dotycz¹cego
referendum; zapis o przeprowadzaniu referendum
znalaz³ siê dopiero w nowej konstytucji. Co teraz
stoi na przeszkodzie, ¿eby wykorzystaæ ten instru-
ment, który znalaz³ siê w konstytucji i zgodnie
z którym w wa¿nych sprawach, dotycz¹cych ca³e-
go pañstwa, prezydent z takiego prawa mo¿e sko-
rzystaæ? Czemu tego prawa nie wykorzystaæ,
w najprostszy sposób nie wykorzystaæ?

W dzisiejszej debacie chcia³bym zwróciæ uwagê
na dwa w¹tki.

Najpierw chcia³bym jeszcze na chwilê wróciæ do
samego procesu komercjalizacji. Otó¿, Szanowni
Pañstwo, wydaje mi siê, ¿e o komercjalizacji mó-
wi³o siê od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Je-
dnak ustawa, która wesz³a w ¿ycie, z tego, co pa-
miêtam, w sierpniu b¹dŸ we wrzeœniu 1996 r., by-
³a to ustawa powsta³a jakby z potrzeby chwili; do-
tyczy³a wówczas komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych, czytaj: komercja-
lizacji firm energetycznych. Od tego momentu za-
cz¹³ siê proces najpierw w³aœnie komercjalizacji,
a nastêpnie prywatyzacji miêdzy innymi sektora
energetycznego. W tej chwili zbieramy tego ¿niwo,
bo w tej chwili czêœæ tego maj¹tku, który by³ budo-
wany za polskie, za nasze pieni¹dze, przejêta jest
przez kapita³ zagraniczny, który tylko i wy³¹cznie
pompuje pieni¹dze na swoj¹ stronê, a nic nie in-
westuje, a¿eby ten maj¹tek, nabyty dos³ownie za

bezcen, w jakikolwiek sposób odbudowywaæ. Do-
szliœmy do takiej sytuacji, ¿e jad¹c jednym z naj³a-
dniejszych mostów w Warszawie, widzimy, ¿e
elektrociep³ownia, która do tej pory inaczej nam
siê wszystkim kojarzy³a, elektrociep³ownia na ¯e-
raniu, ma w tej chwili potê¿ny napis: Vattenfall.
Byæ mo¿e pañstwa to nie razi, ale mnie razi, ¿e
w centrum Warszawy, w centrum stolicy Polski
jest napis firmy zagranicznej, która z czym nam
siê kojarzy? Kojarzy siê tylko i wy³¹cznie z tym, ¿e
przejê³a maj¹tek elektrociep³owni warszawskich.
A chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e sam grunt,
na którym znajdowa³y siê zak³ady elektrociep³o-
wni warszawskiej, by³ wiêcej wart, ni¿ Wattenfal
zap³aci³ za prywatyzacjê wszystkich elektrociep-
³owni warszawskich. Mówiê to, ¿eby uzmys³owiæ
pañstwu skalê. Nie mówiê, ¿e tak bêdzie, ale byæ
mo¿e po komercjalizacji szpitali czeka nas w pew-
nym momencie prywatyzacja tych szpitali.

Myœlê, Panowie Senatorowie, ¿e nie ma w tej
chwili takiej mo¿liwoœci, ¿eby sprawdzi³o siê to,
co zawar³ w swojej wypowiedzi pan senator Sido-
rowicz, i¿ w zdecydowanej wiêkszoœci zakoñczy-
my na procesie komercjalizacji. Myœlê, ¿e nie, to
jest mrzonka. Komercjalizacja jest okresem
przejœciowym, nastêpnie bêdzie prywatyzacja.
A jak ta prywatyzacja bêdzie wygl¹daæ, to myœlê,
¿e pañstwo doskonale wiecie. My bowiem mów-
my w tej chwili o skoku na kasê. O skoku na kasê
w wysokoœci…

(Rozmowy na sali)
Ja mogê siê zamieniæ, Panie Senatorze. Je¿eli

panu przeszkadzam, to ja usi¹dê, a pan wejdzie
na mównicê.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Szanowni
Pañstwo, pan senator ma jeszcze kilka minut.
Proszê daæ mu spokojnie dokoñczyæ wyst¹pienie.)

Ja mówiê o skoku na kasê w takim kontekœcie,
¿e raz jeszcze mówimy o komercjalizacji. Jeden
z zapisów ustawy o komercjalizacji natomiast…
Ja ju¿ mówi³em o tym w pytaniu skierowanym do
pana ministra z Kancelarii Prezydenta RP, ¿e
pracownikom z tytu³u komercjalizacji nale¿y siê,
¿e tak powiem, jak psu zupa, 15% akcji. Tu jest
robiona akcja polegaj¹ca na tym, ¿e pos³ugujemy
siê nazw¹ „komercjalizacja”, stosujemy ustawê
o komercjalizacji, ale akurat tak siê sk³ada, ¿e
zasada 15% akcji tych pracowników nie bêdzie
obejmowaæ.

I na koniec pytanie. Tu bowiem pada³y ju¿ ró¿-
ne pytania dotycz¹ce zachowania senatorów Plat-
formy Obywatelskiej w stosunku do pana profe-
sora Religi. Szanowni Panowie, je¿eli z ust niektó-
rych z panów s³yszê, ¿e pan profesor Religa nic no-
wego by do sprawy nie doda³, nic twórczego by nie
wprowadzi³, to nasuwa siê pytanie: dlaczego by³
taki strach, ¿eby panu profesorowi udzieliæ g³o-
su? Myœlê, ¿e ka¿dy z nas, kto ma odrobinê wiedzy
matematycznej… Jest nas stu. Panów z Platformy
jest szeœædziesiêciu, opozycja to, powiedzmy, nie-
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ca³e czterdzieœci g³osów. Nikt logicznie myœl¹cy,
nikt, kto ma tê mo¿e niezbyt wielk¹ umiejêtnoœæ
liczenia do stu, nie jest w stanie mi wmówiæ, ¿e
g³osowanie bêdzie wygl¹daæ tak, a nie inaczej.
Tak ¿e ja nie rozumiem… Maj¹c tê œwiadomoœæ,
Panowie i Panie, myœlê, ¿e kiedy bêdziemy g³oso-
waæ nad wnioskiem dotycz¹cym…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ja ci muszê zabraæ
g³os.)

Ju¿ koñczê.
…dotycz¹cym przeprowadzania referendum,

wynik bêdzie z góry przes¹dzony, bo ustalenia s¹
ustaleniami. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

(Senator Stanis³aw Kogut: Brawo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam teraz pana senatora Zbigniewa Ro-

maszewskiego.
(G³os z sali: Nie ma go.)
To w takim razie senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mimo póŸnej pory humory dopisuj¹. Jest ju¿ po

pó³nocy, godzina duchów, myœlê jednak, ¿e niko-
go nie bêdê tutaj straszy³.

Debatujemy od wielu godzin, Pani Marsza³ek,
nad bardzo wa¿n¹ spraw¹, jak¹ jest referendum.
Zadawa³em sobie pytanie, dlaczego w³aœnie Senat
ma o tym decydowaæ. Tak jest napisane w konsty-
tucji. Ale dlaczego w³aœnie Senat, a nie Sejm?

Myœlê, Panie i Panowie Senatorowie, ¿e Senat
jest t¹ Izb¹, która, jak wynika z historii, od lat za-
wsze cechowa³a siê g³êbok¹ rozwag¹ i powag¹.
Stu senatorów, którzy zostali wybrani w demo-
kratycznych wyborach, na pewno podejmie w tej
sprawie dobr¹ decyzjê.

Ale martwi mnie pewna rzecz, która siê pojawi³a
przed kilkunastoma dniami w mediach. Jak wie-
my, zosta³a ju¿ og³oszona decyzja, jaka zapadnie
w Senacie. Ta decyzja, jak myœlê, zosta³a podjêta
poza senatorami. I to jest w tym wszystkim bardzo
smutne, bo samo referendum by³oby dobr¹ okazj¹
do obywatelskiej dyskusji na temat przysz³oœci
s³u¿by zdrowia. Opieka zdrowotna jako podstawo-
we prawo jest zabezpieczona ju¿ w konstytucji,
która w art. 68 mówi, ¿e w³adza publiczna zape-
wnia równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej finansowany ze œrodków publicznych.

Pytanie, które zadaje pan prezydent, dotyka
najczulszego elementu s³u¿by zdrowia. Od tego,
jaka bêdzie odpowiedŸ, zale¿y to, w takim kierun-
ku powinny pójœæ reformy. Ale rodzi siê pytanie:
dlaczego przez referendum? Przecie¿ mamy wy-

brany w demokratycznych wyborach parlament,
który ma mandat spo³eczny. Tak, ale ten mandat,
który otrzyma³ ten parlament, powsta³ troszeczkê
na innych zapewnieniach. W kampanii wyborczej
Platforma mówi³a, ¿e nie bêdzie ¿adnej prywaty-
zacji, a proponowana w tej chwili komercjalizacja
otwiera bardzo szeroko drzwi dla prywatyzacji
s³u¿by zdrowia.

Przytaczanych by³o wiele przyk³adów dobrej
i z³ej prywatyzacji. Myœlê jednak, ¿e nie jest naj-
bardziej istotne to, kto jest w³aœcicielem, ale to,
kto p³aci i ile p³aci. Myœlê, ¿e bez zwiêkszenia na-
k³adów na s³u¿bê zdrowia nie dokonamy tej refor-
my i nie zreformujemy naszej s³u¿by zdrowia.
Bardzo ³atwo jest mówiæ o ekonomii w s³u¿bie
zdrowia, pod warunkiem, ¿e to nie dotyczy nas sa-
mych czy naszych rodzin. Jako lekarz niejedno-
krotnie stajê przed dylematem, jak bym post¹pi³,
maj¹c do dyspozycji swoj¹ wiedzê, odpowiedni
sprzêt. Niejednokrotnie zastanawiam siê, czy
œrodki, których u¿yjê, nie bêd¹ za du¿e, czy mene-
d¿er nie powie mi: dlaczego pan to zrobi³, przecie¿
nas na to nie staæ? Ale jak mo¿na spojrzeæ w oczy
córce, która p³acze nad chor¹ matk¹? Mam na-
dziejê, ¿e nigdy nie bêdê postawiony jako lekarz
przed takim dylematem, kiedy bêdê musia³ po-
wiedzieæ, ¿e czegoœ nie wykonam, bo nie mamy na
to pieniêdzy.

Projekty ustaw, które s¹ projektami poselski-
mi, nie by³y konsultowane spo³ecznie, nie by³o
nad nimi dyskusji. Myœlê, ¿e referendum by³oby
dobr¹ okazj¹ do takiej ogólnopolskiej dyskusji
o s³u¿bie zdrowia.

(Rozmowy na sali)
Od wielu lat jako pracownik s³u¿by zdrowia

czujê siê wyzyskiwany. Marna p³aca jest, myœlê,
Ÿród³em powodzenia tego systemu, poniewa¿ tyl-
ko przez to, ¿e tak p³acimy w tej chwili s³u¿bie
zdrowia, ten system jako tako dzia³a. Mówienie
g³oœno o uszczelnianiu tego systemu jest, myœlê,
takim pustym frazesem, bo nic nie da uszczelnie-
nie systemu, je¿eli ten system jest pusty. Co ma
z niego wyciekaæ, je¿eli tam nic nie ma?

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Myœlê, ¿e
m¹droœæ Senatu i senatorów doprowadzi do tego,
¿e jeszcze dzisiaj podejmiemy jedyn¹, m¹dr¹ i s³u-
szn¹ decyzjê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana marsza³ka Romaszewskiego.
Pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski, proszê

uprzejmie.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Wydawa³oby siê, ¿e sprawa referendum to

sprawa dosyæ prosta i w Senacie, izbie refleksji,
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w³aœciwie nie powinna budziæ a¿ tak daleko
id¹cych kontrowersji. Ale oto nagle okazuje siê, ¿e
wszyscy mi³oœnicy demokracji, jej najbardziej ra-
dykalnych form, uwa¿aj¹ referendum za rzecz
ca³kowicie niedopuszczaln¹. Z tej trybuny padaj¹
s³owa: po co pytaæ ludzi, którzy tego w ogóle nie
rozumiej¹, jakichœ szoferów, w³aœciwie nie wiado-
mo kogo. Ale, proszê pañstwa, chcê powiedzieæ, ¿e
na tym w³aœnie polega demokracja. I tak prawdê
powiedziawszy, to my, jak na tej sali siedzimy,
czêsto du¿o m¹drzejsi od tych aktorów, szoferów
nie jesteœmy, a jednak stanowimy reprezentacjê
spo³eczeñstwa. Muszê powiedzieæ, ¿e wypowiedŸ,
któr¹ s³ysza³em tutaj, z tej trybuny, by³a dla mnie
po prostu zwyczajnie oburzaj¹ca jako przejaw
braku szacunku dla spo³eczeñstwa, jako wyraz
jakiegoœ niewiarygodnego zadufania. Profesor Re-
liga nie wniesie nic do debaty, powiada ktoœ, kto
nie wiem, czy w ogóle ma cokolwiek wspólnego ze
s³u¿b¹ zdrowia czy z zarz¹dzaniem s³u¿b¹ zdro-
wia. Na pewno ma du¿o wspólnego z tupetem. Ale
chyba nie za to go do Senatu wybrano? Muszê po-
wiedzieæ, ¿e to bardzo przykra debata.

Proszê pañstwa, myœlê, ¿e to bardzo dobra okaz-
ja, ¿eby zadaæ spo³eczeñstwu pytanie. Myœlê, ¿e to
spo³eczeñstwo jest dosyæ zniechêcone do wszel-
kich procesów transformacji bazuj¹cych na ko-
mercjalizacji, a nastêpnie prywatyzacji ogromnej
czêœci maj¹tku narodowego za dosyæ kontrower-
syjne, powiedzia³bym, ceny. Myœlê, ¿e bardzo du-
¿o na tym straciliœmy. Myœlê, ¿e prawdopodobnie
takie by³y prawa transformacji, jeœli ona mia³a
przebiegaæ. Ale taka jest równie¿ prawda.

Tyle, ¿e tym razem stajemy przed czymœ zu-
pe³nie nowym. Proszê pañstwa, to nie jest kwe-
stia prywatyzacji. My tu rozmawiamy, zastana-
wiamy siê, czy bêdzie prywatyzacja, czy jej nie
bêdzie. Proszê pañstwa, tu pada jedno s³owo: ko-
mercjalizacja. Czyli zdrowie zaczyna byæ towa-
rem, zaczyna byæ przedmiotem komercji, proszê
pañstwa, i to jest decyzja rzeczywiœcie rewolucyj-
na. Kierownik szpitala czy ZOZ jest odpowie-
dzialny za zyski, a nie za swoich pacjentów. Myœ-
lê, ¿e to doœæ odwa¿na decyzja i mo¿e dobrze by-
³oby, gdyby spo³eczeñstwo podjê³o tak¹ decyzjê
lub j¹ odrzuci³o. Ale spo³eczeñstwo nie ma do te-
go prawa, bo to my jesteœmy m¹drzejsi. Tu ktoœ
œmie opowiadaæ o biurze politycznym, ¿e wymyœ-
lili jakieœ referendum. To coœ niebywa³ego. Jest
to wprowadzane jakimiœ bocznymi drogami, bez
konsultacji spo³ecznych, pojawiaj¹ siê nagle
ustawy… Ale referendum przeprowadziæ? Nie daj
Bo¿e!

Wysoka Izbo, zdaje siê, ¿e wynik jest prze-
s¹dzony, ale mój wniosek jest taki: dobrze by³oby,
¿ebyœcie pañstwo przemyœleli, kim s¹ naprawdê
senatorowie Rzeczypospolitej. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zapraszam pana senatora Witolda Idczaka.

Senator Witold Idczak:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja przyznam siê, ¿e w pewnym sensie mam

sporo w¹tpliwoœci p³yn¹cych z wielow¹tkowoœci
tej dyskusji. Jest kilka rzeczy, które sprawiaj¹ mi
doœæ du¿e trudnoœci.

Wiele us³yszeliœmy o tym, jak wspania³e s¹ sa-
morz¹dy – ja sam uwa¿am siê za samorz¹dowca –
i ¿e powinniœmy siê cieszyæ, ¿e to one od tej pory
bêd¹ podejmowa³y decyzje, co dalej bêdzie z tymi
jednostkami. Proszê pañstwa, chyba funkcjonu-
jemy w jakiejœ fikcji. Otó¿ dzisiaj, przynajmniej
w moim województwie, 99% jednostek s³u¿by
zdrowia to jednostki samorz¹dowe. Proszê pañ-
stwa, jako wicewójt, wiceprzewodnicz¹cy sejmiku
dolnoœl¹skiego i dzia³acz samorz¹dowy, wiem, jak
siê je przekszta³ca. Przekszta³ca siê je w ramach
byæ mo¿e doœæ wyd³u¿onej procedury, ale jest to
mo¿liwe. To dzia³a, wymaga konsultacji, zezwole-
nia wojewody, zabezpieczenia us³ug medycznych,
konsultacji z samorz¹dami i jest to do wykonania.
Wiêc powiem pañstwu, ¿e tak naprawdê, je¿eli
ws³uchalibyœmy siê w g³os samorz¹dów, to us³y-
szelibyœmy, ¿e nie ma superentuzjazmu odnoœnie
do tej akurat formy, któr¹ izba ni¿sza parlamentu
nam przes³a³a i któr¹ nam proponuje.

Pojawiaj¹ siê zarzuty, proszê pañstwa, ¿e ma-
my do czynienia ze z³ym sformu³owaniem pyta-
nia. No, na mi³y Bóg, to jest pytanie po to sformu-
³owane doœæ w¹sko, ¿eby nie naruszaæ tej¿e refor-
my, która jest ponoæ tak szeroka i tak dobra. Chy-
ba ¿e jak siê to wyciœnie, to oka¿e siê, ¿e tym g³ó-
wnym panaceum ma byæ tak naprawdê polepsze-
nie zarz¹dzania, jak nam siê to wmawia, przez ko-
mercjalizacjê. Widzê kolejne sprzecznoœci, dyso-
nanse. Z jednej strony zarzuca siê prezydentowi,
¿e stawia zbyt w¹skie pytanie, ale prezydent wcale
nie chce tej reformy potêpiæ w czambu³, chce tylko
zadbaæ, proszê pañstwa, o bezpieczeñstwo maj¹t-
ku, na który Polacy pracowali kilkadziesi¹t lat.

Chcê te¿ pañstwu powiedzieæ o jednym micie.
Ka¿dy dzisiaj mo¿e wybudowaæ sobie szpital i fun-
kcjonowaæ prywatnie, je¿eli to siê op³aca. A o ja-
kim wolnym rynku i o jakiej ekonomii mo¿emy
mówiæ, Drodzy Pañstwo, skoro te pieni¹dze i tak
bêdzie wyp³aca³ Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja-
kie to s¹ zasady wolnorynkowe? Mieliœmy lepsz¹
opcjê: kasy chorych to by³ ca³kiem dobry pomys³
i przyzwoita reforma, która wymaga³a poprawki.
Mogê pañstwu powiedzieæ, ¿e jednym z wiêkszych
zarzutów wobec SLD, jakie mam, oprócz likwida-
cji gazoci¹gu pó³noc–po³udnie, co rodzi okreœlone
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skutki, jest w³aœnie to, ¿e wprowadzono jednolit¹
kasê, powrócono do jednolitego systemu za-
rz¹dzania finansami. Tak ¿e jaki wolny rynek?

Proszê pañstwa, kolejna sprawa. Platforma
Obywatelska w trakcie rz¹dów Prawa i Sprawiedli-
woœci stwierdzi³a, ¿e stoi na stra¿y konstytucji.
Proszê pañstwa, ja zaczynam siê zastanawiaæ,
a mam do czynienia z zawodowymi politykami
i mówiê to te¿ jako polityk, bo tutaj w tej sali repre-
zentujemy tê formê dzia³alnoœci… Mam takie prze-
czucie, ¿e nie do koñca jesteœcie pañstwo przeko-
nani o s³usznoœci tej reformy. Ja uwa¿am, ¿e to, ¿e
prezydent proponuje referendum i zadaje pytanie
jest lepsze ni¿ weto. To daje mo¿liwoœæ walki. Nie-
stety, tutaj zwracam siê do tych senatorów, którzy
mówili o wygranych wyborach – niestety albo ste-
ty, ja akurat siê z tego cieszê – konstytucja tak sta-
nowi, ¿e w przypadku szczególnych problemów,
z którymi siê styka parlament, Sejm i Senat, jest
wymagana okreœlona wiêkszoœæ. Jest weto prezy-
denckie, s¹ mo¿liwoœci innego oddzia³ywania. Co
to powoduje? To powoduje, proszê pañstwa, ¿e
trzeba siê bardziej dogadywaæ.

Kolejna sprawa, która mnie uderza, to jest brak
konsultacji spo³ecznych. Przyznam szczerze, ¿e
myœla³em, ¿e te konsultacje mia³y miejsce i jako in-
¿ynier budownictwa, funkcjonuj¹c na trochê in-
nych polach… Szczególnie, Pani Marsza³ek, ¿e nie
mieliœmy zbyt wiele czasu, ¿eby siê tymi ustawami
precyzyjnie zaj¹æ, po tym, jak Sejm je zleci³, wiêc to
te¿ nie jest do koñca moja wina. W ka¿dym razie
zacz¹³em siê zastanawiaæ, czytaæ prasê. Czytam
„Newsweek”, czytam opinie pana doktora Radzi-
wi³³a i myœlê: jak to, to œrodowisko lekarskie jest co
najmniej podzielone albo i jest przeciw? Czytam, ¿e
s³u¿ba zdrowia to nie ekonomia, a szpitale to nie
banki… Przepraszam, mo¿e zmieni³em cytat. Biorê
„Gazetê Wyborcz¹” i czytam felieton, bodaj¿e pana
¯akowskiego, który opowiada o swoich przygo-
dach z chorym dzieckiem i o prywatnej kasie… No-
ta bene nie s¹dzê, ¿eby to by³ sympatyk opcji poli-
tycznej, któr¹ reprezentujê.

Pojawia siê wiele pytañ, ale reasumujê: refe-
rendum to jest mo¿liwoœæ dyskusji, walki, prze-
konywania. Nie wiem, mo¿e jest jakaœ tajemnica
i pañstwo jesteœcie pewni, ¿e je¿eli… Bo tego te¿
nie wiemy. Myœlê, ¿e pan prezydent, zadaj¹c to
pytanie, pokaza³ nam pewien kierunek, pokaza³,
¿e interesuje go zabezpieczenie pewnego drobne-
go elementu reformy, czyli zabezpieczenie mie-
nia w postaci placówek s³u¿by zdrowia. To chyba
dobrze, ¿e mamy do czynienia z sytuacj¹, i¿ siê
kwestionuje tak¹ metod¹, która nie jest wetem,
bo to przecie¿ nie jest weto. To jest mo¿liwoœæ
dyskusji, mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê przez Po-
laków.

Na koniec, ¿eby nie zamêczaæ pañstwa, bo ska-
czê po tematach, których by³o bardzo wiele… Pro-

szê pañstwa, je¿eli nie zrobimy referendum
w sprawie, o jakiej dzisiaj mówimy, to po co w ogó-
le jest referendum? Ja zadajê takie pytanie. Jakie
pytania mia³yby byæ w tym referendum? Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam teraz senatora Piotra Gruszczyñ-

skiego.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja bardzo krótko. Chcia³bym odnieœæ siê do

wypowiedzi senatora Karczewskiego, które dzisiaj
mi bardzo mocno utkwi³y w g³owie. Pozwolê sobie
odnieœæ siê do pierwszego sformu³owania: zbyt
daleko id¹ce spekulacje. Takie zdanie pad³o po
wypowiedzi pana ministra. Proszê pañstwa,
w zwi¹zku z tym pozwolê sobie przeczytaæ zdanie
z jednej z ogólnopolskich gazet: na rzecz Platfor-
my przemawia i to, ¿e za spó³kami s¹ samo-
rz¹dowcy, nawet z PiS, którym grozi za to wyrzu-
cenie z partii. Dlaczego ja o tym mówiê? Panie Se-
natorze, bo jeœli sobie dobrze przypominam, to
pan powiedzia³ dzisiaj miêdzy innymi, ¿e przeciw-
ko komercjalizacji s¹ wszyscy. To, co jest przed-
stawione w tym zdaniu, œwiadczy o tym, ¿e to by³y
zbyt daleko id¹ce wnioski. Tyle z moje strony.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
I ostatni do g³osu zapisa³ siê dzisiaj pan senator

Stanis³aw Karczewski. Góra piêæ minut jeszcze…

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dobrze, Pani Marsza³ek.
W tej chwil i , w ramach sprostowania,

chcia³bym zwróciæ uwagê panu senatorowi, ¿e po-
wiedzia³em, ¿e wszyscy s¹ przeciwko, z wyj¹tkiem
polityków Platformy Obywatelskiej i niektórych
innych polityków, byæ mo¿e z naszej partii, którzy
faktycznie, to trzeba przyznaæ, postêpuj¹ tak, jak
pañstwo mówicie.

Panie Senatorze – zwracam siê tutaj do pana
senatora Rulewskiego – proszê przeczytaæ art. 4
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: w³adza
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y do
narodu, do suwerena. I do niego chcemy siê zwró-
ciæ z bardzo wa¿nym, fundamentalnym pyta-
niem, do niego chce siê zwróciæ równie¿ g³owa
pañstwa, pan prezydent. I my to popieramy, par-
tia Prawo i Sprawiedliwoœæ to popiera, bo uwa¿a-
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my, ¿e reforma, któr¹ pañstwo fundujecie spo³e-
czeñstwu, nie jest dobr¹ reform¹. I faktycznie –
wrócê do tego mojego pierwszego zdania – po-
wiem, ¿e wszyscy, którzy znaj¹ siê na s³u¿bie
zdrowia, s¹ przeciwni tej reformie. Jedynie ci,
którzy nale¿¹ do Platformy Obywatelskiej i znaj¹
siê na s³u¿bie zdrowia, chc¹ tych przemian, o któ-
rych pañstwo mówicie.

Nie zgodzê siê równie¿ – i patrzê tutaj na pana
senatora Rulewskiego – ze stwierdzeniem, ¿e szpi-
tal to jest przyrz¹d techniczny. W szpitalu s¹ lu-
dzie, wiêc, Panie Senatorze, to naprawdê jest bar-
dzo powa¿na i wa¿na instytucja. Nie zgodzê siê ró-
wnie¿ z tym, ¿e w mieœcie wojewódzkim, by³ym czy
obecnym mieœcie wojewódzkim, nie powinno byæ
szpitala, a tak te¿ pan powiedzia³.

(Senator Jan Rulewski: Poza miastem, mo¿e
byæ bezpieczniej.)

No tak, chyba ¿e pan senator chcia³ umieœciæ
szpitale poza miastami.

Nie zgadzam siê równie¿ z panem senatorem
Krask¹, który mówi, ¿e lekarze bardzo Ÿle zarabia-
j¹, bo dziêki nam, dziêki Prawu i Sprawiedliwoœci,
lekarze zarabiaj¹ du¿o lepiej.

(Weso³oœæ na sali)(Oklaski)
Du¿o lepiej, proszê pañstwa. To nie jest ¿art, to

jest prawda. Pañstwo siê z tego œmiejecie, ale pod-
wy¿ki, faktyczne podwy¿ki dla pracowników s³u¿-
by zdrowia rozpoczê³y siê w tym czasie, kiedy
rz¹dy sprawowa³a moja partia, Prawo i Sprawied-
liwoœæ.

Ta debata na pewno by³a bardzo ciekawa, po-
trzebna i to ju¿ jest pierwszy dobry efekt proœby
pana prezydenta o przeprowadzenie referendum.
Myœlê, ¿e jeœli odrzuci siê te skrajne opinie, a tych
skrajnych opinii by³o bardzo du¿o, to oka¿e siê, i¿
rozmawialiœmy merytorycznie i, chocia¿ jest ju¿
dosyæ póŸno, debata i dyskusja by³y bardzo sym-
patyczne i mi³e.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam.

Panowie Senatorowie!)
Ja dokoñczê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê spokoj-

nie dokoñczyæ.)
Przychodz¹ ostatni senatorowie, myœlê, ¿e nasz

klub nie bêdzie prosi³ o przerwê, dlatego ja wyko-
rzystam te trzy minuty.

Wzburzy³a mnie wypowiedŸ pana senatora
Trzciñskiego. Trzeba przyznaæ szczerze, ¿e by³a
w takim tonie, no, bardzo mocnej agresji, Panie
Senatorze. I tak sobie myœlê, ¿e…

(G³osy z sali: Wczesny Gomu³ka.)
Dziêkujê za podpowiedŸ.
Ja myœlê, ¿e z tej trybuny warto wypowiadaæ siê

bardziej koncyliacyjnie, w duchu merytorycznej

debaty. Ta agresja polityczna jest zupe³nie niepo-
trzebna. Powiem tak: w debacie o s³u¿bie zdrowia
nie uciekniemy od polityki. Wszystkie debaty na
ten temat rozpoczynamy najczêœciej, mówi¹c:
najlepiej, gdybyœmy porozumieli siê ponadpolity-
cznie, gdybyœmy oderwali siê od pogl¹dów polity-
cznych. Nie, proszê pañstwa, my mamy swoje po-
gl¹dy polityczne, pañstwo macie swoje pogl¹dy
polityczne i musimy je szanowaæ. Szanujmy swo-
je pogl¹dy polityczne, szanujmy siebie nawzajem,
szanujmy siebie jako ludzi. Pan nie stara³ siê tego
robiæ na tej trybunie i to mnie bardzo bola³o.
(Oklaski)

Dziêkujê za oklaski paniom i panom senato-
rom z Platformy Obywatelskiej.

(Senator W³adys³aw Ortyl: My te¿ klaskaliœmy.)
Ale zwracam siê szczególnie do kolegów i kole-

¿anek z Platformy.
(Senator Ryszard Bender: Przechodzê na dobr¹

wiarê.) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Grzegorz Banaœ: Lepiej póŸno ni¿

wcale.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz : Proszê

o umo¿liwienie kontynuowania…)
Proszê pañstwa, jeden z senatorów Platformy

Obywatelskiej zapyta³ mnie w kuluarach: czy wy
naprawdê…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie, pro-

szê pozwoliæ…)
Czy wy naprawdê macie takie obawy? Proszê

pañstwa, naprawdê mamy takie obawy i nie stra-
szymy, tylko chcemy pañstwa ostrzec, zauwa¿yæ
pewne problemy. Dobrze, ¿ebyœcie pañstwo ws³u-
chiwali siê w nasz g³os.

Jeden z panów senatorów z Platformy Obywa-
telskiej powiedzia³ mi równie¿, ¿e jestem politru-
kiem. Zabola³o mnie to, bo myœlê, ¿e my nie wy-
konujemy ¿adnych instrukcji politycznych. Ka¿-
dy z nas zosta³ wybrany bardzo du¿¹ liczb¹ g³o-
sów i my odpowiadamy przed naszymi wyborca-
mi, nie przed nasz¹ parti¹, nie przed naszymi li-
derami. My siê w naszym klubie czêsto spieramy,
czêstomamyró¿ne zdania. Imuszêpañstwupowie-
dzieæ, ¿e takie sformu³owanie równie¿ bardzo mnie
dotknê³o.

My naprawdê pañstwa nie straszymy… Muszê
powiedzieæ, ¿e jedna z kole¿anek z Platformy Oby-
watelskiej powiedzia³a, ¿e straszono j¹ w dzieciñ-
stwie Andersem na bia³ym koniu. Trochê mnie to
zdziwi³o. (Weso³oœæ na sali)

Proszê pañstwa, co jeszcze…
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój, proszê o umo¿liwienie panu senatorowi wy-
powiedzi. To jest ostatni g³os, tak ¿e proszê…)

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku, dziêkujê
bardzo.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê konty-
nuowaæ.)
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Powiem jeszcze tak. Ja oczywiœcie bêdê g³oso-
wa³ za referendum. Wszyscy nasi senatorowie bê-
d¹ tak robiæ, z potrzeby sumienia, poniewa¿ jeste-
œmy przekonani, ¿e to jest dobre rozwi¹zanie, aby
tê debatê, tê dyskusjê prowadziæ dalej, bo ta bu-
rza mózgów, te wypowiedzi s¹ w wiêkszoœci inte-
resuj¹ce, ciekawe i warte rozwa¿ania.

Powiem pañstwu na koniec, ¿e g³êboko zasta-
nawiam siê nad tym, czy nie ufundowaæ nagrody
dla senatora z Platformy Obywatelskiej, który po-
wie coœ dobrego o prezydencie Rzeczypospolitej
Polskiej. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(G³os z sali: Jego brat jest gorszy.) (Weso³oœæ na

sali)(Oklaski)
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Informujê, ¿e panowie senatorowie Czes³aw

Ryszka i Jan Wyrowiñski z³o¿yli przemówienia
w dyskusji do protoko³u*. (Oklaski)

Zamykam dyskusjê.
Proszê pobraæ karty do g³osowania. S¹ pobrane.
Przystêpujemy do g³osowania.
(Senator Micha³ Ok³a: Wniosek formalny.)
(Senator Ryszard Bender: Wniosek formalny.)
Proszê bardzo…
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku,

zg³oszony by³ wniosek formalny o tajne g³osowa-
nie.)

On jest niezgodny z regulaminem. Ma pan pra-
wo zg³aszaæ takie wnioski, oczywiœcie, ale mar-
sza³ek nie mo¿e takich wniosków poddawaæ pod
g³osowanie.

(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku,
ten wniosek jest zgodny z regulaminem.)

Nie, Panie Senatorze, nie jest zgodny z regula-
minem.

(Senator Tadeusz Skorupa: Jak pan to wymyœ-
li³, ¿e jest niezgodny z regulaminem?)

(Senator Ryszard Bender: Jest napisane, ¿e nie
wolno?)

(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku,
nie ma takiego zapisu w regulaminie.)

Panowie Senatorowie, naprawdê jest, proszê
siê zapoznaæ z regulaminem.

(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku,
zapozna³em siê z regulaminem.)

Czy panowie pozwol¹ mi prowadziæ posiedze-
nie? Ja wyjaœni³em, ¿e ten wniosek nie jest zgodny
z regulaminem i takiego wniosku…

(Senator Tadeusz Skorupa: Wed³ug którego pa-
ragrafu, jakiego punktu czy podpunktu jest nie-
zgodny? Gdzie pan znalaz³, ¿e to jest niezgodne
z regulaminem?)

(Rozmowy na sali)
Art. 36 pkt 1: „Posiedzenia Senatu s¹ jawne”.

Potem w czêœci dotycz¹cej g³osowania jest mowa
o tym, ¿e g³osowania tajne dotycz¹ tylko g³osowañ
personalnych.

(Senator Tadeusz Skorupa: Tylko?)
Tak, tylko, Panie Senatorze.
Przystêpujemy zatem do g³osowania
(G³osy z sali: Panie Marsza³ku…)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Czy mo¿na jeszcze

w kwestii formalnej…)
Tak, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku, ja pragnê zwróciæ uwagê na
to, ¿e oprócz tego artyku³u, który pan przytoczy³,
jest jeszcze art. 48 pkt 9, mówi¹cy, ¿e mo¿e byæ
ustalony inny sposób g³osowania. Nie ma tutaj
wykluczenia, mowy o tym, ¿e tylko i wy³¹cznie…
(Oklaski) Czy Wysoka Izba jest w stanie podj¹æ ta-
k¹ decyzjê?

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, mo¿na przeprowadziæ takie
g³osowanie tylko wtedy, kiedy maszyna do g³oso-
wania ulegnie…

(Weso³oœæ na sali)
Ale to nie jest g³osowanie tajne, to jest g³osowa-

nie imienne.
Przystêpujemy zatem do g³osowania.
(Senator Tadeusz Skorupa: To jest chyba falan-

dyzacja Regulaminu Senatu.)
Zgodnie z art. 125 ust. 2 konstytucji, Senat wy-

ra¿a zgodê na zarz¹dzenie przez prezydenta refe-
rendum ogólnokrajowego bezwzglêdn¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy usta-
wowej liczby senatorów.

(SenatorRyszardBender:Wg³osowaniutajnym.)
Nieuzyskanie bezwzglêdnej wiêkszoœci g³osów

oznaczaæ bêdzie niewyra¿enie przez Senat zgody
na zarz¹dzenie referendum.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wyra-
¿enia przez Senat zgody na zarz¹dzenie przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowe-
go referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿-
by zdrowia.

(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam, Panie
Marsza³ku, moja maszyna nie dzia³a.)

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Ryszard Bender: Tajne g³osowanie.)
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto z pañstwa senatorów jest za wyra¿eniem
zgody? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i pod-
niesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
(Poruszenie na sali)
Na 95 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 2)
Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów wy-

nosi 48.
(Poruszenie na sali)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

nie wyrazi³ zgody na zarz¹dzenie przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referen-
dum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia.

(G³os z sali: Platforma nie wyrazi³a.)
(G³os z sali: Senat.)
(G³os z sali: Platforma.)
Jeszcze raz to przeczytam.
Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e

Senat nie wyrazi³ zgody na zarz¹dzenie przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólno-
krajowego referendum w sprawie kierunku re-
formy s³u¿by zdrowia ipodj¹³uchwa³êwtejsprawie.

Proszê o komunikaty.
(G³osy z sali: Jakoœ nie ma oklasków.)

(G³osy z sali: Oklaski, oklaski.)
(Senator Ryszard Bender: Klaskajcie, koledzy.)
Panie Senatorze, proszê o spokój, bo jest pora

komunikatów.
(Senator Ryszard Bender: Jest wolnoœæ, czy jej

nie ma?)
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Jest Bender? Jest!)
Jest wolnoœæ, ale nie ma anarchii, przynaj-

mniej w tej Izbie.

Senator Sekretarz
Stanis³aw Gorczyca:

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od-
bêdzie siê w dniu 29 paŸdziernika 2008 r. o godzi-
nie 8.30 w sali numer 179. Porz¹dek obrad: przy-
gotowanie opinii w sprawie proponowanej w piœ-
mie przewodnicz¹cego Komisji Finansów Publicz-
nych korekty planowanych wydatków w projekcie
bud¿etu Kancelarii Senatu w 2009 r. do poziomu
planowanego wykonania bud¿etu w roku 2008.
Podpisa³: przewodnicz¹cy Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Zientarski.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Og³aszam przerwê do godziny 9.00.

(Przerwa w obradach od godziny 1 minut 04 do godziny 9 minut 00)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bo-
chenek,ZbigniewRomaszewski iMarekZió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia

punktów drugiego, trzeciego, czwartego,
pi¹tego, szóstego oraz siódmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
k³adach opieki zdrowotnej; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o pracownikach zak³adów opieki zdrowot-
nej; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o akre-
dytacji w ochronie zdrowia; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie
zdrowia; stanowisko Senatu w sprawie ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochro-
ny zdrowia. Teksty ustaw zawarte s¹ w drukach
nr 313, 314, 315, 316, 317 i 318, a sprawozdania
komisji w drukach nr 313A, 314A, 315A, 316A,
317A i 318A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora W³adys³awa Sidorowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Zdrowia, wraz z wnios-

kiem mniejszoœci komisji, o uchwalonej przez
Sejm w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawie o za-
k³adach opieki zdrowotnej.

Marsza³ek Senatu dnia 22 paŸdziernika 2008 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu
ustawy na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika
2008 r. komisja wnosi, by Wysoki Senat raczy³
uchwaliæ za³¹czony projekt ustawy, czyli przyj¹æ
ustawê z poprawkami.

Ustawa uchwalona przez Sejm ma zast¹piæ
obowi¹zuj¹c¹ od 1991 r. i ponad czterdzieœci razy

nowelizowan¹ ustawê o zak³adach opieki zdro-
wotnej. Wprowadza ona szereg nowych definicji,
w których wykorzystano dorobek organizacyjny,
technologiczny i prawny, wypracowany od 1991 r.

Ustawê podzielono na piêæ dzia³ów. Dzia³ I do-
tyczy przepisów ogólnych, zawiera definicjê
i wprowadza nowe regulacje dotycz¹ce funkcjo-
nowania zak³adów opieki zdrowotnej poprzez lik-
widacjê mo¿liwoœci funkcjonowania ich w formie
samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej. Umo¿liwia natomiast funkcjonowa-
nie zak³adów opieki zdrowotnej w formie jedno-
stek bud¿etowych lub zak³adów bud¿etowych.
SP ZOZ w ci¹gu dwóch lat maj¹ siê przekszta³ciæ
obligatoryjnie w spó³ki prawa handlowego.

Dzia³ II dotyczy funkcjonowania zak³adów
opieki zdrowotnej. Wymieniono w nim rodzaje
opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, opisano za-
kres ich œwiadczeñ. Zapisano w nim tak¿e regula-
cje, dotycz¹ce pacjentów…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê konty-

nuowaæ.)
Zapisano w nim regulacje, dotycz¹ce pacjentów

niewymagaj¹cych pobytu w szpitalu, których opie-
kunowie nie kwapi¹ siê z wypisem. Zapisano
w tym dziale tryb, w którym szpital mo¿e, na okres
nieprzekraczaj¹cy trzech miesiêcy, zawiesiæ swoj¹
dzia³alnoœæ. Rozdzia³ 2 tego dzia³u definiuje zak³a-
dy opieki zdrowotnej o szczególnej regulacji, a wiêc
stacje sanitarno-epidemiologiczne, centra krwio-
lecznictwa, wojewódzkie oœrodki medycyny pracy,
medyczne laboratoria diagnostyczne i zak³ady
opieki zdrowotnej utworzone przez ministrów:
sprawiedliwoœci, spraw wewnêtrznych i obrony
narodowej. Rozdzia³ 3 tego dzia³u opisuje spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ki akcyjne.
Wskazuje na tryb, w którym spó³ka zaprzestaje
dzia³alnoœci zdrowotnej i wskazuje na sposoby za-
bezpieczania potrzeb zdrowotnych w takiej sytua-
cji. Rozdzia³ 4 reguluje funkcjonowanie zak³adów
opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jedno-
stki bud¿etowej lub zak³adu bud¿etowego.

Dzia³ III ustawy zawiera przepisy dotycz¹ce
Krajowego Rejestru Zak³adów Opieki Zdrowotnej
i jednostek badawczo-rozwojowych.



Dzia³ IV, o niektórych formach finansowania
zak³adów opieki zdrowotnej, reguluje istotne za-
sady otrzymywania przez spó³ki œrodków publicz-
nych, wprowadza algorytm dotacji oraz ewentual-
nych zwrotów pieniêdzy. Reguluje te¿ zasady fun-
kcjonowania lotniczych zespo³ów pogotowia ra-
tunkowego.

Dzia³ V omawia sposób nadzoru i kontroli nad
funkcjonuj¹cym systemem lecznictwa.

I wreszcie dzia³ VI, czyli przepis koñcowy, który
wskazuje, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem
okreœlonym w ustawie z dnia 21 paŸdziernika
2008 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakre-
su ochrony zdrowia.

Najbardziej spornym punktem w trakcie po-
siedzenia komisji okaza³a siê obligatoryjnoœæ
przekszta³cenia, nasze zdania ró¿ni³y siê g³ównie
w tej kwestii, i st¹d wniosek mniejszoœci. Wiêk-
szoœæ jednak uzna³a, ¿e takie rozwi¹zanie jest
dobre.

W czasie posiedzenia komisji zg³oszono szeœæ
poprawek do tej ustawy. Wprowadzono poszerzo-
ny katalog stanowisk kierowniczych w zak³adach
opieki zdrowotnej, zgodnie z postulatami zw³asz-
cza œrodowiska pielêgniarskiego. Uznano, i¿…
Widzê, ¿e pan senator Kogut coœ dzisiaj…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê nie zwracaæ uwagi na senatorów…
Proszê mówiæ swoje. Wszyscy jesteœmy zmêczeni.
Wiem, ¿e pan te¿.) (Weso³oœæ na sali)

Nie wszyscy jednakowo, jak widzê.
Dobrze, Szanowni Pañstwo, idziemy dalej.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê konty-

nuowaæ.)
Jest tu wiêc przyzwolenie… ustawowe uregulo-

wanie kwestii dodatkowych stanowisk kierowni-
czych w zak³adach opieki zdrowotnej. Poprawki:
druga, trzecia, czwarta i pi¹ta s¹ redakcyjne, szó-
sta zaœ precyzuje, w jaki sposób nastêpuje roz-
wi¹zanie spó³ki.

To tyle tytu³em wprowadzenia do ustawy o za-
k³adach opieki zdrowotnej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Ko-

misji Zdrowia, pana senatora Stanis³awa Kar-
czewskiego, o przedstawienie wniosku mniejszo-
œci komisji w sprawie ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu mniejszoœci komisji mam zaszczyt

przedstawiæ Wysokiej Izbie nasze stanowisko

i krótko uzasadniæ, dlaczego zg³osiliœmy wniosek
o odrzucenie tej ustawy w ca³oœci, dlaczego nie go-
dzimy siê na jej uchwalenie.

Na pocz¹tku powiem mo¿e o procedowaniu, do
którego mieliœmy i mamy zastrze¿enia. Mamy go-
r¹c¹ proœbê, aby w przysz³oœci nie dochodzi³o do
takich sytuacji, ¿eby komisja musia³a w ci¹gu kil-
ku godzin rozstrzygaæ o tym, o czym Sejm debato-
wa³ przez pó³ roku. Niczym nieuzasadniony po-
œpiech spowodowa³, ¿e panie i panowie senatoro-
wie nie mieli wystarczaj¹co du¿o czasu na zapoz-
nanie siê z ustaw¹. Zg³osiliœmy wniosek formalny
o przesuniêcie terminu posiedzenia komisji i o po-
wo³anie podkomisji, jednak wszystkie nasze
wnioski zosta³y odrzucone, niektóre nawet nie by-
³y poddane pod g³osowanie.

Byliœmy i jesteœmy przeciwko tej ustawie, dla-
tego ¿e jesteœmy przeciwko obligatoryjnoœci. Nie
zgadzamy siê z tym i uwa¿amy, ¿e nie ma takiej
koniecznoœci. W odniesieniu do wyjœciowego ma-
teria³u, czyli do projektu ustawy z³o¿onego przez
grupê pos³ów Platformy Obywatelskiej, zmiana ta
jest niczym nieuzasadniona.

Wczoraj w dzienniku „Rzeczpospolita” opubli-
kowano ranking szpitali publicznych, wielospe-
cjalistycznych i onkologicznych. Jeszcze raz ser-
decznie gratulujê panu senatorowi. Na pier-
wszym miejscu jest Centrum Onkologii w Bydgo-
szczy, na drugim miejscu Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni imienia Jana
Paw³a II, samodzielny publiczny zak³ad, szpital
specjalistyczny… itd., itd. Proszê pañstwa, wszy-
stkie szpitale dobrze funkcjonuj¹ce, bardzo dob-
rze funkcjonuj¹ce, zmusza siê do przekszta³ceñ.
Pytam: dlaczego? Po co i w imiê czego? My siê
z tym nie zgadzamy i dlatego jesteœmy przeciwko
tej ustawie.

Drugi powód, dla którego jesteœmy za odrzuce-
niem tej ustawy w ca³oœci, to brak zabezpiecza-
j¹cego pakietu kontrolnego dla organu za³o¿yciel-
skiego. Wczoraj rozwijaliœmy tê kwestiê i d³ugo
rozmawialiœmy na ten temat. Jesteœmy temu
przeciwni. Uwa¿amy, ¿e pe³n¹ kontrolê powinny
mieæ organy za³o¿ycielskie do samego koñca.
A dlaczego? Dlatego, ¿e umo¿liwi to komercjaliza-
cjê i wed³ug naszej oceny, wed³ug oceny wielu
specjalistów i strony spo³ecznej otworzy to mo¿li-
woœæ niepotrzebnej prywatyzacji wielu szpitali.

W imieniu mniejszoœci komisji bardzo proszê
Wysok¹ Izbê o odrzucenie ustawy w ca³oœci. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, sena-

tora Micha³a Ok³ê, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji w sprawie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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Senator Micha³ Ok³a:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Panie Ministrze!

W imieniu Komisji Zdrowia chcê przedstawiæ
pañstwu ustawê o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.

Ustawa ta okreœla prawa pacjenta, zasady udo-
stêpnienia dokumentacji medycznej, obowi¹zki
podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ zdrowot-
nych zwi¹zane z prawami pacjenta, tryb powo³y-
wania, odwo³ywania i kompetencje rzecznika
praw pacjenta, jak równie¿ postêpowanie w spra-
wach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe prawa pa-
cjenta.

Jest to zbiór przepisów, które zosta³y wyjête
z ró¿nych ustaw. Poniewa¿ nie by³o do tej pory
ustawy o prawach pacjenta, uznaliœmy, ¿e ta
ustawa jest bardzo potrzebna.

W celu ochrony praw pacjenta okreœlonych
w niniejszej ustawie ustanawia siê – to jest w³aœ-
nie novum – rzecznika praw pacjenta, który jest
centralnym organem organizacji rz¹dowej w³aœci-
wym w sprawach ochrony praw pacjenta. Zgodnie
z ustaw¹ rzecznik praw pacjenta bêdzie mia³ do
wykonania olbrzymie zadanie, z którego bêdzie
siê rozliczaæ przed prezesem Rady Ministrów oraz
parlamentem.

Ustawa w czasie procedowania w komisji nie
budzi³a ¿adnych w¹tpliwoœci i zosta³a przyjêta
zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, nikt nie by³
przeciw i tylko trzy osoby wstrzyma³y siê od g³osu.

W zwi¹zku z tym rekomendujê Wysokiej Izbie
przyjêcie uchwa³y komisji bez poprawek. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana

senatora Zbigniewa Paw³owicza, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie ustawy
o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt

przedstawiæ sprawozdanie dotycz¹ce uchwalonej
przez Sejm w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej.

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 paŸdzierni-
ka rozpatrzy³a ustawê zatwierdzon¹ przez Sejm.
I po d³ugiej debacie, w której brali udzia³ równie¿
przedstawiciele podmiotów spo³ecznych, komisja
podjê³a nastêpuj¹c¹ uchwa³ê.

Komisja proponuje wnieœæ do propozycji usta-
wy cztery poprawki. Poprawka pierwsza dodaje
w art. 15 ust. 1 zdanie: „Koszty doskonalenia za-
wodowego na zasadach okreœlonych w ust. 2–4
mo¿e pokryæ tak¿e pracodawca”, a w ust. 4 dodaje

pkt 3 w brzmieniu: „pokrycie kosztów kursów rea-
lizowanych w ramach specjalizacji albo zwrot
tych kosztów”.

Poprawka druga w art. 19 dodaje ust. 5
w brzmieniu: „Dodatek za wieloletni¹ pracê,
o którym mowa w ust. 1, ustalony w sposób
okreœlony w ust. 2, przys³uguje tak¿e pracowni-
kowi zak³adu opieki zdrowotnej prowadzonego
przez spó³kê kapita³ow¹, o której mowa w art. 45
ust. 1 ustawy z dnia… 2008 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej”.

Poprawka trzecia proponuje, aby w art. 21
ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 wyrazy „o którym mowa
w art. 19” zast¹piæ wyrazami: „o którym mowa
w art. 19 ust. 1, oraz pracownikowi zak³adu opie-
ki zdrowotnej prowadzonego przez spó³kê kapita-
³ow¹, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy
z dnia… 2008 r. o zak³adach opieki zdrowotnej”.

Poprawka czwarta proponuje zast¹piæ w art. 23
wyrazy „art. 19” wyrazami: „art. 19 ust. 1–4”.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Zdrowia, pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹,
o przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji
w sprawie ustawy o pracownikach zak³adów
opieki zdrowotnej.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 24 paŸ-

dziernika przeprowadzono debatê nad uchwalo-
nymi przez Sejm ustawami z tak zwanego pakietu
zdrowotnego. I mimo braku przeznaczonej dla se-
natorów posiadaj¹cych doœwiadczenie inne ni¿
prawnicze opinii prawnej, która jest bardzo wa¿-
nym elementem przygotowania siê do debaty,
podjêliœmy pracê.

Nasze wczeœniejsze zainteresowanie pracami
Sejmu nad projektami rzeczonych ustaw by³o po-
mocne, jednak wobec zasadniczych zmian, które
zosta³y wprowadzone przez Sejm, to procedowa-
nie by³o utrudnione.

Sprawa ustawy o pracownikach zak³adów
opieki zdrowotnej – jak ju¿ zosta³o to przedstawio-
ne przez pana sprawozdawcê – stanowi³a powa¿-
ny problem dla strony spo³ecznej, której przed-
stawiciele byli obecni na posiedzeniu. Co prawda
debata zakoñczy³a siê przyjêciem uchwa³y akcep-
tuj¹cej ustawê, jednak w czasie posiedzenia zo-
sta³ zg³oszony wniosek mniejszoœci o odrzucenie
ustawy, który zosta³ podtrzymany.

Ustawa, która okreœla normy czasu pracy pra-
cowników ZOZ, tryb doskonalenia zawodowego,
uprawnienia pracowników ZOZ, odbiera wrêcz
dotychczasowe przywileje pracowników, a przy-
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najmniej jednej czêœci z nich. Dobrze wiêc, ¿e
chocia¿ zmieniono pierwotny tytu³ ustawy
w druku nr 808, z którego wynika³o, i¿ to poselski
projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach
pracowników ZOZ. Gdyby go pozostawiono, po-
zostawa³by dowodem na ambiwalentne trakto-
wanie praw pracowników ochrony zdrowia, bo
nazywano by uprawnieniami coœ, co siê praco-
wnikom odbiera.

Co zatem w œwietle dyskusji na posiedzeniu
Komisji Zdrowia stanowi³o powa¿ny problem dla
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych „Solidar-
noœæ”, dla zwi¹zków techników radiologii? Otó¿
powa¿ny problem stanowi³ dla nich czas pracy
techników medycznych radioterapii, pracowni-
ków pracowni i zak³adów fizjoterapii, cytodiag-
nostyki itp., których dotychczas obowi¹zywa³
piêciogodzinny dzieñ pracy i dwudziestopiêcio-
godzinny tydzieñ pracy. W rozdziale 2 ustawy
w art. 3 ust. 1 przyjêto dla nich inny czas pracy:
siedem godzin trzydzieœci piêæ minut na dzieñ,
a trzydzieœci siedem i pó³ godziny na tydzieñ
w okresie rozliczeniowym. Oznacza to dla nich
wzrost obci¹¿enia o dwie godziny i trzydzieœci
piêæ minut pracy dziennie oraz dwanaœcie i pó³
godziny tygodniowo, ale bez zastosowania ¿adnej
rekompensaty. Pracownicy ci, którzy czêsto pra-
cuj¹ w warunkach szkodliwych dla zdrowia, s¹
przekonani, i¿ zastosowano wobec nich krzyw-
dz¹ce rozwi¹zania.

W dyskusji sugerowano, ¿e Ministerstwo Zdro-
wia, powo³uj¹c siê na dane Instytutu Medycyny
Pracy w £odzi, dysponowa³o na przyk³ad niemia-
rodajnymi wynikami badañ dozymetrycznych,
wykonywanych na b³onach rentgenowskich
sprawdzanych losowo. Przekonywali, ¿e takich
metod w nowoczesnych krajach ju¿ siê nie stosu-
je. Powo³ali siê na raport Instytutu Fizyki Polskiej
Akademii Nauk, gdzie rzeczywiœcie mo¿na prze-
czytaæ o przekroczeniach dawek granicznych, ja-
kie maj¹ miejsce w naszych ZOZ.

Pozwolê sobie przytoczyæ fragment tego raportu.
Otó¿ wyniki dawek pokazuj¹, i¿ przypadki otrzy-
mywania przez pracowników pracuj¹cych w nara-
¿eniu na promieniowanie jonizuj¹ce dawek wiêk-
szych ni¿ dawki graniczne nie s¹ czêste. Z drugiej
strony mo¿na powiedzieæ, ¿e przypadki otrzymy-
wania przez pracowników dawek wiêkszych ni¿
ogó³ ludnoœci nie s¹ rzadkie. Œwiadcz¹ one o real-
nym nara¿eniu na promieniowanie jonizuj¹ce
i mo¿liwoœci przekroczenia limitów dawek, czego
nie jesteœmy w stanie stwierdziæ a priori. W Labo-
ratorium Dozymetrii Indywidualnej i Œrodowisko-
wej Instytutu Fizyki J¹drowej Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie maksymaln¹ dawk¹ odczytan¹
na dawkomierzu DI-02 by³o 348 mSv na kwarta³,
a to oznacza, ¿e wiêksza czêœæ przypadków prze-
kroczenia dawki granicznej dla osób pracuj¹cych

w nara¿eniu na promieniowanie jonizuj¹ce, która
wynosi 20 mSv na rok, dotyczy przebywania przez
pracownika zbyt blisko Ÿród³a promieniowania.
Chodzi na przyk³ad o koniecznoœæ przytrzymywa-
nia pacjenta podczas wykonywania zdjêcia rentge-
nowskiego czy pracê z izotopami.

Ministerstwo Zdrowia ma odnotowany w swo-
ich statystykach jeden przypadek choroby zawo-
dowej wystêpuj¹cej u osób pracuj¹cych w nara¿e-
niu na promieniowanie jonizuj¹ce, podczas gdy
w publikacji profesor Neonili Szeszeni-D¹brow-
skiej „Choroby zawodowe w Polsce – statystyka
i epidemiologia” na stronie 14 mo¿emy przeczy-
taæ, i¿ liczba chorób zawodowych wywo³anych
promieniowaniem jonizuj¹cym ³¹cznie z nowo-
tworami z³oœliwymi wynios³a w latach 1995–2002
siedemdziesi¹t osiem przypadków, co daje oko³o
dziesiêciu przypadków stwierdzenia chorób za-
wodowych wœród osób pracuj¹cych z promienio-
waniem jonizuj¹cym rocznie. To tyle z takich pod-
stawowych uzasadnieñ.

Mo¿e jeszcze podam czas pracy pracuj¹cych
z promieniowaniem jonizuj¹cym. Jest to zró¿nico-
wane w ca³ej Europie. W Austrii pracuje siê piêæ
godzin na dobê, w innych pañstwach Unii Euro-
pejskiej od szeœciu do oœmiu, ale do tego czasu pra-
cy wliczone s¹ prace biurowe, przerwy na lunch,
prace administracyjne, w efekcie czego w ¿adnym
z krajów europejskich nie pracuje siê z promienio-
waniem d³u¿ej ni¿ piêæ godzin na dobê.

Podsumowuj¹c, ustawa o prawach pracowni-
czych, druk nr 315, w znacznej mierze inkorporu-
je i modyfikuje przepisy rozdzia³u 4 ustawy
z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowot-
nej. Niestety, przepisy te, pretenduj¹ce do okreœ-
lenia praw pracowniczych profesjonalistów
z dziedziny zdrowia, zatrudnionych w zak³adach
opieki zdrowotnej, opisuj¹ je niewystarczaj¹co,
w sposób niepe³ny, bez rozbudowy przepisów
przejœciowych reguluj¹cych relacje z obowi¹zu-
j¹cymi lub uchylonymi przepisami dotycz¹cymi
materii projektu, nie wype³niaj¹ swojego przezna-
czenia, dlatego w imieniu wnioskodawców mniej-
szoœci wnoszê o uchylenie ustawy. Jest ona jed-
nym z najs³abszych ogniw tego pakietu zdrowot-
nego, po ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej
i przepisach wprowadzaj¹cych. Ustawa znajdu-
j¹ca siê w obiecywanym przez pani¹ minister
i Platformê Obywatelsk¹ w 2005 r. pakiecie refor-
muj¹cym system ochrony zdrowia, przed³o¿ona
po roku oczekiwania, budzi zrozumia³e zdziwienie
i poczucie zawodu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pa-

na senatora Norberta Krajczego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.
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Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mi-
nister!

Chcia³bym w imieniu komisji przedstawiæ pro-
jekt ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia,
która by³a uchwalona przez Sejm 21 paŸdziernika
na dwudziestym szóstym posiedzeniu.

Mo¿e budzi zdziwienie pañstwa, dlaczego aku-
rat senator opozycji jest na tej mównicy i prezen-
tuje tê ustawê. Otó¿ dwie ustawy z pakietu sze-
œciu ustaw – ta druga to ustawa o konsultantach
wojewódzkich – to ustawy, za którymi g³osowaliœ-
my jako senatorowie PiS.

Je¿eli chodzi o ustawê o akredytacji w ochronie
zdrowia, Wysoki Senacie, to oczywiœcie ju¿ od
1997 r. taki system akredytacji w organizacji
opieki zdrowotnej jest obecny. I ta akredytacja
w rozumieniu usystematyzowanego procesu jest
ocen¹ prowadzon¹ przez bezstronn¹ i niezale¿n¹
w decyzjach jednostkê akredytacyjn¹, w oparciu
o dostêpne i opublikowane standardy. Jest to sys-
tem adekwatny dla oceny szpitali, przychodni, ga-
binetów lekarskich, w odró¿nieniu od innych sys-
temów oceny zewnêtrznej, takich jak chocia¿by
ISO. Sama akredytacja daje przede wszystkim
mo¿liwoœæ dobrowolnego przyst¹pienia przez da-
ny podmiot; jest to oczywiœcie odp³atne, ten pro-
jekt jest odp³atny. Ministerstwo Zdrowia po reko-
mendacji Rady Akredytacyjnej wydaje certyfikat.
A jeœli podmiot nie spe³nia wymaganych standar-
dów, to Ministerstwo Zdrowia, po rekomendacji
rady, odmawia wydania takiej akredytacji.

Jak mówiê, na jedenastu senatorów obecnych
na posiedzeniu Komisji Zdrowia wszyscy byli za.
Jednog³oœnie to przeg³osowaliœmy, tylko z dwie-
ma ma³ymi poprawkami. Je¿eli mogê, to je przed-
stawiê. One w³aœciwie dotycz¹ tylko pewnych
zmian w nazewnictwie.

I pierwsza z nich dotyczy art. 3 ust. 4. Poprze-
dzone przecinkiem wyrazy „o których mowa
w art. 1 ust. 2” zastêpuje siê wyrazem „akredyta-
cyjnych”.

Te dwie poprawki w³aœciwie wnieœli nasi legis-
latorzy.

I druga poprawka. W art. 5 pkt 3 wyrazy „art. 3
ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 3 ust. 3”.

Ale, je¿eli mogê, Panie Marsza³ku, to chcia³bym
jeszcze jedno dodaæ. Otó¿ faktycznie gratulowa-
³em wczoraj jako laureatowi koledze senatorowi
za zaszczytne, i to kolejne, ju¿ po raz pi¹ty czy szó-
sty zajête w rankingu „Rzeczpospolitej”, pierwsze
miejsce. Ale chcielibyœmy wierzyæ jako ci, którzy
maj¹ wp³yw na ochronê zdrowia, Pani Minister, ¿e
to siê prze³o¿y na kontraktowanie w Narodowym
Funduszu Zdrowia. Bo my de facto otrzymujemy
dyplomy, nagrody i na tym siê koñczy. Tak¿e pod-
czas negocjacji i na posiedzeniu komisji by³a pani
minister, a nie by³o przedstawiciela Narodowego
Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia

uwa¿a, ¿e to fajnie, i¿ podnosimy standardy, i to
wszystko. Ja myœlê, ¿e w³aœnie ci, którzy maj¹
akredytacje, powinni byæ jednak trochê inaczej
oceniani finansowo przez p³atnika, którym jest
Narodowy Fundusz Zdrowia. O to te¿ apelowaliœ-
my na posiedzeniu komisji do pani minister,
a dzisiaj chcia³bym tutaj, Wysoki Senacie, to po-
wtórzyæ pani minister. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pa-

na senatora Rafa³a Muchackiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie ustawy
o konsultantach w ochronie zdrowia.

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni
Pañstwo!

Senacka Komisja Zdrowia na posiedzeniu
w dniu 24 paŸdziernika jednog³oœnie zaopiniowa-
³a pozytywnie ustawê o konsultantach w ochronie
zdrowia, wnosz¹c trzy poprawki.

W art. 6 wyraz „okreœlonych” zastêpuje siê
wzrazami „o których mowa”. W art. 16 wyrazy
„miêdzy innymi” – wyrazami „w szczególnoœci”,
a w art. 8 dodaje siê wyrazy „albo jego œmierci”.
Chodzi o konsultantów wojewódzkich; kiedy s¹
odwo³ani, wtedy minister zdrowia mo¿e na szeœæ
miesiêcy, bez niezbêdnych procedur, powo³aæ no-
wego konsultanta. No có¿, konsultanci czasem
równie¿ umieraj¹, a ich podpis czêsto decyduje
o tym, jak wygl¹da leczenie pacjenta. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana

senatora W³adys³awa Sidorowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochro-
ny zdrowia.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Pani Minister i Panowie Mini-
strowie! Wysoka Izbo!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji Zdrowia
wraz z wnioskiem mniejszoœci o uchwalonej przez
Sejm w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawie –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochro-
ny zdrowia. Wiêkszoœæ komisji wnosi o przyjêcie
projektu uchwa³y, w której rekomendujemy
poparcie ustawy z poprawkami.

Co do ustawy – okreœla ona termin wejœcia
w ¿ycie piêciu ustaw pakietu zdrowotnego. Usta-
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wa wymienia zmiany dostosowuj¹ce w piêædzie-
siêciu czterech ustawach. Do art. 56 s¹ to zmiany
we wszystkich ustawach, w których pojawia³a siê
nazwa „samodzielny publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej”. Zmiana polega na wykreœleniu wy-
razu „samodzielny”, czyli w tej czêœci ma to cha-
rakter dostosowuj¹cy tamte ustawy do nowego
okreœlenia. Art. 57–94 tej ustawy reguluj¹ tryb
powo³ywania spó³ki, wskazuj¹ na kategoryzacjê
zozów zale¿n¹ od sytuacji finansowej i uzale¿niaj¹
tryb przekszta³ceñ w spó³ki prawa handlowego od
ich kondycji. Do czerwca przysz³ego roku ZOZ
mia³yby dokonaæ wyceny maj¹tku, oceniæ swoj¹
rentownoœæ, na podstawie której kwalifikowane
by³yby do kategorii A, B lub C. ZOZ kategorii C,
bêd¹ce w z³ej sytuacji finansowej, musia³yby bu-
dowaæ program naprawczy, aprobowany i nadzo-
rowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
efekty realizacji programu naprawczego by³yby
przekazywane odpowiednio wojewodzie i mini-
strowi. Wskazuje siê te¿ na zasady wsparcia sa-
modzielnych publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej w okresie przekszta³ceñ. Art. 62 reguluje
trudn¹ kwestiê wyrównania kosztów prze-
kszta³ceñ tym samorz¹dom, które wyprzedzi³y
obecne regulacje prawne i utworzy³y spó³ki prawa
handlowego. Jest to szeœædziesi¹t siedem placó-
wek; czêœæ z nich utrzyma³a samodzielne publicz-
ne zak³ady opieki zdrowotnej, na których ci¹¿¹ zo-
bowi¹zania. Art. 96 umacnia pozycjê g³ównego in-
spektora sanitarnego; przejmuje on z mocy prawa
uprawnienia i obowi¹zki ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia jako podmiot, który tworzy struk-
turê stacji sanitarno-epidemiologicznej. Kolejne
artyku³y reguluj¹ sprawy ustaw z pakietu o pra-
wach pacjenta, rzeczniku i akredytacji.

Na posiedzeniu komisji w dniu 24 paŸdziernika
wiêkszoœæ komisji przyjê³a czternaœcie poprawek
do ustawy. Czêœæ z nich ma charakter redakcyjny,
ale niektóre maj¹ spory zakres merytoryczny, do-
precyzowuj¹c przyjête wczeœniej rozwi¹zania.

Jedna z nich, poprawka trzecia, zawiera w lit. b
czeski b³¹d. Czytamy tu, ¿e w pkcie 5 w art. 161b
w ust. 1 wyrazy „art. 54” zastêpuje siê wyrazami
„art. 75”, a powinno byæ „art. 57”. To czeski b³¹d,
st¹d proœba, ¿ebyœcie pañstwo mieli tego œwiado-
moœæ.

(Senator Roman Ludwiczuk: Przepraszam, Pa-
nie Marsza³ku, co to znaczy „czeski b³¹d”?)

Przestawienie liter.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Zaraz bêd¹ py-

tania i bêdziecie mogli…)
Art. 62 otrzymuje brzmienie… Ten artyku³

ogólnie opisywa³ prawo tych samorz¹dów, które
wczeœniej utworzy³y spó³ki prawa handlowego.
Tutaj staranniej opisano tryb, w którym mo¿e na-
st¹piæ umorzenie zobowi¹zañ publicznopra-
wnych w tych jednostkach samorz¹du, które

przyjê³y tak¹ procedurê z wyprzedzeniem z obec-
nie proponowanych rozwi¹zañ.

Bardzo wa¿na jest zmiana w art. 86. Ju¿ w Sej-
mie nast¹pi³o ograniczenie w treœci tego artyku³u;
wprowadzony zosta³, jako pewnego rodzaju kom-
promis polityczny, zapis mówi¹cy o tym, i¿ do
spó³ek nie mo¿e byæ wnoszony maj¹tek trwa³y,
mo¿e on byæ jedynie dzier¿awiony. To ogólne
i przyjête w ostatniej fazie pracy jako kompromis
z SLD rozwi¹zanie stanowi pewien bezpiecznik
wobec kampanii oskar¿aj¹cej koalicjê rz¹dz¹c¹
o próbê up³ynnienia tego maj¹tku. Tutaj, w Sena-
cie, nast¹pi³o we wspó³pracy z ministerstwem
staranniejsze doprecyzowanie tego, czego dotyczy
tak naprawdê to ograniczenie. Dostosowano dal-
sze zapisy do zasad, w których spó³ka przejmu-
je… To znaczy, nie tyle przejmuje, co dzier¿awi, bo
nie mo¿na wnieœæ do spó³ki maj¹tku trwa³ego,
spó³ka ma dzier¿awiæ ten maj¹tek. Do tej popraw-
ki zg³oszê zreszt¹ w debacie jeszcze jedn¹ popraw-
kê, koryguj¹c¹.

Dalsza poprawka, proszê pañstwa, jedenasta,
mówi o trybie informowania wojewody o prze-
kszta³ceniach i likwidacji samodzielnych publicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej.

Kolejne poprawki maj¹ charakter redakcyjny.
Jak mówi³em, jest te¿ wniosek mniejszoœci. Je-

go referentem, o ile pamiêtam, jest pan senator
Karczewski, tak?

(SenatorStanis³awKarczewski:Nie,nie jestem.)
Nie? Przepraszam.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Ko-

misji Zdrowia, pana senatora Stanis³awa Goga-
cza, o przedstawienie wniosku mniejszoœci komi-
sji w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zdecydowaliœmy siê jako mniejszoœæ zg³osiæ ta-

ki wniosek, dlatego ¿e w sposób oczywisty kore-
sponduje on z wnioskiem, który zg³osiliœmy przy
okazji pierwszego punktu obecnego pakietu me-
dycznego, czyli ustawy o zak³adach opieki zdro-
wotnej. Wydaje siê, ¿e zarówno ze wzglêdów for-
malnych, jak i dlatego, ¿e nasza wiedza na temat
materii, która podlega nowelizacji, jednak nie by-
³a, jak oceniam i jak ocenialiœmy j¹ w komisji, wy-
starczaj¹ca, a¿eby podj¹æ tak wa¿n¹ decyzjê jak
ta, nad któr¹ teraz siê pochylamy. Mianowicie jest
to decyzja dotycz¹ca regulacji ogromnej masy
przepisów, które zmierzaj¹ do wsparcia samo-
dzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowot-
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nej, regulacji zmierzaj¹cej do przyjêcia przepisów
przekszta³caj¹cych samodzielne publiczne zak³a-
dy opieki zdrowotnej, do wprowadzenia przepi-
sów przejœciowych a tak¿e do tego, a¿eby dokonaæ
zmian w obowi¹zuj¹cych ustawach. Do tej pory
przyzwyczajeni byliœmy do tego, ¿e kiedy dokonu-
jemy jakiejœ nowelizacji czy wprowadzamy now¹
ustawê, to zazwyczaj w tekœcie, nad którym pra-
cujemy, jest druga czy te¿ ostatnia czêœæ z infor-
macj¹ o tym, jakie zmiany w obowi¹zuj¹cym usta-
wodawstwie towarzysz¹ danej nowelizacji. Tu
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e ca³y pakiet ustaw zdro-
wotnych, który by³ przed chwil¹ prezentowany,
nie jest po³¹czony ka¿dorazowo ze zmian¹ tych¿e
przepisów, ale niejako w osobnej ustawie propo-
nuje nam siê tak¹ nowelizacjê. I w sytuacji, kiedy
ta pierwsza ustawa, o zak³adach opieki zdrowot-
nej, jest ustaw¹ fundamentaln¹, która w zasadzie
powinna mieæ charakter kodeksowy, zamiast
przy okazji tej ustawy wprowadzaæ pewne zapisy,
proponuje nam siê w³aœnie takie, mówi¹c kolok-
wialnie, poszatkowanie, czyli osobn¹ czêœæ, gdzie
te przepisy s¹ wprowadzane.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o zarzuty meryto-
ryczne, to przede wszystkim w ustawie o zak³a-
dach opieki zdrowotnej jest mowa o tym, ¿e prze-
kszta³ceniu bêdzie towarzyszy³a restrukturyzacja
finansowa poszczególnych jednostek medycz-
nych, zak³adów opieki zdrowotnej. Je¿eli mówi-
³em wczeœniej o brakach formalnych, jakie zau-
wa¿yliœmy, to równie¿ w tym kontekœcie. Miano-
wicie zabrak³o nam chocia¿by symulacji tego, ja-
kie efekty, jakie skutki przynios³a uchwalona
w 2005 r. ustawa o pomocy publicznej i restruk-
turyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowot-
nej. Wszyscy w tym gronie na pewno dobrze wie-
my, ¿e 2005 r. to rok, kiedy bardzo du¿o samo-
dzielnych publicznych ZOZ mia³o ju¿ upaœæ. I kie-
dy teraz niektórzy z nas podaj¹, ile – statystycznie
– samodzielnych publicznych ZOZ jest w dobrej
kondycji, bilansuje swoj¹ sytuacjê finansow¹, to
oczywiœcie musimy siêgn¹æ do roku 2005. W cza-
sie prac komisji zabrak³o nam w³aœnie takiej sy-
mulacji. Byæ mo¿e lepiej by³oby pozostaæ w kon-
wencji tego typu rozwi¹zañ legislacyjnych ni¿ sta-
wiaæ taki warunek, ¿e albo nast¹pi naprawa sy-
tuacji finansowej, albo zak³ad opieki zdrowotnej
zostanie rozwi¹zany.

Te zapisy oczywiœcie mo¿emy bardzo ³atwo przy-
jmowaæ, ale proszê mi odpowiedzieæ, kto przejmie
zad³u¿enie danej jednostki, danego zak³adu opieki
zdrowotnej w sytuacji, kiedy taki zak³ad opieki
zdrowotnej zaliczany jest do segmentu C, o którym
tu mój przedmówca wspomina³. Bo w sytuacji seg-
mentu A czy segmentu B jest to oczywiste, by³a
o tym mowa. Ale mo¿na sobie wyobraziæ – nie by³o
ekspertyz w tym zakresie, dlatego mogê tylko hipo-
tetycznie zak³adaæ, przypuszczaæ – ¿e w przypadku

jakiegoœ organu za³o¿ycielskiego, samorz¹du tery-
torialnego wiêcej ni¿ jedna jednostka bêdzie w seg-
mencie C. I kto to zad³u¿enie przejmie? Przecie¿
w obecnym stanie prawnym bardzo czêsto organy
za³o¿ycielskie nawet i przekszta³ci³yby dan¹ jedno-
stkê, ale problemem by³o zad³u¿enie, dlatego ¿e je-
dnostki, jak pañstwo wiecie, przejmuj¹ to zad³u¿e-
nie na siebie. I co? W segmencie C te¿ przejm¹ to na
siebie? A jak to jest 50 milionów zad³u¿enia, to te¿
przejm¹ to zad³u¿enie na siebie?

I oczywiœcie to obligatoryjne przekszta³cenie
samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej… Jest to ogromny wy³om, je¿eli cho-
dzi o formy w³asnoœci zak³adów opieki zdrowotnej
w Polsce, i my nad tym wszystkim debatowaliœ-
my, nie maj¹c ¿adnego eksperckiego wsparcia.
My jako politycy oczywiœcie mamy ogl¹d horyzon-
talny, ogl¹d ogólny, ale powinny mu towarzyszyæ
poszczególne opracowania eksperckie.

Z tych powodów i maj¹c na uwadze bardzo ra-
dykalne zmiany, jakie nast¹pi¹ na rynku œwiad-
czeniodawców, mniejszoœæ Komisji Zdrowia wno-
si o odrzucenie ustawy wprowadzaj¹cej te usta-
wy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców. Prosi³bym o adresowanie
tych pytañ, dlatego ¿e jest oœmiu sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?

Pan senator Cimoszewicz. Proszê uprzejmie.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Ja zapewne skierujê pytanie do senatora Sido-

rowicza, choæ ono dotyczy wszystkich ustaw je-
dnoczeœnie, dotyczy pewnego problemu prawnego.

Jak rozumiem, te ustawy stanowi¹ ca³oœciowy
pakiet i intencj¹ projektodawców jest to, ¿eby wszy-
stkie sta³y siê obowi¹zuj¹cym prawem. No, ale mo-
¿e siê zdarzyæ ró¿nie. Mo¿e byæ tak, ¿e czêœæ z nich
stanie siê obowi¹zuj¹cym prawem, wejdzie w ¿ycie,
a czêœænie. I chcia³bymsiê zorientowaæ, co tobêdzie
oznacza³o zarówno z punktu widzenia samej kon-
cepcji zmian, koncepcji reformy, jak i z punktu wi-
dzenia funkcjonowania zak³adów opieki zdrowot-
nej. W szczególnoœci co by siê sta³o, gdyby na przy-
k³ad pierwsza ustawa, o ZOZ, nie sta³a siê obo-
wi¹zuj¹cym prawem? Choæby w wyniku skutecz-
nego weta prezydenta. Albo co by siê sta³o, gdyby
ostatnia ustawa nie sta³a siê obowi¹zuj¹cym pra-
wem? Czyli gdyby na przyk³ad wszystkie poprzed-
nie wesz³y w ¿ycie czy mog³y wejœæ w ¿ycie, ale je-
dnak ustawa okreœlaj¹ca warunki i termin ich wej-
œcia w ¿ycie nie sta³a siê obowi¹zuj¹ca. Czy mo¿e
pan nam to wyjaœniæ? Dziêkujê.

20. posiedzenie Senatu w dniach 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
£¹czne rozpatrzenie punktów: 2., 3., 4., 5., 6. oraz 7., porz¹dku obrad Senatu 127

(senator S. Gogacz)



Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Miêdzy innymi nadanie pakietowego charak-
teru tym ustawom wyra¿a pewn¹ wolê polityczn¹
i prawn¹, by wszystkie te ustawy przesz³y, tak¿e
ta spinaj¹ca pakiet ustawa wprowadzaj¹ca wa-
runkuje wejœcie w ¿ycie innych ustaw. Tote¿
trudno mi sobie wyobraziæ sytuacjê, o któr¹ pan
senator mnie pyta. Chocia¿ trzeba sobie jasno
powiedzieæ, ¿e ustawa o akredytacji, ustawa
o konsultantach czy te¿ kwestionowana tutaj co
prawda ustawa o prawach pracowniczych,
w której jednak poszliœmy na daleko id¹cy kom-
promis wobec postulatów diagnostów laborato-
ryjnych, rentgenowskich, pielêgniarek i praco-
wników s³u¿by zdrowia, ogólnie rzecz bior¹c, nie
budz¹ takich emocji jak ta kluczowa ustawa o za-
k³adach opieki zdrowotnej czy ustawa wprowa-
dzaj¹ca. Trudno jest mi wiêc… To znaczy jest dla
mnie dosyæ oczywiste, ¿e mamy tutaj pakiet i po-
winniœmy myœleæ o konsekwentnym przyjêciu
ca³ego pakietu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Cimo-

szewicza.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê uprzejmie.
Ja ju¿ co prawda zada³em pytanie, ale chcia³em

uzyskaæ prawo do nawi¹zania do tego, co us³ysza-
³em w odpowiedzi, bo ta odpowiedŸ nie jest ¿adn¹
odpowiedzi¹. W ¿yciu bywa ró¿nie, doœwiadczenie
na to wskazuje. Mamy do czynienia z szeœcioma
ustawami i po drodze do ich wejœcia w ¿ycie wiele
siê mo¿e wydarzyæ. Nie mo¿e pan, Panie Senato-
rze, odpowiedzieæ mi, ¿e one po prostu powinny
wejœæ w ¿ycie, a jeœli pan nie jest w stanie odpo-
wiedzieæ, to niech pani marsza³ek mi pomo¿e
okreœliæ adresata tego pytania, bo, jak s¹dzê, pro-
blem jest autentyczny. Ja rozumiem intencje po-
mys³odawców, wnosz¹cych te propozycje. Ale je-
¿eli one nie wejd¹ w ¿ycie, to co siê stanie? My mu-
simy byæ œwiadomym ustawodawc¹, przewidu-
j¹cym rozmaite konsekwencje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy pan senator chce siê…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Panie… Jesz-

cze siê odniosê…)
Czy któryœ z panów senatorów? Tak…

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Otó¿ sytuacja, moim zdaniem, jest politycznie
dosyæ klarowna. Koalicja, która ma wiêkszoœæ,
konstytucyjnie odpowiada za kreowanie polityki
wewnêtrznej i ma do tego uprawnienia, proponu-
je takie rozwi¹zanie. Determinacja koalicji jest
tutaj oczywista. Konsekwencj¹ zaœ odrzucenia
tego pakietu by³oby utrzymanie obecnego stanu
prawnego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Chcia³bym zapytaæ o kwestiê zwi¹zan¹ z usta-
w¹ o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta. Mianowicie interesuje mnie jedna sprawa: dla-
czego pañstwo zdecydowali siê na tego rodzaju
formu³ê? Oczywiœcie, ¿e jest moda na tworzenie
urzêdów rzeczników. Tak to sobie wymyœliliœmy
i ci¹gle budujemy coraz to nowe urzêdy rzeczni-
ków do ró¿nych spraw. Ale, proszê pañstwa, jest
to nowa instytucja kontrolna, jednak rz¹dowa, bo
powo³ywana przez premiera. Dlaczego nie zdecy-
dowaliœmy siê na rozwi¹zanie prostsze i klasycz-
ne, to znaczy takie, ¿eby tym rzecznikiem by³ mi-
nister, który zbuduje sobie odpowiedni departa-
ment kontroli, reaguj¹cy na skargi i za¿alenia?
Ró¿nica jest taka, ¿e po prostu droga komunika-
cyjna siê skróci, bo minister ma mo¿liwoœci decy-
zyjne, których rzecznik oczywiœcie mieæ nie bê-
dzie. I zacznie siê korespondencja, od Annasza do
Kajfasza. Nie wiem, dlaczego ten tryb uwa¿acie za
lepszy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Do którego z senatorów sprawozdawców pan
marsza³ek kieruje to pytanie? Bo jest ich kilkoro.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Do referenta
ustawy o prawach pacjenta.)

To bardzo proszê, pan senator Micha³ Ok³a.
Proszê uprzejmie.
Za moment zada pytanie pan senator Stani-

s³aw Jurcewicz.

Senator Micha³ Ok³a:

Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-
stwo! Ustawa ma na celu to, ¿eby wszystkie skar-
gi od pacjentów trafia³y do zinstytucjonalizowanej
agendy, w³aœnie do rzecznika praw pacjenta, któ-
rego powo³uje premier. Ta osoba bêdzie mia³a
o wiele wiêksze kompetencje ni¿ istniej¹ce do tej
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pory biuro praw pacjenta przy ministrze zdrowia.
Jest to szczególny przypadek, chcemy nadaæ te-
mu a¿ tak wysok¹ rangê, ¿eby zadbaæ tu general-
nie o prawa pacjenta.

(Senator Zbigniew Romaszewski: A uprawnie-
nia wzrosn¹?)

Oczywiœcie, ¿e uprawnienia wzrosn¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Norbert Krajczy, proszê.

Senator Norbert Krajczy:

Pani Marsza³ek, dziêkujê.
Chcia³bym zadaæ trzy krótkie pytania sprawo-

zdawcy, panu senatorowi Sidorowiczowi.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Spó³ka

nie bêdzie mia³a maj¹tku trwa³ego, myœlê tutaj
o budynkach. Do 2012 r. jednostki maj¹ spe³niæ
pewne wymagania re¿imu sanitarnego. Dzisiaj
oko³o drugiej nad ranem zobaczy³em na pasku, ¿e
Ministerstwo Zdrowia oszacowa³o to na parê mi-
liardów z³otych. Czy nie wydaje siê panu, ¿e je-
dnak w tym przypadku trudniej bêdzie wzi¹æ kre-
dyty czy uzyskaæ porêczenia bankowe?

Drugie pytanie dotyczy sprawy p³atnika. On
ca³y czas tu nie wystêpuje, a jest monopolist¹.
Wiemy, i¿ bêd¹ ustawy, które wprowadz¹ pewne
modyfikacje, ale i tak, i tak dalej bêdzie jeden p³at-
nik w szeœciu regionach. Czy pana zdaniem ten
p³atnik jednak nie powinien siê pojawiæ ju¿ w tym
pakiecie ustaw?

Trzecie pytanie. Jest mowa o uszczelnieniu sy-
stemu. Proszê mi w takim razie powiedzieæ, czy
tylko rejestr us³ug medycznych ma byæ uszczel-
nieniem systemu, czy jeszcze coœ innego, zda-
niem pana senatora.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Standardy, jakie od 2012 r. ma spe³niaæ zak³ad
opieki zdrowotnej, s¹ wprowadzane w interesie
i pacjenta, i pracowników s³u¿by zdrowia. Oczy-
wiste jest, ¿e sytuacja, w której zdecydowaliœmy
siê na pewien kompromis polityczny i niewnosze-
nie do spó³ek maj¹tku trwa³ego, ogranicza zdol-
noœci kredytowe, ale jednoczeœnie przepisy usta-
wy wprowadzaj¹cej reguluj¹ tryb, w którym spó³-
ki mog¹ uzyskiwaæ œrodki publiczne. To oczywi-

ste, ¿e zarówno z europejskich programów opera-
cyjnych, jak i z bud¿etów samorz¹dów, a tak¿e
tam, gdzie w³aœcicielem spó³ki bêdzie Skarb Pañ-
stwa, bêd¹ musia³y byæ uruchomione œrodki na
dostosowanie… Ale podzielam tu pogl¹d pana se-
natora, ¿e te wiêksze gwarancje, które moim zda-
niem w znacznej mierze s¹ pok³osiem pewnej woj-
ny wokó³ tych spraw i u¿ywania nawet, powie-
dzmy to sobie na tej sali otwarcie, brudnych
chwytów, przywo³ywania przestêpczych dzia³añ
jednej z osób z Platformy Obywatelskiej jako rze-
komo inspiruj¹cych w rozwi¹zaniach prawnych
rz¹dz¹c¹ koalicjê… To ustêpstwo zadecydowa³o
o tym, ¿e mo¿liwoœci manewrowania maj¹tkiem
s¹ mniejsze, ale te¿ mo¿liwoœci manewrowe spó³ki
s¹ mniejsze, ma ona mniejsz¹ zdolnoœæ kredyto-
w¹ i trzeba mieæ tego œwiadomoœæ. Musimy mieæ
œwiadomoœæ tego, ¿e zwykle w kompromisie poli-
tycznym jest coœ za coœ.

Co do monopolistycznej roli Narodowego Fun-
duszu Zdrowia… We wczorajszej, bardzo d³ugiej
debacie, tak¿e w pytaniach, by³a mowa o oczeki-
waniach i zapowiedziach, ¿e wol¹ koalicji Platfor-
my i PSL jest demonopolizacja funduszu, w pier-
wszej fazie przez jego podzia³ na szeœæ oddzia³ów.
Niezale¿nie od tego myœlê, ¿e – i to jest ju¿ mój po-
gl¹d – przy pracach nad funkcjonowaniem p³at-
nika musi zostaæ wzmocniona jego pozycja nad-
zorcza. To p³atnik jest gwarantem bezp³atnego
dostêpu do œwiadczeñ, jednakowego dostêpu do
œwiadczeñ finansowanych ze œrodków publicz-
nych i musi mieæ znacznie mocniejsze narzêdzia
do egzekwowania, do zapobiegania pewnym pro-
cederom, które, wbrew temu, co pañstwo suge-
ruj¹, wystêpuj¹ nie tylko w zak³adach niepubli-
cznych, ale tak¿e w zak³adach publicznych. Pole-
gaj¹ one na selekcjonowaniu pacjentów, na pró-
bach tak zwanego spijania œmietanki, to zreszt¹
jest opisywane. Myœlê, ¿e przy pracach nad Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, nad jego modyfika-
cjami, musimy siê zastanowiæ, co zrobiæ – uw-
zglêdniaj¹c tak¿e sugestie, o których mówi³ pan
senator Krajczy – ¿eby to, co jest obowi¹zkiem
konstytucyjnym, czyli zobowi¹zanie wszystkich
si³ politycznych do zapewnienia jednakowego
dostêpu do œwiadczeñ zdrowotnych finansowa-
nych ze œrodków publicznych, by³o rzeczywiœcie
realizowane.

I wreszcie sprawa uszczelnienia. Proszê pañ-
stwa, dyscyplina finansowa… Powiedzia³bym, ¿e
zasadniczym elementem tego nie jest RUM, cho-
cia¿ gdy porównujê ze stanem dzisiejszym stan
z 1999 r. czy 2000 r., gdy nasze placówki by³y in-
formatyzowane, gdy kupowaliœmy komputery,
gdy uczyliœmy siê korzystaæ z programów, gdy
rozbudowywano administracjê, to mogê powie-
dzieæ, ¿e ca³y ten aparat zarz¹dzaj¹cy, ciê¿ki,
s³u¿by zdrowia nauczy³ siê sprawozdawaæ, wpro-
wadzamy kolejne modyfikacje zasad rozliczania
œrodków, jesteœmy w fazie wdro¿enia JGP. Ale je-
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dnak zasadniczym elementem dyscyplinuj¹cym
jest to, co jest tu g³ównym przedmiotem sporu.
Próba zmuszenia wszystkich jednostek ubiega-
j¹cych siê o publiczne œrodki do gry na jednym
boisku, czyli wed³ug jednego kodeksu, kodeksu
spó³ek prawa handlowego, moim zdaniem jest za-
sadniczym elementem uszczelniania. W taki oto
sposób pani minister Kopacz realizuje deklaracje
o tym, ¿e uszczelni system. To jest zasadniczy ele-
ment tego uszczelnienia.

Poniewa¿ wczoraj te¿ bardzo d³ugo debatowaliœ-
my, jeszcze raz chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e nie
ma cywilizowanego kraju na œwiecie, który móg³by
sobie pozwoliæ na miêkkie traktowanie rygorów fi-
nansowych. Wszêdzie na œwiecie, proszê pañstwa,
pracuje siê nad zdecydowanie efektywniejszym
wykorzystywaniem œrodków publicznych na zdro-
wie po to, ¿eby ka¿dy grosz zainwestowany w sek-
tor przynosi³ jak najwiêkszy efekt zdrowotny. I ma-
my do tego coraz lepsze narzêdzia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê senatora Stanis³awa Jurcewicza o zada-

nie pytania i wskazanie adresata.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Pani Minister! Pytania skieru-
jê do pana senatora Stanis³awa Karczewskiego,
sprawozdawcy mniejszoœci Komisji Zdrowia,
w zwi¹zku z ustaw¹ o ZOZ.

Panie Senatorze, Panie Sprawozdawco, mam
dwa pytania, myœlê, ¿e bêd¹ dla pana proste.

Pierwsze pytanie jest takie: czy którykolwiek
z przekszta³conych do tej chwili szpitali zosta³
zlikwidowany?

I drugie: czy w zwi¹zku z propozycj¹ odrzucenia
ustawy o ZOZ oraz pozosta³ych ustaw, które pañ-
stwo proponujecie odrzuciæ, przyjmiecie na siebie
odpowiedzialnoœæ za to, aby nie dosz³o do sytua-
cji, i tu cytujê…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Mo¿e na momencik przerwiemy obrady, mamy
goœci.

Szanowni Pañstwo, Panie i Panowie, pragnê
powitaæ na sali obrad przewodnicz¹cego Federal-
nej Rady Narodowej Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, jego ekscelencjê pana Abdula Aziza
Abdullaha Al-Ghuraira… (oklaski) …wraz z dele-
gacj¹. Pan przewodnicz¹cy przebywa w Warsza-
wie z wizyt¹ oficjaln¹ na zaproszenie pana mar-

sza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana
Borusewicza.

Panie Przewodnicz¹cy! Szanowna Delegacjo!
Witamy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. (Ok-
laski)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Pani Marsza-
³ek, mogê ju¿ odpowiadaæ?)

Goœcie przez moment bêd¹ towarzyszyæ na-
szym obradom. A my wracamy do pytañ.

Pytanie zadajepansenatorStanis³awJurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Ja szybciutko powtórzê treœæ…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale ja…)
…drugiego pytania. Pan pozwoli, Panie Senato-

rze, bo nie skoñczy³em. Czy pañstwo – jeszcze raz
pytam – przejmiecie odpowiedzialnoœæ za niedo-
puszczenie do zmian w s³u¿bie zdrowia zwi¹za-
nych z przekszta³ceniami i bêdziecie t³umaczyli
taki oto przypadek: „do wywiezienia z interny by³o
szesnastu pacjentów, jeden siê nie da³”? Dalej nie
bêdê cytowa³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Stanis³aw Kar-
czewski udziela odpowiedzi.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Ekscelencjo Przewodnicz¹cy! Szanowna Delegacjo!
Panie Senatorze, politycy, podejmuj¹c decyzje,
tworz¹c prawo, musz¹ przewidywaæ równie¿ to,
co ono przyniesie w przysz³oœci. Taka sytuacja
mo¿e nast¹piæ i takie sytuacje – z tego, co wiem,
incydentalne, pojedyncze – wystêpowa³y. W tej
chwili nie jestem w stanie przedstawiæ panu przy-
k³adów konkretnych szpitali, jednostek czy od-
dzia³ów, które pada³y, które bankrutowa³y, które
przestawa³y istnieæ. Panie Senatorze, w wiêkszo-
œci przypadków te jednostki, które ulega³y prze-
kszta³ceniom w spó³ki prawa handlowego, to by³y
oddzia³y, to by³y szpitale, które nieŸle funkcjono-
wa³y, te, które by³y zad³u¿one, nie pada³y. Wysoko
zad³u¿one zak³ady… W tej chwili zak³ad opieki
zdrowotnej mo¿na przekszta³ciæ w spó³kê prawa
handlowego przez upad³oœæ.

(G³os z sali: Przez likwidacjê.)
Przez likwidacjê, dobrze, przez likwidacjê. Wte-

dy organ za³o¿ycielski musi przej¹æ ca³y d³ug. Po-
niewa¿ s¹ to olbrzymie d³ugi, nie wszystkie organy
za³o¿ycielskie, nie wszystkie samorz¹dy na taki
krok siê decyduj¹. To jest bardzo trudne. Prze-
kszta³ca³y siê te jednostki, które by³y niez³e, do-
bre, a przede wszystkim nie by³y bardzo wysoko
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zad³u¿one, nie by³y zad³u¿one, mo¿na powiedzieæ,
niebezpiecznie. Niestety, w Polsce jest bardzo du-
¿o szpitali zad³u¿onych niebezpiecznie i takich
szpitali, których zad³u¿enie wzrasta.

Wracaj¹c do pocz¹tku mojej wypowiedzi, po-
wiem tak. Politycy musz¹ przewidywaæ to, co ich
decyzja przyniesie w przysz³oœci. Politycy, którzy
pracuj¹ nad pakietem ustaw zdrowotnych, po-
winni wzi¹æ pod uwagê równie¿ opinie ekspertów,
opinie samorz¹dowców, opinie zwi¹zków zawodo-
wych dzia³aj¹cych w s³u¿bie zdrowia, korporacji
medycznych. Nie mo¿na przeprowadzaæ reformy
wbrew wszystkim, bo to siê nie uda. Wtedy odpo-
wiedzialnoœæ ponosi ten, kto przygotowuje taki
pakiet, a nie ten, kto go odrzuca. Ja tych ustaw
nie przygotowywa³em. Gdybym ja przygotowywa³
te ustawy, to prowadzi³bym bardzo szerokie kon-
sultacje, pyta³bym ludzi, s³ucha³ i robi³ reformê
tak, ¿eby nie by³a ona robiona wbrew wszystkim
pracuj¹cym w s³u¿bie zdrowia, prawie wszyst-
kim. Wczoraj rozmawialiœmy na ten temat, wra-
caliœmy do tego wielokrotnie. Faktycznie s¹ wy-
j¹tki, s¹ osoby, które popieraj¹ te rozwi¹zania, po-
pieraj¹ ten pakiet, popieraj¹ obligatoryjnoœæ, po-
pieraj¹ likwidacjê dzia³alnoœci non profit i de facto
umo¿liwiaj¹, otwieraj¹ furtkê do prywatyzacji.
Mówiliœmy o tym wczoraj, nie chcê ju¿ tego w¹tku
ci¹gn¹æ i wszystkiego powtarzaæ. Dziêkujê bar-
dzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz w kolejnoœci panowie senatorowie: Wal-

demar Kraska, Grzegorz Wojciechowski oraz Mi-
cha³ Ok³a. Proszê o wskazanie osoby, do której
kierowane jest pytanie.

Jeszcze pan senator. Proszê, ale bardzo krótko,
Panie Senatorze.

Jeœli mo¿na pana senatora sprawozdawcê jesz-
cze na moment…

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator nie odpowiedzia³ na pierwsze pyta-

nie, ale rozumiem, ¿e to trudne. Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Odpowiedzia-

³em.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Waldemara Kraskê o za-

danie pytania i wskazanie adresata.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Sidorowicza.

Panie Senatorze, czy pan jako wytrawny samo-
rz¹dowiec uwa¿a, ¿e przyjêcie zasady obligatoryj-
noœci przekszta³cania SP ZOZ w spó³ki prawa
handlowego jest tym, o czym w tej chwili marz¹
wszystkie samorz¹dy w Polsce? Dlaczego taka za-
sada zosta³a przyjêta w tej ustawie? Drugie pyta-
nie. Które organizacje samorz¹dów medycznych
i zwi¹zkowych popar³y tê ustawê? Dziêkujê,

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Mo¿e jeszcze chwila na wyjœcie delegacji, któr¹
¿egnamy. Uprzejmie prosimy o zamkniêcie drzwi.

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Sprawa obligatoryjnoœci. Otó¿ s¹ mocne argu-
menty za tym, ¿eby zasady dostêpu do publicz-
nych œrodków by³y powi¹zane ze zgod¹ na rygory
gospodarnoœci, znacznie lepiej zapisane w kodek-
sie spó³ek prawa handlowego ni¿ w ustawie o za-
k³adach opieki zdrowotnej. Poniewa¿ to pytanie
pojawia siê po raz kolejny, pozwol¹ pañstwo na
króciutk¹ refleksjê historyczn¹.

Ustawa z roku 1991 o zak³adach opieki zdro-
wotnej by³a niczym innym, jak prób¹ wprowadze-
nia systemu ochrony zdrowia w regu³y pañstwa
prawa. Pañstwo prawa to jest takie pañstwo,
w którym ponad wszystkimi organami konstytu-
cyjnymi… One s¹ zanurzone niejako w tym uzgo-
dnionym œrodowisku prawnym. WyobraŸcie sobie
pañstwo, ¿e ZOZ, czyli ca³y system ochrony zdro-
wia, do roku 1991 nie mia³ takiej regulacji. Pracu-
j¹c w tamtym czasie, mieliœmy tak¹ wyobraŸniê fi-
nansow¹, jak¹ mieliœmy i dlatego by³y tam trzy
formu³y funkcjonowania publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej: samodzielny publiczny, jedno-
stka bud¿etowa i zak³ad bud¿etowy. Do ro-
ku 1998 tylko kilkadziesi¹t zak³adów by³o w sta-
nie spe³niæ rygory narzucane samodzielnym pub-
licznym zak³adom opieki zdrowotnej.

Ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych na-
rzuci³a obowi¹zek…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie
Senatorze, ja bardzo przepraszam, ale proszê
przestrzegaæ Regulaminu Senatu. Dziêkujê up-
rzejmie.)

Ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych na-
rzuci³a wszystkim zak³adom opieki zdrowotnej
obowi¹zek przekszta³cenia siê w SP ZOZ, bo to by³
warunek uzyskiwania kontraktu. Zrobiono to. To
by³ jeden z trudniejszych elementów tamtej refor-
my. By³o na to bardzo niewiele czasu, przypomnê,
¿e ustawa zosta³a uchwalona, jeœli dobrze pamiê-
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tam, w lipcu, a do listopada czy do grudnia zak³a-
dy musia³y siê przekszta³ciæ. Jakoœæ tego procesu
dostosowawczego zad³u¿onego ju¿ wtedy sektora,
procesu powi¹zanego tak¿e z konsultacjami, nie
by³a nazbyt dobra.

Co siê po latach okaza³o? Okaza³o siê, ¿e w su-
mie ta konstrukcja nie wytrzymuje ciê¿aru gospo-
darnoœci. Dzisiaj trudno jest pañstwu odpowie-
dzieæ, mnie tak¿e, na pytanie, jak to jest, ¿e w tych
samych warunkach, w sytuacji takiego samego fi-
nansowania mniej wiêcej po³owa szpitali jest
w dobrej kondycji finansowej, a po³owa w z³ej kon-
dycji finansowej.

Nasza odpowiedŸ polityczna brzmi tak. Mamy
na to zreszt¹ wiele dowodów wynikaj¹cych z na-
szych rozmów z dyrektorami placówek, które siê
nie zad³u¿aj¹. Otó¿ jeœli dyrektor samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej jest me-
ned¿erem, który gra o dodatni wynik finansowy
swojego zak³adu, to praktycznie ma ogromne
trudnoœci, dlatego ¿e liczy ka¿d¹ z³otówkê, próbu-
je dyscyplinowaæ p³ace i tak naprawdê jest ofiar¹
kolejnych fal odd³u¿eñ, bo za ka¿dym razem za-
rzuca mu siê, ¿e zamiast kupowaæ, podwy¿szaæ
p³ace itd., w ka¿dym razie nie korzysta z pieniê-
dzy. Trzeba to wreszcie przeci¹æ.

Pomys³em na to jest powrót, odejœcie od tego
sztucznego tworu, jakim by³ SP ZOZ – wymyœlony,
jak powiadam, na pocz¹tku ca³ego procesu prze-
kszta³ceñ, kiedy jeszcze nie bardzo wiedzieliœmy,
nawet nie bardzo mieliœmy wyobraŸniê, jak eko-
nomicznie ma funkcjonowaæ ten system – i próba
wprowadzenia po prostu innego regulatora.

W propozycji spó³ki prawa handlowego, w tej
obligatoryjnoœci chodzi o nic innego, tylko o to, ¿e-
byœmy, jeœli wchodzimy na boisko, na którym
ubiegamy siê o publiczne œrodki, wszyscy grali we-
d³ug jednakowych zasad. Tak rozumiem obligacjê.
Wielu samorz¹dowców, którzy dzisiaj boj¹ siê
przekszta³cenia w spó³ki, mówi jednoczeœnie: jeœli
nam ka¿ecie, to my to zrobimy, zaœ dobrzy dyrekto-
rzy mówi¹: my na tym jeszcze zarobimy, nasza sy-
tuacja jeszcze siê poprawi. Zaœ obawy co do tego, ¿e
z tego ma wynikaæ odejœcie od misyjnoœci tych pla-
cówek, uwa¿am za bezzasadne, bo od tego jest
p³atnik, rol¹ p³atnika jest egzekwowanie tego, co
jest konstytucyjnym zobowi¹zaniem, mianowicie
zapewnienia jednakowego dostêpu do œwiadczeñ
finansowanych ze œrodków publicznych.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o drugie pytanie,
to muszê powiedzieæ, ¿e w trakcie prac nad tymi
ustawami dokonano znacz¹cych zmian w pakie-
tach socjalnych. Trudno jest mi dzisiaj powie-
dzieæ, czy pracownicy s³u¿by zdrowia s¹ w pe³ni
usatysfakcjonowani. Ja jako samorz¹dowiec –
a do tego doœwiadczenia odwo³ywa³ siê pan sena-
tor Krajczy, zadaj¹c pytanie – pamiêtam ró¿ne
próby dokonywania przekszta³ceñ u siebie, gdy ja

lokalnie przekszta³ca³em placówkê. Otó¿ wszys-
cy jesteœmy entuzjastami reformy dopóty, dopó-
ki ona nie dochodzi do naszego podwórka. Gdy
siê do nas zbli¿a, to mówimy: dobra, zmieniajcie
bardzo du¿o i rewolucyjnie u s¹siada, ale u mnie
to moja chata skraja. Tu jest podobne zjawisko.
Musimy sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e robimy tê
reformê, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e czasami uderza-
my tym pakietem w pewne interesy. To nie jest
dzisiejszy wymys³, nie chcê wymieniaæ nazwiska
klasyka w tej materii, ale w „Ksiêciu” przestrze-
ga³ ksiêcia przed reformowaniem systemu, bo
mówi³ tak: ci, których uderzysz, podnios¹ krzyk,
a ci, którzy bêd¹ z tego zadowoleni, bêd¹ siedzieli
cicho, bo jeszcze nie bardzo doznaj¹ dobro-
dziejstw przyjmowanych rozwi¹zañ. Zwykle tak
jest. Zatem reformatorzy zawsze s¹ skazani na
to, ¿e opór wobec przekszta³ceñ bêdzie istotny
i dlatego trudno uznaæ, by by³a to sytuacja, która
zaskakuje nas tym, ¿e miewa negatywne recen-
zje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê pana senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego. Czy zwraca siê pan do tego samego sena-
tora sprawozdawcy?

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Mam pytanie
skierowane w zasadzie do wszystkich sprawo-
zdawców komisji…

(G³osy z sali: O nie!)
…ale nie oznacza to…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Oœmiu

nie bêdzie tu sprawozdawaæ.)
…nie oznacza to, ¿e wszyscy maj¹ odpowiadaæ,

wystarczy, ¿e jeden z nich odpowie na te pytania.
Bêdzie to oczywiœcie wystarczaj¹ce, bo chodzi
o wyczerpanie materii pytañ. Pytania dotycz¹ ca-
³ego pakietu, w zwi¹zku z tym pozostawiam uzna-
niu sprawozdawców, który z nich odpowie.

Przede wszystkim chcia³bym wiedzieæ, dlacze-
go ten pakiet jest pakietem poselskim, a nie
rz¹dowym. Czy chodzi³o tu o pominiêcie uzgo-
dnieñ miêdzyresortowych, konsultacji spo³ecz-
nych? Je¿eli nie chodzi³o o to, to na pewno zosta³y
one przeprowadzone, wiêc prosi³bym o przedsta-
wienie wyników tych uzgodnieñ i konsultacji.

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej s¹ fun-
damentalne. Politykê wewnêtrzn¹ i politykê za-
graniczn¹ prowadzi rz¹d. Chcia³bym siê dowie-
dzieæ, w jaki sposób na potrzeby tej chwili inter-
pretowana jest przez koalicjê rz¹dow¹ ustawa za-
sadnicza, skoro w tym przypadku akurat nie rz¹d
wniós³ ten projekt.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê za-
dawaæ kolejne pytanie, bo czas pana wypowiedzi
ju¿ siê koñczy.)
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Tak, tak, to jest ju¿ trzecie pytanie, a mam jesz-
cze jedno. Kto poniesie odpowiedzialnoœæ w przy-
padku, gdy coœ nie wyjdzie? Czy tê odpowiedzial-
noœæ poniesie rz¹d, który nie wnosi³ tych ustaw,
czy nie wiadomo kto, czy Sejm, czy Senat, czy pre-
zydent, który to podpisze? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Proszê chêtnych senatorów sprawozdawców.

Tutaj siê wyrywa pan senator Ok³a, widzê, ¿e pan
senator Stanis³aw Karczewski te¿ chcia³by odpo-
wiedzieæ. Pañstwa decyzja.

Proszê.

Senator Micha³ Ok³a:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! W zasadzie wszy-
stkie trzy pytania mo¿na sprowadziæ do jednego:
dlaczego to jest pakiet poselski? Jest takie prawo
legislacyjne i to prawo zosta³o wykorzystane, uz-
godnienia nie musz¹ byæ prowadzone. Skorzysta-
no z tego prawa, mo¿e w ten sposób panu odpo-
wiem. Jest takie prawo, nikt tego nie zabrania.
Tak jak w przypadku inicjatyw senatorskich, ta-
kie ustawy przyjmujemy i dzisiaj te¿ jedn¹ z ta-
kich ustaw bêdziemy przyjmowaæ, tak samo
w przypadku inicjatyw poselskich. Nikt nikomu
tego nie zabroni, czy to siê pañstwu podoba, czy
nie. Takie jest prawo.

Kto za to odpowie? Oczywiœcie organem wyko-
nawczym jest rz¹d. OdpowiedŸ na to pytanie jest
prosta. Je¿eli zna pan konstrukcjê, wie pan, jakie
s¹ organy w³adzy w naszym kraju, to odpowiedŸ
na to pytanie jest bardzo prosta: organ wykonaw-
czy, a przypominam, ¿e my jesteœmy organem
ustawodawczym. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-

tanie?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: A pozosta³e

pytania?)
Ja przepraszam, ale to nie jest dyskusja, to s¹

pytania…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale ja zada-

³em jeszcze…)
Ja wiem, ale mo¿e zechce odpowiedzieæ inny

senator sprawozdawca, mo¿e pan Stanis³aw Kar-
czewski.

Senator Micha³ Ok³a:

Powiedzia³em, ¿e ustawy poselskie nie wyma-
gaj¹ konsultacji spo³ecznych, niemniej jednak
uczyniono to, by³y prowadzone konsultacje i roz-
mowy z ró¿nymi œrodowiskami, bardzo szeroko ze
œrodowiskami medycznymi, samorz¹dowymi
oraz pozamedycznymi.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ja w dal-
szym ci¹gu nie otrzyma³em odpowiedzi na jedno
pytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To za moment, na razie mamy takie mo¿liwoœci.
Proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Szano-
wni Pañstwo! Ja nie bêdê broni³, powiem tak, mo-
¿e trochê szerzej, ¿e za to, co siê dzieje w s³u¿bie
zdrowia, za to, co siê dzieje w Polsce, odpowiada
ca³a klasa polityczna, odpowiadamy my wszyscy
i ja równie¿ bêdê siê czu³ wspó³odpowiedzialny,
jeœli nie poprawi siê sytuacja w s³u¿bie zdrowia.
Moja odpowiedzialnoœæ bêdzie na pewno niepro-
porcjonalna do odpowiedzialnoœci tych, którzy
odpowiadaj¹ za to konstytucyjnie, ale ludzie pyta-
j¹, co robisz, co pan senator robi w Senacie, ¿eby
w s³u¿bie zdrowia by³o lepiej, ¿eby pracownicy
mieli lepiej, a pacjenci byli bezpieczni, mieli do-
bry, ³atwiejszy dostêp do œwiadczeñ medycznych.

Obawiamsiê, jestemnawetprzekonany, ¿epakiet
wprowadzanych w tej chwili ustaw mo¿e spowodo-
waæpogorszeniedostêpupacjentadoœwiadczeñme-
dycznych. Na pewno nie stanie siê to natychmiast,
nie stanie siê to jutro, nie stanie siê pojutrze, ale sta-
nie siê za kilka lat. I tak jak mówi³em wczoraj wieczo-
rem, w³aœciwie dziœ – bo jeden z panów senatorów
pyta³, czy my faktycznie siê tego obawiamy – tak, my
siê tego obawiamy, my wskazujemy na to, na co
wskazuj¹ równie¿ przedstawiciele strony spo³ecznej,
i podzielamy ich obawy, podzielamy ich troskê
o przysz³oœæ s³u¿by zdrowia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pyta pan senator Micha³ Ok³a.

Senator Micha³ Ok³a:

Pani Marsza³ek, dziêkujê bardzo.
Mia³bym pytanie do pana senatora Karczew-

skiego, bo pan senator od wczoraj, w zasadzie od
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posiedzenia komisji pisze czarne scenariusze,
przedstawia nam ró¿ne teorie przekszta³ceñ, bar-
dzo z³ych przekszta³ceñ, nie do koñca prawdziwe,
ale to s¹ pañskie teorie, ma pan do nich prawo.

Ca³y czas zastanawiacie siê pañstwo tylko nad
tym, czyja jest odpowiedzialnoœæ konstytucyjna,
czyja niekonstytucyjna, a nie us³ysza³em jedne-
go: czy macie pañstwo inny projekt reformy?

(Senator Piotr Andrzejewski: Oczywiœcie, tylko
trzeba siê nim zainteresowaæ.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Powiem tak.
Mamy program, on przez d³ugi czas wisia³ na stro-
nach internetowych Ministerstwa Zdrowia, nie
by³ zdjêty, wisia³, mo¿na by³o go ogl¹daæ. Ja czê-
sto zagl¹dam na stronê internetow¹ ministerstwa
i faktycznie – pan minister Twardowski siê uœmie-
cha – jego ju¿ od jakiegoœ czasu tam nie ma, ale je-
szcze d³ugo po nominacji pani minister Ewy Ko-
pacz ten nasz program tam by³. I jestem przeko-
nany, ¿e pan senator doskonale zna ten program.

Nasz program opiera³ siê na jednej zasadzie, to
by³a taka filozofia: najwa¿niejszy jest pacjent, nie
zysk, najwa¿niejsze jest to, ¿eby w systemie by³
wiêkszy pieni¹dz. Pañstwo w tym swoim pakiecie
nie pokazujecie ani z³otówki wiêcej.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie, pokazuje-
my dwa siedemset…)

Nie pokazujecie w systemie ani z³otówki wiêcej
dla pacjenta. Owszem, d³ugi sp³aca… Nie ma wiê-
cej œrodków bie¿¹cych w tym pakiecie.

Nasz projekt, z którym pan senator móg³ siê
zapoznaæ równie¿ w poprzedniej kadencji, pole-
ga³ na tym, ¿e zwiêkszamy œrodki, ¿e tworzymy
sieæ szpitali, ¿e tworzymy koszyk œwiadczeñ gwa-
rantowanych, ¿e robimy, to o czym mówi³ pan se-
nator, czyli rejestr us³ug medycznych… nie re-
jestr us³ug medycznych, a informatyzacjê s³u¿by
zdrowia. Projekt by³ ju¿ gotowy. Nie wiem, co siê
z nim dzieje, to jest pytanie do ministerstwa. By³o
w nim jeszcze wiele innych rzeczy, o których nie
chcê ju¿ tutaj szerzej mówiæ, bardzo istotnych,
wa¿nych, chocia¿by kwestia u³atwienia m³odym
lekarzom wykonywania specjalizacji. Do mnie
zwracaj¹ siê m³odzi ludzie oburzeni tym, ¿e maj¹
k³opoty z uzyskaniem dostêpu do specjalizacji.
To mia³o siê zmieniæ, niestety siê nie zmieni³o,
szkoda. A m³odzi sygnalizuj¹, ¿e bêd¹ wyje¿d¿aæ
z Polski, bêd¹ robiæ specjalizacje za granic¹.

Mo¿na by³o im u³atwiæ, mo¿na i trzeba to zrobiæ.
Jest potrzeba, ¿eby zostali, dlatego ¿e luka poko-
leniowa wœród lekarzy specjalistów jest coraz
bardziej wyraŸna, coraz bardziej widoczna i coraz
bardziej odczuwana przez pacjentów. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Pan senator Norbert Krajczy zadaje pytanie…

Komu?
(Senator Norbert Krajczy: Panu senatorowi Kar-

czewskiemu.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak, nare-

szcie.)
Pan senator siê zdziwi³.

Senator Norbert Krajczy:

Chcia³bym zapytaæ pana senatora o sprawê na-
stêpuj¹c¹. Rozumiem, ¿e pakiet ustaw przejdzie,
bêdzie uchwalony przez Wysok¹ Izbê, matematy-
ka jest znana. A przecie¿ nie s³yszeliœmy na razie,
¿e bêd¹ jakieœ zwiêkszone œrodki, czy tak zwane
kolejki… Proœci ludzie oczekuj¹... Je¿eli ktoœ ma
termin operacji katarakty na 2011 r. albo termin
na endoprotezê na 2009 r. i ileœ tam miesiêcy…
Czy sytuacja zwi¹zana z tymi kolejkami rapto-
wnie siê zmieni? Czy kolejki siê zmniejsz¹?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Senatoze, ja nie potrafiê odpowiedzieæ na
to pytanie. Przykro mi bardzo, nie znam siê na
wszystkim. Nie wiem, czy zostan¹ zwiêkszone, czy
skrócone. Ju¿ wczoraj mówi³em, i powtórzê to,
proszê pañstwa: jeœli ktoœ mówi, ¿e kolejki zostan¹
zlikwidowane – a takie g³osy s³ysza³em – to k³amie,
bo nigdzie, nigdy, w ¿adnym kraju nie by³o takiej
sytuacji, ¿eby nie by³o kolejek do pewnych œwiad-
czeñ medycznych. One by³y, s¹ i bêd¹. I obawiam
siê, ¿e na ca³ym œwiecie bêd¹ coraz wiêksze.

Jeœli pani marsza³ek pozwoli, wrócê jeszcze do
pytania, które zada³ pan senator Ok³a, do tych
czarnych scenariuszy i do mojego rzekomego au-
torstwa tych czarnych scenariuszy. Ja nie jestem
ich autorem, nie zg³aszam praw autorskich. Po-
wtarzam to, co mówi¹ eksperci, to, co mówi¹ spe-
cjaliœci, strona spo³eczna, zwi¹zki zawodowe. Ja
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siê pod tym po prostu podpisujê i staram siê, ¿e-
byœcie pañstwo równie¿ s³yszeli ich g³os. Tak jak
mówiê, to nie ja jestem autorem tych scenariuszy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani senator Jadwiga Fetliñska. Czy pani ma
pytanie równie¿ do kolegi klubowego?

(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê bardzo. Ja
mam pytanie do pana senatora Paw³owicza, jeœli
mo¿na.)

Bardzo proszê, pan senator Paw³owicz.
Poczekajmy moment, bo ma d³u¿sz¹ drogê do

pokonania, tak ¿e musimy…
(Senator Grzegorz Banaœ: Dostêpnoœæ mówni-

cy drastycznie spad³a.) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Janina Fetliñska: Pani Marsza³ek,

przy okazji mo¿e sprostujê, mam na imiê Janina.)
Bardzo prosimy do nas, chcia³abym, ¿eby pan

senator skoncentrowa³ siê na pytaniu, a nie na
szukaniu papierów. (Weso³oœæ na sali)

Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: S³ucha-

my, Pani Senator. Troszeczkê g³oœniej, jeœli mogê
pani¹ prosiæ.)

Szanowni Pañstwo! Wysoka Izbo! Jest taka za-
sada, ¿e p³aca powinna byæ wprost proporcjonal-
na do pracy, czyli im wiêcej pracujemy, tym wiê-
cej powinniœmy otrzymywaæ pieniêdzy za pracê.
W druku nr 286, w poselskim projekcie ustawy
o szczególnych uprawnieniach pracowników za-
k³adów opieki zdrowotnej, w rozdziale 3 w art. 12
ust. 1 by³ zapis, ¿e je¿eli w zwi¹zku z wiêkszym
kontraktem zwiêksz¹ siê zobowi¹zania Narodo-
wego Funduszu Zdrowia wobec zak³adu opieki
zdrowotnej, to wówczas 40% œrodków bêdzie
przekazywanych na zwiêkszenie p³ac pracowni-
ków. Ten zapis z ostatecznego, uchwalonego ju¿
projektu ustawy znikn¹³, w ustawie zawartej
w druku nr 315 tego zapisu ju¿ nie ma. To wzbu-
dzi³o ogromne niezadowolenie pielêgniarek i in-
nych grup zawodowych. Wiadomo, ¿e w zwi¹zku
z obecnymi p³acami tej grupy oczekiwano na po-
zytywne rozwi¹zania przy okazji reformy. Na po-
siedzeniu Komisji Zdrowia nie by³o o tym mowy,
wiêc chcia³abym o to zapytaæ. Czy wiadomo pa-
nu, dlaczego to zniknê³o? W jaki sposób ustawo-
dawca zamierza zmobilizowaæ te grupy zawodo-
we do lepszej i jeszcze wiêkszej pracy? Bo je¿eli
ma byæ reforma, to jej efektem powinien byæ wiê-
kszy dostêp do opieki zdrowotnej, powinno byæ

wiêcej us³ug. A jak maj¹ siê tym zajmowaæ lu-
dzie, którzy nie bêd¹ mobilizowani tym, ¿e dosta-
n¹ wiêcej pieniêdzy za wiêksz¹ iloœæ pracy, którzy
nie bêd¹ usatysfakcjonowani? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzoproszê,pansenatorZbigniewPaw³owicz.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Pani Se-

nator! W zasadzie to pytanie nie dotyczy ustawy,
o której mówimy, bo przedmiotem tej ustawy jest
generalnie wyd³u¿enie czasu pracy tylko pewnej
grupy. Ale poniewa¿ mówimy o pakiecie ca³oœcio-
wym dla pracowników ochrony zdrowia, to dziê-
kujê za to pytanie, chêtnie na nie odpowiem, Pani
Senator.

Odpowiem jako praktyk. Pani Senator, tak
zwana ustawa wedlowska z 22 lipca i nastêpnie
ustawa z 5 wrzeœnia, parlamentu poprzedniej
kadencji, wprowadzi³y wydzielone kwoty pieniê-
dzy z Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost
p³ac. I tu siê zgadzam z panem senatorem Kar-
czewskim, trudno nie przyznaæ racji, ¿e te wy-
dzielone pieni¹dze, skierowane poza pieniêdzmi
na procedury medyczne, da³y pracownikom
ochrony zdrowia znaczn¹ szansê na wzrost p³ac,
bezspornie. Ale jeœli popatrzymy na zarz¹dzanie
placówk¹, to tu te przepisy pogorszy³y sytuacjê.
Dlaczego? Z prostej przyczyny. Wczeœniej za-
rz¹dzaj¹cy, który otrzymywa³ pieni¹dze za wyko-
nane œwiadczenia medyczne, to znaczy placówka
je otrzymywa³a, decydowa³, w jakiej kwocie, w ja-
kim procencie przeznaczy je na leki, a w jakim
przeznaczy na p³ace. By³a to jego suwerenna de-
cyzja i ponosi³ za to odpowiedzialnoœæ, oczywi-
œcie po uzgodnieniu z czynnikiem spo³ecznym, ze
zwi¹zkami. Jednak ustawa wy³¹czy³a okreœlone
kwoty ze œwiadczeñ medycznych, bo mówi³a wy-
raŸnie, ¿e maj¹ one byæ przeznaczone na p³ace.
To spowodowa³o, ¿e w dobrych zak³adach opieki
zdrowotnej, przyk³adowo w tym, którym jest mi
dane kierowaæ – to nie jest mój sukces, to jest
sukces mojej za³ogi, mojego zespo³u, zreszt¹
miêdzy innymi siedz¹cego tu pana senatora Ru-
lewskiego, który swego czasu by³ przewodni-
cz¹cym rady spo³ecznej tego zak³adu…

(Senator Stanis³aw Kogut: Spo³ecznej, bo teraz
bêdziemy p³aciæ.)

Spo³ecznej, Panie Senatorze, podkreœlam: spo-
³ecznej.

A wiêc spowodowa³o to, ¿e procentowo œrodki
na p³ace, które w bud¿ecie w ubieg³ym roku wy-
nios³y poni¿ej 40% , w 2007 r. by³y na poziomie
62%. Z tego bieg³y rewident wyprowadzi³ wnioski
i zarzuci³ zarz¹dzaj¹cemu nieprawid³owe za-
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rz¹dzanie. Ja siê z tego wybroni³em, poniewa¿ wy-
nik nie by³ ujemny. Ale sytuacjê tych jednostek,
które s¹ w z³ej kondycji finansowej, te ustawy je-
szcze pogorszy³y, poniewa¿ nie poprawi³o siê nic,
jeœli chodzi o œwiadczenia zdrowotne dla pacjen-
ta, bo te pieni¹dze posz³y na podwy¿ki p³ac. I bar-
dzo dobrze, ¿e posz³y, jeszcze raz podkreœlam, to
by³a znacz¹ca podwy¿ka p³ac, ja nie kwestionujê
podwy¿ki, tylko mówiê o mechanizmie. A mecha-
nizm nie by³ dopasowany do sytuacji, w jakiej
funkcjonuje nasza gospodarka.

Odpowiem teraz konkretnie na pani pytania
odnoœnie do tej ustawy. W ustawie z 5 wrzeœnia
2007 r. jest zapis, Pani Senator, ¿e te 40% ze wzro-
stu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdro-
wia obowi¹zuje tylko do koñca 2008 r. A od
2009 r., nawet gdyby nie by³o tej ustawy, ten zapis
prawnie ginie.

(G³oszsali:Czas jegoobowi¹zywaniasiêkoñczy.)
I dlatego miêdzy innymi nie ma go w tej usta-

wie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê teraz o zadanie pytania pana senatora
Grzegorza Wojciechowskiego. Proszê powiedzieæ,
do kogo je pan adresuje.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Poprzednio za-
da³em dwa pytania, na które nie uzyska³em odpo-
wiedzi. Chodzi mi o wyniki konsultacji spo³ecz-
nych i uzgodnieñ miêdzyresortowych. To jest jed-
na sprawa.

I druga. Jak ta inicjatywa poselska ma siê do
konstytucji? Wczoraj us³yszeliœmy, miêdzy inny-
mi od senatora Kwiatkowskiego, ¿e to rz¹d prowa-
dzi politykê wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹, i tylko rz¹d
ma prawo zg³osiæ wniosek o referendum. Jak bê-
dzie dzisiaj interpretowana konstytucja w zwi¹z-
ku z tym, ¿e tutaj równie¿ to nie rz¹d to zg³osi³? To
jest w zasadzie wstêp, a pytanie mam jedno, krót-
kie: dlaczego sprawozdawcy nie udzielili mi odpo-
wiedzi na poprzednie pytania? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Dlaczego sprawozdawcy nie udzielili odpowie-

dzi na to pytanie?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Na te dwa

pytania.)
Na te pytania.
Bardzo proszê sprawozdawców…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jaka jest
przyczyna?)

Nie wiem, czy chórem…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie lubi¹

mnie, czy…)
Jaka jest przyczyna. Ju¿ rozumiemy to pytanie.
Pan senator Stanis³aw Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Pani Marsza³ek, przepraszam bardzo, ale nas,
sprawozdawców, jest tutaj oœmiu i ja myœlê, ¿e se-
natorowie zadaj¹cy pytania musz¹ kierowaæ kon-
kretne pytania do konkretnego sprawozdawcy.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ja o to
prosi³am, tylko ¿e senatorowie tego nie prze-
strzegaj¹.)

No to ja jeszcze raz apelujê o to, o co apelowa³a
wczeœniej pani marsza³ek, bo ja nie wiem… Ja nie
potrafiê na te pytania odpowiedzieæ, bardzo bym
chcia³, ale nie potrafiê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze.
Zdecydowa³ siê pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Senatorze, po pierwsze, inicjatywa refe-
rendalna nie jest w gestii rz¹du. Jest w gestii pre-
zydenta, Sejmu, a Senat jest organem pomocni-
czym w tej sprawie i warto by³oby te przepisy pra-
wa wreszcie poznaæ.

Po drugie, zarówno pos³owie, jak i Senat,
w okreœlonych warunkach maj¹ prawo do inicja-
tywy ustawodawczej. Uzyska³ pan precyzyjn¹ od-
powiedŸ w tej materii od pana senatora Ok³y. Ta-
kie jest prawo i z tego prawa skorzystano. Rozpa-
trywanie tego po raz kolejny nie ma, delikatnie
mówi¹c, podstaw rzeczowych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Grzegorz Banaœ.
Mo¿e pan zostanie, Panie Senatorze, bo te wê-

drówki ludów nie s¹ najlepsze. (Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Zatem ja zadam pytanie panu senatorowi spra-
wozdawcy, ¿eby ukróciæ te wêdrówki.
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Szanowny Panie Senatorze, chcia³bym, ¿eby
pan powiedzia³, czy podczas obrad komisji
w sprawie rzeczonego pakietu ustaw zdrowot-
nych w ogóle przewija³a siê myœl, pojawia³ siê po-
stulat zwi¹zany z ewentualn¹ komercjalizacj¹
i z procederem, który jest jej przynale¿ny i który
wyp³ywa z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
w odniesieniu zarówno do przedsiêbiorstw pañ-
stwowych, jak i komunalnych, a mianowicie przy-
znawania pakietu akcji pracownikom. Chodzi tu
o ten s³ynny piêtnastoprocentowy pakiet akcji.
Czy tego typu pomys³y by³y w ogóle brane pod
uwagê podczas obrad komisji?

I mam drugie pytanie, do pana senatora Ok³y.
To normalne, i¿ rozwa¿amy wszystkie scenariu-
sze, w tym równie¿ te niekorzystne. Proszê, by
pan senator zechcia³ mi odpowiedzieæ na nastê-
puj¹ce pytanie. Je¿eli w powiecie jest jeden
szpital, który tak naprawdê zmonopolizowa³ u-
s³ugi w tym powiecie, bo jest tylko jeden, to czy
w przypadku jego upad³oœci, a jest to zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoœci w oparciu o ko-
deks handlowy, pogorszy siê dostêpnoœæ œwiad-
czeñ dla obywateli tego powiatu, czy siê nie po-
gorszy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
I zapraszam troszkê bli¿ej pana senatora Ok³ê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Teraz ju¿, szczerze mówi¹c, nie pamiêtam,
czy my wracaliœmy do tej sprawy, czy nie. Przy-
pomnê tylko, ¿e wczoraj kilkakrotnie wracaliœ-
my do tego w rozmowach i pamiêtam, ¿e te pyta-
nia by³y kierowane zarówno do senatorów, jak
i do ministerstwa.

Z tego, co ja pamiêtam, jeœli chodzi o przepisy
o komercjalizacji, to komercjalizacja nie jest
zwi¹zana z pakietem socjalnym. Pakiet socjal-
ny…

(G³os z sali: Czym innym jest pakiet socjalny…)
Pakiet socjalny, te piêtnaœcie procent akcji, jest

zwi¹zany z prywatyzacj¹, a nie z komercjalizacj¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze.
Bardzo proszê, pan senator Ok³a.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie dostaj¹

15% akcji.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale trzeba by prze-

czytaæ ustawê o prywatyzacji i komercjalizacji,
Panie Senatorze.)

Senator Micha³ Ok³a:

Szanowni Pañstwo! Panie Senatorze! Rzadko
kiedy monopolista upada. To jest pierwsza spra-
wa. Ja jeszcze nie widzia³em monopolisty, który
by upad³. To s¹ zupe³nie nieuzasadnione obawy.
Jak pan dobrze wie, przez kilkanaœcie lat za-
rz¹dza³em szpitalem powiatowym œwiadcz¹cym
us³ugi dla innych powiatów, w których te¿ by³y
szpitale. Tutaj to jakoœæ danego szpitala bêdzie
decydowa³a o jego bycie, o jego istnieniu. Mono-
poliœci rzadko upadaj¹. Tak ¿e ja bym siê tym nie
przejmowa³.

Senator Grzegorz Banaœ:

Pani Marsza³ek, z ca³ym szacunkiem do pana
senatora, ale pan senator w ¿aden sposób mi nie
odpowiedzia³. Proszê powiedzieæ, czy w przypad-
ku, kiedy z mapy powiatu zniknie jedyna tego ty-
pu placówka, któr¹ w tym¿e powiecie jest szpital,
dostêp obywateli do us³ug medycznych pogorszy
siê czy siê nie pogorszy. Tak czy nie?

(Senator Waldemar Kraska: Pogorszy siê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê odpowiedzieæ: tak albo nie, o to chodzi

panu senatorowi…

Senator Micha³ Ok³a:

Nie da siê… To jest w³aœnie pytanie postawione
tak, jak pytanie referendalne. Dlatego musimy…

(Rozmowy na sali)
Nie, na ka¿de pytanie da siê odpowiedzieæ, tyl-

ko nie na ka¿de da siê odpowiedzieæ jednym zda-
niem. Bo je¿eli ja zadam panu senatorowi pyta-
nie, czy chce pan byæ biedny, czy bogaty, i mia³by
pan odpowiedzieæ: tak albo nie…

(Senator Jan Rulewski: Bo to jest takie pytanie.)
…to pan te¿ na to nie odpowie. W zwi¹zku

z tym…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dobrze.

Proszê tu nie prowadziæ dyskusji, Szanowni Pa-
nowie.)

…chcê odpowiedzieæ tak. Jeœli dosz³oby do nie-
szczêœcia – czego my nie przewidujemy, bo w³aœ-
nie ta ustawa spowoduje, ¿e szpitale nie bêd¹
upadaæ, tylko bêd¹ siê rozwijaæ – i zadania tego
szpitala przejmie szpital s¹siedni b¹dŸ szpitale
s¹siednie, które s¹ w niedu¿ej odleg³oœci, to nie
pogorszy siê dostêpnoœæ do œwiadczeñ medycz-
nych. Mo¿e siê wyd³u¿yæ droga do szpitala, ale do-
stêp do œwiadczeñ siê nie pogorszy.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo panu senatorowi sprawo-
zdawcy.

Pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski, a po
nim Waldemar Kraska.

Senator Jan Rulewski:

Zadajê to pytanie z sympatii.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale ko-

mu? Kogo pan tak lubi?)
Panu senatorowi dyrektorowi, doktorowi Kar-

czewskiemu zadajê jedno pytanie, a drugie – oboj-
gu senatorom, pani senator Fetliñskiej i panu se-
natorowi Paw³owiczowi.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale kto
ma odpowiedzieæ? Bo wszyscy nie bêd¹ odpowia-
daæ.)

Sprawozdawcy.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie

wszyscy troje… Myœlê, ¿e to jest przed³u¿anie…)
Na pierwsze pytanie?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tak.)
Pierwsze pytanie, w³aœnie to sympatyczne. Czy

nie wydaje siê panu, Panie Senatorze, Panie Dy-
rektorze, Panie Doktorze, ¿e pad³ pan ofiar¹ po-
my³ki polegaj¹cej na tym, ¿e byæ mo¿e w œlad za
prezydentem, a mo¿e ze wzglêdu na lojalnoœæ…

Mówi siê, ¿e w projekcie, który przedstawi³a
grupa pos³ów, jest mowa nie o komercjalizacji
us³ug, tylko komercjalizacji zarz¹dzania. Gdyby
przyj¹æ pañskie twierdzenie, to w praktyce wy-
gl¹da³oby to tak, ¿e oto pacjent Rulewski jedzie do
szpitala spó³ki, którym zarz¹dza senator Kar-
czewski, który stoi w drzwiach i mówi: nie wej-
dziesz, jeœli nie zap³acisz wiêcej. Wtedy bym rozu-
mia³, ¿e to jest komercjalizacja us³ug. Jeœli jednak
jadê do szpitala, w którym zarz¹dza dyrektor, pre-
zes spó³ki i on powiada: chêtnie przyjmê ka¿dego
i jeszcze wiêcej, Panie Senatorze, zrobimy panu
zabiegów, o ile zap³aci Narodowy Fundusz Zdro-
wia… Tu, wydaje mi siê, ¿e pan siê myli.

Czy nie uwa¿a pan, Panie Senatorze, ¿e pañ-
skie obawy dotycz¹ce dostêpnoœci nale¿y kiero-
waæ do ustawy, w przypadku której niestety nie
z³o¿y³ pan ¿adnych poprawek, do ustawy o ochro-
nie praw pacjenta? To tam móg³by pan zawrzeæ
wszystkie swoje w¹tpliwoœci zwi¹zane z ograni-
czon¹ dostêpnoœci¹.

I wreszcie trzecie pytanie dotycz¹ce – bo pan
jest reprezentantem wniosków mniejszoœci – tego
przymusu. A jak pan sobie wyobra¿a zarz¹dzanie
szpitalami, gdy jeden by³by na kroplówce bud¿e-
towej, pan by sterowa³ spó³k¹ lub zak³adem pub-
licznym, a inni byliby prywatni. Czy by³by pan
w stanie konkurowaæ czy dokonywaæ ocen, je¿eli
by³yby trzy ró¿ne systemy finansowania?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê – bo ju¿ przekroczy³ pan znacz-
nie minutê wyznaczon¹ na zadawanie pytañ –
o odpowiedŸ pana senatora Karczewskiego.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, nie wiem, czy jestem ofiar¹

pomy³ki, czy nie. Z trosk¹ podchodzê do tych za-
pisów ustawy i staram siê to przenosiæ na ¿ycie
codzienne, ale nie a¿ tak proste, o jakim pan se-
nator by³ uprzejmy powiedzieæ. Ja by³em dyrek-
torem szpitala i w tym czasie, kiedy koñczy³em
swoj¹ pracê, w moim by³ym województwie ra-
domskim te¿ zmieniono sposób zarz¹dzania
szpitalami, zarz¹dzania samodzielnymi publi-
cznymi zak³adami opieki zdrowotnej, naiwnie
wierz¹c, ¿e to poprawi ich sytuacjê finansow¹.
I wtedy moja kole¿anka, dyrektor, zosta³a me-
ned¿erem jednego z s¹siednich ZOZ i zad³u¿y³a
ten ZOZ. Oczywiœcie, ten ZOZ, poniewa¿ nie by³
spó³k¹ kapita³ow¹, nie zbankrutowa³. Tam by³
najwa¿niejszy pacjent, a nie zysk. Nie zbankru-
towa³, maj¹c ten d³ug. Ja nie jestem zwolenni-
kiem d³ugu, ale tutaj jest zachowane bezpie-
czeñstwo pacjenta. Jest d³ug, ale my przyjmuje-
my, ¿e trudno, jesteœmy z tym baga¿em, nosimy
garb zad³u¿enia, ale œwiadczymy us³ugi, bo mu-
simy, bo mamy taki obowi¹zek, nie myœlimy
o likwidacji zak³adu, nie myœlimy o bankru-
ctwie. A tutaj jest otwarta furtka, jest i mo¿li-
woœæ bankructwa, i zlikwidowania zak³adu.
I tutaj widzê mo¿liwoœci ograniczenia dostêpu.
Nie jest to proste ograniczenie dostêpu, bo jeœli
te ustawy zostan¹ przyjête, a pan prezydent ich
nie zawetuje, to gwarantujê panu senatorowi, ¿e
1 stycznia 2009 r. dostêpnoœæ bêdzie na takim
samym poziomie, jak 31 grudnia 2008 r., ale
w przysz³oœci, w dalszej perspektywie, skoñczy
siê to Ÿle.

Wszyscy eksperci mówi¹ o tym, ¿e obligatoryj-
noœæ jest z³ym rozwi¹zaniem. Nie jestem libera-
³em, ale dziwiê siê pañstwu, ¿e nie chcecie takiej
ró¿norodnoœci. W tym przypadku jestem za ró¿-
norodnoœci¹, za swobod¹ wyboru dzia³ania, za
swobod¹ wyboru funkcjonowania, za swobod¹
wyboru zarz¹dzania. Mo¿e byæ spó³ka kapita³owa
Ÿle zarz¹dzana i mo¿e byæ samodzielny publiczny
ZOZ œwietnie zarz¹dzany. Przeczyta³em przed
chwilk¹ listê rankingu z „Rzeczpospolitej”. Gdzie
s¹ spó³ki kapita³owe w pierwszej dziesi¹tce albo
w pierwszej setce? Tam jest setka szpitali. Ile jest
tych spó³ek kapita³owych, spó³ek handlowych?
Proszê powiedzieæ, ile takich jest?

(Senator Roman Ludwiczuk: Osiemdziesi¹t
trzy…)
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(Senator Jan Rulewski: Mniej szpitali jest.)
Panie Senatorze, w tej setce s¹ osiemdziesi¹t

trzy spó³ki? To pan ma z³e dane.
(SenatorRomanLudwiczuk: Z „Rzeczpospolitej”.)
Nie, nie, Panie Senatorze. Jeœli pan ju¿ o tym

mówi, to bardzo proszê chocia¿ w przybli¿eniu wy-
mieniaæ liczby adekwatne do rzeczywistoœci, bo
pan naprawdê odbiega od rzeczywistoœci i to zna-
cznie. Zreszt¹ pan senator Paw³owicz mo¿e to po-
twierdziæ.

(Senator Rafa³ Muchacki: Ani nie potwierdzam,
ani nie zaprzeczam.)

Jeœli mo¿na zadaæ pytanie panu senatorowi
Paw³owiczowi…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Trzeba siê
zapisaæ do g³osu.)

Zapisujê siê, dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Bêdzie pan zaraz po panu senatorze Krasce, Ci-

choszu i pani senator Fetliñskiej.
Bardzo proszê, pan senator Waldemar Kraska.
(Senator Jan Rulewski: Pani Marsza³ek, ale ja

chcia³bym zg³osiæ potrzebê zadania pytania pani
Fetliñskiej.)

Ja nie wiem, czy pan zg³asza³ potrzebê czy…
Nie rozumiem.

(Senator Micha³ Ok³a: Zg³asza³, zg³asza³.)
Potrzebê zadania pytania, tak? Dobrze. Proszê

uprzejmie. Przepraszam, umknê³o mi to. Czy te-
raz ma wyjœæ pani senator Fetliñska?

(Senator Jan Rulewski: Jak uwa¿a.)
Jak pani uwa¿a, Pani Senator?
(Senator Rafa³ Muchacki: Niech zostanie, dla-

czego ma wychodziæ?)
(Senator Janina Fetliñska: Wydaje mi siê, ¿e

pan senator Karczewski powiedzia³ wyczerpu-
j¹co…)

(SenatorJanRulewski:Nie, jachcêzadaæpytanie.)
To proszê, bêdzie pani teraz odpytywana.

Senator Jan Rulewski:

Otó¿ pani sprawozdawa³a ustawê dotycz¹c¹,
powiedzia³bym, pakietu pracowniczego i pani
wyrazi³a poparcie dla poprawek… Raz pani u¿y-
wa³a okreœlenia „przywileje”, a raz s³owa „upra-
wnienie”. To w³aœnie jest dla mnie niezrozumia-
³e. Przywilej krótszego dnia pracy dla pracowni-
ków obs³uguj¹cych urz¹dzenia radiologiczne czy
te¿ jonizuj¹ce, wydzielaj¹ce promieniowanie jo-
nizuj¹ce. Moje pytanie, do obojga pañstwa, zmie-
rza do tego, czy urz¹dzenia, którymi dysponuje

s³u¿ba zdrowia, s¹ opatrzone certyfikatem bez-
pieczeñstwa i czy ten certyfikat bezpieczeñstwa
ogranicza czas pracy? Czy prawd¹ jest, ¿e tomo-
grafy, których jest bardzo du¿o, s¹ bezpieczniej-
sze ni¿ telewizory, a twórcy tych urz¹dzeñ powie-
dzieli, ¿e po to je wprowadzili, ¿eby uciec przed
szkodliwoœci¹ urz¹dzeñ dla zdrowia i ¿ycia pra-
cowników?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani Senator, proszê o odpowiedŸ na pytanie
pana senatora Rulewskiego.

Senator Janina Fetliñska:

Jeœli chodzi o uprawnienia i przywileje…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

trzymaæ mikrofon nieco ni¿ej.)
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Jeœli chodzi

o przywileje, a te¿ uprawnienia…
(Senator Jan Rulewski: To jest ró¿nica.)
Tak, jest ró¿nica. Dotychczasowe uprawnienia

pracowników polegaj¹ce na piêciogodzinnym
dniu pracy i dwudziestopiêciogodzinnym tygo-
dniu pracy wynika³y z tego, ¿e pracownicy byli za-
trudnieni w warunkach zagro¿enia. W zwi¹zku
z tym by³o to ich prawo do ochrony zdrowia, a je-
dnoczeœnie by³o to przez nich traktowane jako
przywilej, bo jest to jakby rodzaj uznania ich wy-
j¹tkowoœci. I tak zamiennie jest to rozumiane te¿
przez pracowników tych pracowni. St¹d te¿ u¿y-
³am tych okreœleñ zamiennie, bo uwa¿a³am, ¿e
tak mo¿na to traktowaæ, skoro to tak funkcjonuje
w potocznym rozumieniu tej grupy pracowników.

Jeœli chodzi o certyfikacje urz¹dzeñ technicz-
nych, które mierz¹ poziom jonizacji w praco-
wniach, to mo¿e powo³am siê na opiniê Instytutu
Fizyki J¹drowej Polskiej Akademii Nauk, z której
wynika, ¿e w Unii Europejskiej jeden aparat tera-
peutyczny przypada na dwieœcie piêædziesi¹t ty-
siêcy osób – na razie mo¿e zacznê od iloœci –
a w Polsce jeden aparat terapeutyczny przypada
na siedemset piêædziesi¹t tysiêcy osób. A wiêc je-
¿eli chodzi o liczbê wykonywanych badañ, poka-
zuje to po prostu sama liczba ludnoœci. Nie mam
wszystkich danych, ale na przyk³ad…

(Senator Jan Rulewski: Czas pracy siê liczy,
a nie iloœæ…)

Moment, moment. By³y prowadzone analizy,
o których wspomnia³am tylko, nie mówi³am
szczegó³owo, ¿eby nie przed³u¿aæ swojego wy-
st¹pienia, ale na przyk³ad Laboratorium Dozyme-
trii Indywidualnej i Œrodowiskowej Instytutu Fi-
zyki J¹drowej Polskiej Akademii Nauk w Krako-
wie wykona³o badania na reprezentacyjnej pró-
bie, które analizowa³y poziomy dawek otrzyma-
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nych przez pracowników zatrudnionych w pla-
cówkach medycznych. Co z tego badania wynika-
³o? Wyniki pokazuj¹, ¿e przypadki otrzymywania
przez pracowników pracuj¹cych w warunkach
nara¿enia na wiêksze dawki promieniowania jo-
nizuj¹cego ni¿ dawki graniczne nie s¹ czêste, ale
mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e przypadki otrzymywa-
nia przez pracowników dawek wiêkszych ni¿
w przypadku ogó³u ludnoœci nie s¹ rzadkie
i œwiadcz¹ o realnym nara¿eniu na promieniowa-
nie jonizuj¹ce i mo¿liwoœci przekroczenia limitów
dawek, czego nie jesteœmy w stanie stwierdziæ
á priori. Ale to laboratorium wykazywa³o na przy-
k³ad maksymaln¹ dawkê odczytan¹ na dawko-
mierzu DI-02 wynosz¹c¹ a¿ trzysta czterdzieœci
osiem mikroserwerów na kwarta³. A wiêc to jest…

Ponadto, jeœli na przyk³ad uwzglêdnimy fakt, ¿e
analiza dotyczy stu dwudziestu dwóch tysiêcy po-
miarów dla ogó³u placówek medycznych w przy-
padku dawek indywidualnych, bêdzie to ozna-
czaæ, ¿e w przypadku osiemnastu tysiêcy sied-
miuset siedemdziesiêciu pomiarów stwierdzono
wyst¹pienie dawki wy¿szej ni¿ pochodz¹ce od
promieniowania naturalnego i w praktyce nale¿y
j¹ traktowaæ jako dawkê nara¿enia zawodowego.
W tej grupie ponad tysi¹c sto pomiarów wykaza³o
dawki na poziomie gro¿¹cym przekroczeniem
dawki granicznej na ca³e cia³o.

W przypadku dawkomierzy pierœcionkowych
przy szeœciu i pó³ tysi¹cach pomiarów liczba wyni-
ków przekraczaj¹cych poziom promieniowania
naturalnego wynosi cztery tysi¹ce dwieœcie czter-
dzieœci piêæ, wœród których oko³o trzystu przy-
padków by³o bliskich lub przekroczy³o dawkê li-
mitu rocznego na d³onie – mimo ¿e w tym przy-
padku limity dawek granicznych s¹ du¿o wy¿sze
ni¿ na ca³e cia³o. Posi³kujê siê danymi i wnioska-
mi z badañ Instytutu Fizyki J¹drowej PAN. Nie-
w¹tpliwy pozostaje fakt nara¿enia pracowników
placówek medycznych na promieniowanie joni-
zuj¹ce. S¹ to okolicznoœci, które mog¹ stworzyæ
realne zagro¿enie przekroczeniem limitów dawek
oraz koniecznoœæ wszczêcia procedur medycz-
nych przewidzianych w prawie atomowym ze
wzglêdu na negatywne skutki zdrowotne.

I teraz weŸmy pod uwagê te wyniki i jeszcze in-
formacjê, której ja nie mogê tutaj sprawdziæ, bo
nie jestem radiologiem, ale powo³uje siê na ni¹
zwi¹zek zawodowy techników radioterapii, ¿e wy-
niki badañ dozymetrycznych ³ódzkiego Instytutu
Medycyny Pracy s¹ niemiarodajne, poniewa¿ ba-
dania dozymetryczne wykonywane s¹ na b³onach
rentgenowskich i sprawdzane losowo. Takich me-
tod dozymetrycznych badañ nie stosuje siê ni-
gdzie na œwiecie – powiadaj¹ radiolodzy.

Wydaje siê, ¿e walka o to, a¿eby utrzymaæ dwu-
dziestopiêciogodzinny tydzieñ pracy, jest uzasa-
dniona. Z tym, ¿e radiolodzy postuluj¹ te¿ okres

przejœciowy. Je¿eli bêd¹ lepsze urz¹dzenia w na-
szych laboratoriach, to mo¿na wtedy wprowadziæ
oczywiœcie i certyfikaty. W tej chwili s¹ certyfika-
ty, ale – tak jak mówiê – je¿eli s¹ oparte na niezbyt
miarodajnych badaniach, bo instytut nie dyspo-
nuje odpowiednimi narzêdziami do badania,
wówczas wszystko staje pod znakiem zapytania.
St¹d te¿ przynajmniej tymczasowo powinniœmy
utrzymaæ te przywileje czy te¿ te prawa pracowni-
cze dotychczas zachowane. Kiedy znacz¹co po-
prawi siê sytuacja w laboratoriach i zmniejszy siê
nara¿enie na promieniowanie jonizuj¹ce, mo¿e-
my oczekiwaæ, ¿e ten czas pracy mo¿e byæ d³u¿-
szy. Ale nie teraz, kiedy pracownicy maj¹ jeszcze
poczucie zagro¿enia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz, rozumiem, ¿e ma coœ dopowiedzieæ jesz-

cze pan senator Paw³owicz.
Panie Senatorze, proszê.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panowie Ministrowie! Pani Senator! Szanowni

Pañstwo! Panie Senatorze, dziêkujê za to pytanie,
bo to jest pytanie kluczowe. Dziêkujê równie¿ pa-
ni senator – chocia¿ pani próbowa³a wyjaœniæ, ¿e
to tylko takie sformu³owanie – za u¿yte okreœlenie
„przywilej”. Tak, proszê pañstwa. Tak, Panie Se-
natorze. Dzisiejszy zapis w ustawie jest przywile-
jem, bo nie ma ¿adnych merytorycznych podstaw,
¿eby to dalej utrzymywaæ. To mówi¹ pracownicy
innych dzia³ów.

Pani Senator, co mówi dzisiaj ortopeda, który,
wykonuj¹c operacjê stawu biodrowego, musi wy-
konaæ zdjêcie radiologiczne? Co mówi chirurg,
który musi wykonaæ badanie œródoperacyjne ra-
diologiczne? Oni tego przywileju nie maj¹.
W ustawie nie jest to zapisane. Oni nie maj¹ na-
wet czasami dozymetru indywidualnego. A wiêc
to jest przywilej. Myœlê, ¿e w dobie, kiedy techno-
logia idzie znacznie do przodu, ten przywilej powi-
nien zostaæ zlikwidowany – w innych krajach zlik-
widowano go znacznie wczeœniej. Dzisiaj bezpie-
czeñstwo ochrony radiologicznej nie polega na
skróceniu czasu przebywania w niebezpiecznym
otoczeniu, tylko eliminowaniu tego otoczenia.
Chodzi o wprowadzenie odpowiedniej aparatury,
odpowiednich os³on radiologicznych, a nie skró-
cenie czasu pracy.

Chcê równie¿ nawi¹zaæ do stwierdzenia ju¿
bardziej praktycznego. W Centrum Onkologii na-
ra¿enie na radioterapiê, nara¿enie na promienio-
wanie w Zak³adzie Medycyny Nuklearnej jest bar-
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dzo du¿e. Ponad dwieœcie pracowników na dzie-
wiêæset pracowników jest nara¿onych na tego ty-
pu promieniowanie. Chcê wszystkich pañstwa
zapewniæ, ¿e w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
nikt z tych pracowników nie jest zatrudniony na
umowê kodeksow¹ o pracê. Ten przywilej ich nie
dotyczy. Oni s¹ zatrudnieni od szeœciu lat na
umowê cywilnoprawn¹. Pracuj¹ tyle, ile potrzeba.
Tyle, ile wymaga tego pacjent. Ale to nie znaczy, ¿e
oni non stop przebywaj¹ osiem godzin w obszerze
promieniowania. Oni za³atwiaj¹ równie¿ sprawy
papierkowe, biurowe i spo¿ywaj¹ drugie œniada-
nia, bo maj¹ na to czas wydzielony. Jeszcze raz
wiêc powtarzam, jestem za tym, ¿eby ten przywilej
zlikwidowaæ.

Nastêpna sprawa, któr¹,,jeœli pani marsza³ek
pozwoli, króciutko chcê wyjaœniæ, to sprawa In-
stytutu Fizyki J¹drowej PAN w Krakowie. Pani Se-
nator, z ca³ym szacunkiem… Ja tego s³ucha³em
bardzo uwa¿nie i wydaje mi siê, ¿e dane, które pa-
ni przytacza, to s¹ dane, które instytut gromadzi³
do oceny sprzêtu radiologicznego, sprzêtu tera-
peutycznego. Jednoczeœnie prawo atomowe i roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów wskazuj¹ konkret-
nie, jakie dawki na powierzchniê jednego centy-
metra mo¿e przyj¹æ organizm. Jest nawet wy-
szczególnione, ile œrednio na powierzchniê skóry,
przedramion, d³oni. Nie bêdê pañstwa zamêcza³
tymi danymi.

Czym innym jest dozymetr indywidualny. Oczy-
wiœcie, zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e nawet dopusz-
czalne dawki pracownicze zostaj¹ indywidualnie
przekroczone. W Centrum Onkologii, którym mam
przyjemnoœæ zarz¹dzaæ, by³y takie trzy przypadki
na przestrzeni czternastu lat. Ale by³y to tak zwane
dzia³ania niepo¿¹dane. Przyk³adowo, technik zdj¹³
fartuch z dozymetrem, po³o¿y³ na stole, jednoczeœ-
nie by³y problemy z aparatem. Poszed³, w³¹czy³
aparat i naœwietli³ fartuch jednoczeœnie z dozyme-
trem. Czy on siê w tym momencie naœwietli³? Nie.
Ale w statystykach Instytutu Fizyki w Krakowie,
gdzie te dozymetry s¹ badane raz na kwarta³, jest
to wykazane i mam protoko³y na to. Ale s¹ postêpo-
wania, s¹ wyjaœnienia.

Nastêpna sprawa. W medycynie nuklearnej nie
tak dawno pielêgniarka w tak zwanej gor¹cej pra-
cowni zgubi³a dozymetr. Odpi¹³ siê jej od fartu-
cha. Mia³a go gdzieœ na dole przypiêty, zgubi³a go
i zapomnia³a. Nie zwróci³a na to uwagi. Zosta³ na-
promieniowany, ale nie ona. Znowu przekroczona
dawka.

Do dzia³añ niepo¿¹danych… Szczególnie kie-
rujê to do pani senator z racji zawodu. Wykonu-
jemy medyczne zawody. Proszê sobie wyobraziæ,
jakie s¹ dzisiaj dzia³ania niepo¿¹dane w medy-
cynie nuklearnej, szczególnie w przypadku ba-
dania PET, które jest coraz bardziej rozwijane,
gdzie pielêgniarka nabiera izotop do strzykawki

i ma podaæ pacjentowi. Wystarczy, ¿e izotop
przez d³ugi okres trzyma w tej pozycji w okolicy
kasetki. Naœwietla kasetkê, nie ca³e cia³o. Bo my
mówimy o dawce na ca³e cia³o. To s¹ ró¿nego ro-
dzaju dzia³ania organizacyjne, które zarz¹dza-
j¹cy takim zak³adem musi podj¹æ. Nie czas pra-
cy, ale organizacja zak³adu jest szans¹ ochrony
pracownika przed nara¿eniem na ujemne dzia³a-
nie promieniowania. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy panu senatorowi za interesuj¹c¹
wypowiedŸ.

Proszê o zadanie pytania pana senatora Walde-
mara Kraskê i bardzo proszê jedn¹ osobê wska-
zaæ, bo w ten sposób nigdy nie skoñczymy tej dys-
kusji. Tak ¿e jeden pytaj¹cy, jeden odpowiada-
j¹cy. Proszê bardzo, do wyboru do koloru.

Proszê.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytania do pana senatora Micha³a Ok³y.
Panie Senatorze, jak wed³ug pana bêdzie wy-

gl¹da³a relacja miêdzy rzecznikiem praw obywa-
telskich a rzecznikiem praw pacjenta?

Drugie pytanie. Czy wed³ug pana warto wyda-
waæ rocznie 10 milionów z³ na organ polityczny
podporz¹dkowany panu premierowi?

Trzecie pytanie. Co pan s¹dzi na temat sprzeci-
wu pacjenta wobec rozpoznania lekarskiego? Czy
wed³ug pana rozpoznanie lekarskie jest decyzj¹
administracyjn¹, czy jest to raczej coœ innego?
I jak w praktyce bêd¹ wygl¹da³y tak zwane konsy-
lia lekarskie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Krótko, zwiêŸle i ze znakiemzapytania.Trzy razy.

Senator Micha³ Ok³a:

W zakresie obowi¹zków zapisano: œcis³a
wspó³praca rzecznika praw pacjenta z rzeczni-
kiem praw obywatelskich. Ponad wszelk¹ w¹tpli-
woœæ ta wspó³praca mo¿e siê uk³adaæ. Pañstwo
mówicie i wszyscy mówimy, ¿e podmiotem lecze-
nia ma byæ pacjent i ¿e pacjent jest najwa¿niejszy,
dlatego uwa¿am, ¿e pieni¹dze, które w skali roku
pójd¹ na Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie bêd¹
a¿ tak du¿ym wydatkiem, skoro w zamian bêdzie
mo¿liwoœæ interweniowania w przypadku wszel-
kich problemów i skarg dotycz¹cych praw pacjen-
ta. Uwa¿am wiêc, ¿e w takiej skali nie bêdzie to ¿a-
den wydatek. A to, ¿e rzecznik odpowiada przed
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premierem i parlamentem, œwiadczy tylko o ran-
dze tego urzêdu i powa¿nym traktowaniu praw
pacjenta. Myœlê, ¿e ju¿ bardziej powa¿nie tego
traktowaæ nie mo¿na.

Jakie by³o nastêpne pytanie?
(Senator Waldemar Kraska: Chodzi³o o rozpoz-

nanie… Czy pacjent mo¿e zg³osiæ sprzeciw?)
Pacjent mo¿e zg³osiæ sprzeciw dotycz¹cy roz-

poznania. Ta sprawa mo¿e byæ za³atwiana wielo-
torowo, w tym przez izbê lekarsk¹ i przez rzeczni-
ka odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy, je¿eli
skarga zostanie skierowana do takowego rzeczni-
ka przez rzecznika praw pacjentów. Tak ¿e w taki
sposób mo¿e to byæ za³atwiane.

(Senator Waldemar Kraska: A konsylium? Kto
za to zap³aci?)

(Senator Rafa³ Muchacki: Konsylium…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, to jest kolejne pytanie, ale rozu-
miem, ¿e nawi¹zuje do tematu.

Proszê jeszcze raz je zadaæ, ale tak, ¿ebyœmy
s³yszeli, o co chodzi, bo taka dyskusja… Ja nie
s³ysza³am.

Senator Waldemar Kraska:

Pani Marsza³ek, ja ju¿ zada³em to pytanie. Cho-
dzi mi o to, jak w praktyce bêdzie wygl¹da³a sprawa
tak zwanych konsyliów lekarskich, do których pa-
cjent, na podstawie tej ustawy, mo¿e siê odwo³aæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Panie Senatorze Michale.

Senator Micha³ Ok³a:

Nie odpowiem na pytanie, kto bêdzie p³aci³ za
konsylium lekarskie. Ale logika wskazuje na to, ¿e
je¿eli pacjent mia³ racjê, to zap³aci organ powo³u-
j¹cy dane konsylium, a je¿eli nie mia³, to wtedy
ten w³aœnie pacjent.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pyta pan senator Lucjan Cichosz. Kogo

pyta?

Senator Lucjan Cichosz:

Pana senatora Ok³ê.
(Senator Rafa³ Muchacki: Micha³, znów do

ciebie.)

Tak. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, w zasadzie to pytanie ju¿ po-

niek¹d pad³o. Chodzi o powstanie urzêdu rzecz-
nika praw pacjenta. Jakie bêd¹ skutki finanso-
we tego dla bud¿etu pañstwa? Czy dzisiaj,
w obecnym uk³adzie, taki urz¹d, tylko nieco
w innym wydaniu, nie funkcjonuje ju¿ przy mi-
nistrze zdrowia? Czy powstanie takiego urzêdu
jest zasadne? Czy skoro mamy ju¿ rzecznika
praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich, po-
winno mieæ teraz miejsce powstanie jeszcze na-
stêpnego urzêdu, urzêdu rzecznika praw pacjen-
ta? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pañstwo Senatorowie, jeœli mo¿na, to bardzo
bym prosi³a o uwa¿ne œledzenie poprzednich py-
tañ, poniewa¿ one w znacznej mierze siê pokrywa-
j¹ i robi nam siê takie mas³o maœlane.

Ale oczywiœcie zadanie pytania to by³o pana
prawo.

Raz jeszcze prosimy wiêc pana senatora o od-
powiedŸ.

Senator Micha³ Ok³a:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Odpowiada³em ju¿ dwukrotnie na to pytanie, od-
powiem po raz trzeci. Tak, jest zasadne tworzenie
urzêdu rzecznika praw pacjenta, poniewa¿ rzecz-
nik ten bêdzie niezale¿ny od ministra zdrowia – od
tego trzeba zacz¹æ. Bêdzie to rzecznik powo³ywa-
ny przez prezesa Rady Ministrów, bêdzie on zda-
wa³ relacje ze swojej dzia³alnoœci prezesowi Rady
Ministrów i parlamentowi. W zwi¹zku z tym na-
st¹pi od³¹czenie urzêdu rzecznika od ministra
zdrowia, bo w tej chwili taka komórka istnieje
w³aœnie przy ministrze zdrowia. Skoro jest rzecz-
nik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka,
rzecznik konsumentów – i zasadnoœæ ich istnienia
nigdy nie by³a kwestionowana – to myœlê, ¿e fun-
kcjonowanie tak¿e rzecznika praw pacjentów jest
jak najbardziej wskazane, szczególnie w sytuacji,
kiedy wielu z pañstwa wykazuje obawy, ¿e prawa
pacjenta mog¹ byæ ³amane przez spó³ki prawa
handlowego. My siê przed tym zabezpieczamy,
dlatego pokazujemy, ¿e taki rzecznik istnieje,
a koszty z tym zwi¹zane nie s¹ a¿ tak du¿e, ¿eby
stanowi³y problem dla bud¿etu kraju.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pani senator Janina Fetliñska.
Proszê uprzejmie.
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Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja te¿ mam pytanie do pana senatora Ok³y,

w sprawie rzecznika praw pacjenta.
(Senator Micha³ Ok³a: Tak, domyœli³em siê.)
Tak, uœmiecham siê do pana senatora…
Jest jeszcze rzecznik w Narodowym Funduszu

Zdrowia. Jakie wiêc bêd¹ relacje tego rzecznika
w Narodowym Funduszu Zdrowia i rzecznika
dzia³aj¹cego na mocy tej ustawy? To jest pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Pacjent, zgodnie z art. 6 ustawy
o prawach pacjenta, ma prawo ¿¹daæ, a¿eby
udzielaj¹cy mu œwiadczeñ lekarz zasiêgn¹³ opinii
innego lekarza lub zwo³a³ konsylium. Jeœli lekarz
odmówi, a taka mo¿liwoœæ jest zapisana w ust. 4
tego artyku³u, to czy wówczas pacjent ma jeszcze
jakieœ prawo, mo¿liwoœci ubiegania siê o to kon-
sylium, czy te¿ ta decyzja jest ostateczna? Jaka
jest wtedy jego sytuacja? Wydaje mi siê, ¿e to nie
jest do koñca opisane w naszej ustawie.

Trzecia sprawa. Czy jesteœcie pañstwo, jako
inicjatorzy ustawy, œwiadomi, ¿e nasz system
prawny i us³ugi adwokatów s¹ trudno dostêpne
dla pacjentów, zw³aszcza biednych? Prawdopo-
dobnie czêœciej problemy bêd¹ mieli w³aœnie bie-
dni pacjenci, bo nie bêdzie ich staæ na to, ¿eby wy-
naj¹æ sobie prawnika. Czy wiêc ten rzecznik z na-
szej ustawy bêdzie w stanie obs³u¿yæ wszystkich
pacjentów, których nie bêdzie staæ na wynajêcie
sobie adwokata? Czy bêdzie to mo¿liwe pod wzglê-
dem logistycznym?

Senator Micha³ Ok³a:

Relacje miêdzy tym rzecznikiem praw pacjenta
a rzecznikiem praw pacjenta w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia, którego urz¹d istnieje w tej chwi-
li, musz¹ byæ œcis³e. Ci ludzie musz¹ po prostu ze
sob¹ wspó³pracowaæ.

Je¿eli chodzi o konsylium, to pacjent ma prawo
¿¹dania zwo³ania konsylium. Takie konsylium
najczêœciej odbywa siê w ramach jednego zak³adu
pracy. Je¿eli jednak takie konsylium nie da zado-
walaj¹cej diagnozy, to rol¹ zarz¹dzaj¹cego…

(Senator Janina Fetliñska: Przepraszam, ale co
bêdzie, jeœli ono siê nie odbêdzie, bo lekarz stwier-
dzi, ¿e nie ma takiej potrzeby? Co wtedy z pacjen-
tem?)

Pacjent ma wtedy prawo odwo³aæ siê do rzecz-
nika praw pacjenta.

(SenatorJaninaFetliñska:Mawtedytakieprawo?)
Ma takie prawo, oczywiœcie. Zawsze ma.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy jesz-

cze ma pan…)
Z ca³ym szacunkiem do pani senator, ale my

nie dzielimy pacjentów na biednych i bogatych,
poniewa¿ do ochrony zdrowia wszyscy maj¹ rów-
ny dostêp. Taka jest zasada solidaryzmu spo³ecz-

nego. I po to jest rzecznik praw pacjenta, ¿eby zaj-
mowa³ siê zarówno jednymi, jak i drugimi pacjen-
tami, którzy tak zostali tu przez pani¹ podzieleni.

(Senator Janina Fetliñska: Ja chcia³abym w ra-
mach ad vocem…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, ale proszê nie traktowaæ tego jako pew-
nej formy dyskusji. Teraz s¹ zadawane pytania
trwaj¹ce do minuty. Proszê, udzielam g³osu ze
wzglêdu na sympatiê, jak¹ pani¹ darzê, ale proszê
tego nie nadu¿ywaæ.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo. Ale to jest ad vocem.
Byæ mo¿e pan nie chce przyj¹æ do œwiadomoœci,

¿e s¹ biedni i bogaci, ale tak jest, i oni nie maj¹ ró-
wnego dostêpu do us³ug. Wszelkie badania socjo-
logiczne wykazuj¹, ¿e najwiêcej za to, i to dodat-
kowo, pod sto³em, p³ac¹ w³aœnie ci biedni.
W zwi¹zku z tym ci biedni maj¹ utrudniony do-
stêp te¿ do us³ug adwokackich, które s¹ drogie,
ma³o dostêpne. Tak ¿e pacjent biedny, mimo ¿e
ma równy dostêp do ochrony zdrowia jak bogaty,
prawdopodobnie czêœciej ma potrzebê skorzysta-
nia z us³ugi prawnej, ale nie korzysta z tego, bo go
na to nie staæ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To jest
kwestia do dyskusji, Pani Senator.)

Senator Micha³ Ok³a:

Ale ja odpowiedzia³em pani senator na to pyta-
nie. Z drugiej strony gdybym ja, jako senator Rze-
czypospolitej Polskiej, cz³owiek, który ma wp³yw
na tworzenie prawa, dowiedzia³ siê o ³amaniu pra-
wa, czyli dawaniu pod sto³em, to zareagowa³bym
na to w sposób w³aœciwy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Stanis³aw Karczewski.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale ja ju¿ nie

do senatora…)
Nie? Nie chce pan pytaæ?
(Senator Stanis³aw Karczewski: Chcê pytaæ,

ale nie senatora…)
A kogo?

Senator Stanis³aw Karczewski:

Chcia³bym pytaæ senatora Ok³ê, ale nie mam
do pana senatora pytania. Pytanie mam za to do
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senatora sprawozdawcy, pana Zbigniewa Paw³o-
wicza, w kontekœcie tego, o czym mówi³ pan sena-
tor Ludwiczuk. W tym rankingu szpitalu, o któ-
rym ju¿ wielokrotnie rozmawialiœmy i w którym
pana szpital zaj¹³ pierwsze miejsce, jak du¿o jest
spó³ek prawa handlowego, jak du¿o jest szpitali
niepublicznych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Krótko i zwiêŸle. S³uchamy.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Pan senator

powiedzia³, ¿e osiemdziesi¹t cztery.)
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Szano-

wni Pañstwo! Panie Senatorze, dziêkujê za to py-
tanie, chocia¿ ta sprawa nie jest przedmiotem mo-
jego sprawozdania. Ale to pytanie da mi szansê
sprostowania – przepraszam jednoczeœnie za u¿y-
cie okreœlenia „sprostowanie” – pewnej pañskiej
wypowiedzi.

Ranking „Rzeczpospolitej” ju¿ pi¹ty rok jest ro-
biony przez Centrum Monitorowania Jakoœci i fi-
nansowany przez ten dziennik. Proszê pañstwa,
s¹ tam odpowiednie kategorie. A wiêc, Panie Se-
natorze, zak³ady publiczne s¹ tam ujête osobno
i osobno s¹ niepubliczne. W zwi¹zku z tym pyta-
nie, ile jest zak³adów niepublicznych na tej liœcie
stu, jest nieprecyzyjne. Jest po prostu osobna li-
sta zak³adów niepublicznych. Jednoczeœnie
chcia³bym podkreœliæ, ¿e w tym roku w rankingu
niepublicznych zak³adów wygra³ zak³ad z Plesze-
wa, który w ubieg³ym roku, jako bardzo dobrze
funkcjonuj¹cy zak³ad opieki zdrowotnej, SP ZOZ,
przekszta³ci³ siê w spó³kê prawa handlowego
i w³aœnie w tym roku wygra³ w rankingu niepubli-
cznych zak³adów opieki zdrowotnej. Dziêkujê, Pa-
ni Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz, przez jedn¹ minutê, szeœædziesi¹t se-

kund, ma g³os senator Krzysztof Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ja mam pytanie do senatora Karczewskiego,
sprawozdawcy mniejszoœci w sprawie ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej.

Pan senator mówi³ o tym, ¿e Sejm debatowa³
nad ustaw¹ zdrowotn¹ prawie pó³ roku i ¿e tempo
prac w Senacie jest niczym nieuzasadnione. Czy

prawd¹ jest, ¿e odpowiedzi¹ na pañskie w¹tpliwo-
œci jest konstytucja? Bo ona w art. 119 okreœla,
w jakim trybie Sejm rozpatruje ustawy, nie za-
kreœlaj¹c przy tym terminu tych prac, a jedno-
czeœnie w art. 121 ust. 2 podaje, ¿e Senat w ci¹gu
trzydziestu dni od dnia przekazania ustawy mo¿e
j¹ przyj¹æ bez zmian, uchwaliæ poprawki albo
uchwaliæ odrzucenie jej w ca³oœci, ponadto je¿eli
Senat w ci¹gu trzydziestu dni od dnia przekazania
ustawy nie podejmie stosownej uchwa³y, to usta-
wê uznaje siê za uchwalon¹ w brzmieniu przyjê-
tym przez Sejm. Czy pan senator zna zapisy kon-
stytucji w zakresie reguluj¹cym czas pracy nad
projektami ustaw w izbie wy¿szej i izbie ni¿szej
parlamentu?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê. Czy zna pan te zapisy?

Senator Stanis³aw Karczewski:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, znam. Dziêkujê
za ich przypomnienie.

Panie Senatorze, pan tylko potwierdza moje za-
rzuty, poniewa¿ wymieni³ pan termin dok³adnie
trzydziestu dni. Oczywiœcie ja znam ten zapis
i wiem, ¿e ten termin jest tak zakreœlony. Ale cho-
dzi o to, ¿e ustawy zosta³y przekazane z Sejmu ty-
dzieñ temu i my…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale ja nie o to
pyta³em.)

Pan pyta³ mnie o to, czy ja znam te zapisy.
Znam. Ale tu jest sprawa tego, ¿e nam wyznaczo-
no zbyt krótki czas. Móg³ byæ ten czas d³u¿szy, tak
jak pan s³usznie stwierdzi³, mog³o to byæ trzydzie-
œci dni czy choæby, powiedzmy, dwa tygodnie.
Mielibyœmy mo¿liwoœæ bardziej pochyliæ siê nad
tymi ustawami, a przede wszystkim d³u¿ej i sta-
ranniej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Wies³aw Dobkowski. A potem –
i wierzê, ¿e to bêdzie ostatni zadaj¹cy pytanie w tej
turze pytañ – senator Grzegorz Banaœ.

Proszê, pan senator Wies³aw Dobkowski.
(Senator Stanis³aw Kogut: Nie ma go.)
A, nie ma go.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie ma go na

sali.)
W takim razie g³os zabierze pan senator Grze-

gorz Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Paw³owicza, ale

nie dlatego, ¿e tak piêknie pan senator dziêkuje za
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ka¿de zadane pytanie – chocia¿ byæ mo¿e trochê
i dlatego, bo to zawsze jest mi³o, gdy rozmawiamy
ze sob¹ w sposób grzeczny.

Panie Senatorze, proszê mi powiedzieæ, ilu pra-
cowników – proszê podaæ choæby przybli¿on¹ licz-
bê, bo zdajê sobie sprawê, ¿e dok³adnej mo¿e pan
nie znaæ – jest obecnie zatrudnionych, mówi¹c
ogólnie, w szpitalach. Jaka jest ich szacunkowa
liczba?

Drugie pytanie. Czy wszyscy pracownicy do-
tychczas zatrudnieni w szpitalach bêd¹ mieli, tak
jak to jest na przyk³ad w przypadku komercjalizo-
wanych przedsiêbiorstw pañstwowych lub jedno-
stek komunalnych, utrzymany z mocy prawa sto-
sunek pracy w tych ju¿ skomercjalizowanych
szpitalach? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Panie

Senatorze, dziêkujê za to pytanie. Jest ono dla
mnie w pierwszej czêœci pytaniem trudnym, po-
niewa¿ ja nie prowadzê analiz dotycz¹cych liczby
pracowników pracuj¹cych w ochronie zdrowia.
Myœlê, ¿e bêdzie szansa uzyskaæ odpowiedŸ na to
pytanie od przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia.

Wed³ug mojej oceny aktów prawnych, a szcze-
gólnie tego, którego jestem sprawozdawc¹, na-
stêpc¹ prawnym SP ZOZ bêdzie spó³ka kapita³o-
wa. W zwi¹zku z tym jako nastêpca prawny przej-
mie ona z mocy prawa wszystkich jego pracowni-
ków, przejmie ich nie w uk³adzie kodeksowym,
z art. 231, ale z mocy prawa.

(SenatorGrzegorzBanaœ:Gdzie to jest zapisane?)
(SenatorStanis³awKogut:Ale jakie to jestprawo?)
W tej chwili trudno mi powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê serdecznie za odpowiedŸ.
Jeszcze dopisali siê do listy pani senator Jani-

na Fetliñska i pan senator Tadeusz Gruszka.
Proszê, pani senator.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Sidorowicza ja-

ko sprawozdawcy, ale tak¿e jako przewodnicz¹ce-
go Komisji Zdrowia. Zmobilizowa³ mnie do zada-

nia tego pytania pan senator Kwiatkowski. Otó¿
pan senator Sidorowicz jest dla mnie wielkim au-
torytetem, jest osob¹, która ma piêkn¹ kartê „So-
lidarnoœci”, jest propañstwowcem, co zawsze
podkreœla, podkreœla tak¿e wagê prawa. Jak to siê
sta³o, ¿e my, maj¹c trzydzieœci dni na ustosunko-
wanie siê do tego pakietu ustaw, musieliœmy ju¿
po dwudziestu czterech godzinach pracy nad
uchwalonymi ustawami, nie maj¹c te¿ opinii pra-
wnej, przyst¹piæ do obrad nad nimi na posiedze-
niu komisji? Wielu z nas podkreœla³o podczas
tych prac komisji, ¿e du¿e znaczenie ma dla nas
opinia biura prawnego, poniewa¿ daje nam po-
czucie, ¿e dobrze siê przygotowujemy, mog¹c
zweryfikowaæ swoje pogl¹dy z pogl¹dami legisla-
torów w danej sprawie. Podkreœlam, ¿e opinia
Wysokiego Senatu o naszych legislatorach
z Kancelarii Senatu jest bardzo wysoka, po pro-
stu jest to te¿ taki dowód zaufania, bo dziêki ich opi-
niom prawnym weryfikacja naszego podejœcia jest
pe³niejsza.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Minuta na py-
tanie.)

A wiêc co sk³oni³o pana przewodnicz¹cego ko-
misji do w³aœciwie zmuszenia nas do procedowa-
nia w tej sytuacji? A godzi³o to tak¿e w nasze po-
czucie rzetelnoœci i w sumienie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Przypomnê, ¿e komisje senackie, zgodnie z Re-
gulaminem Senatu, s¹ organami pomocniczymi
Senatu, forum pomocniczym. Tak ¿e w momen-
cie, kiedy wyznaczony jest termin posiedzenia Se-
natu, jesteœmy zobowi¹zani przez marsza³ka do
przygotowania opinii na dany termin. Konwent,
z tego, co wiem, podj¹³ decyzjê, by pakiet ustaw,
o których mówimy, by³ procedowany w ramach
obecnego posiedzenia. I dlatego nie stworzono
nam mo¿liwoœci, byœmy mieli wiêcej czasu.

Mogê zrozumieæ te¿ intencjê konwentu. Zapo-
wiedzi pana prezydenta, ¿e zawetuje ustawê, po-
woduj¹, ¿e musimy siê liczyæ z harmonogramem,
to znaczy z tym, ¿e Sejm powinien po tym mieæ je-
szcze czas na odrzucenie weta, do tego musimy
uwzglêdniæ termin 1 stycznia, w którym propono-
wane jest wejœcie w ¿ycie kilku z tych ustaw. I to
wystarczy³o w tej sytuacji, która przez to nie by³a
dla nas komfortowa – zgadzam siê co do tego. Tak,
to by³a sytuacja bardzo trudna. Oby tak siê zda-
rzy³o tylko jeden raz. Có¿, s³yszê ju¿ o tym po raz
kolejny w czasie dzisiejszej i wczorajszej debaty.
No, tak siê sta³o, trudno.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Czy mogê jesz-
cze w tej sprawie, w ramach ad vocem?)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

W tym momencie nie ma takiej mo¿liwoœci…
(Senator Stanis³aw Karczewski: A czy mogê

w ramach sprostowania, Pani Marsza³ek?)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Jednak muszê siê do tego odnieœæ, Pani Sena-
tor, Pani Marsza³ek, Panie Senatorze. Chcia³bym
sprostowaæ tê informacjê.

Otó¿ to, ¿e dany punkt jest w programie posie-
dzenia Senatu, nie obliguje nas bezwzglêdnie do
tego, ¿e musimy dan¹ ustawê rozpatrzyæ. Te pun-
kty dzisiejsze, czyli ca³y pakiet ustaw, mia³ byæ
rozpatrywany pod warunkiem zakoñczenia prac
przez komisjê. A komisje s¹ – ¿e u¿yjê tego sfor-
mu³owania – cia³ami autonomicznymi, wpraw-
dzie pomocniczymi, ale nie s¹ zobligowane do za-
koñczenia prac w okreœlonym terminie. A wiêc
gdybyœmy nie zakoñczyli procedowania, nie przy-
gotowali opinii, punkty te po prostu by³yby rozpa-
trywane, zgodnie z konstytucj¹ i zgodnie z Regu-
laminem Senatu, na nastêpnym posiedzeniu.
I absolutnie nic by siê nie sta³o, nikt nie z³ama³by
prawa.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Trudno tu…
To nie jest pytanie?)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie, to nie
jest pytanie.)

Ja wiem, ale ja nie mówiê…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ale w ten sposób zmieniamy procedury…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja nie mówiê,

¿e to nie by³o pytanie, tylko…)
Panie Senatorze, bardzo serdecznie zapraszam

pana na mównicê w czasie dyskusji. Myœlê, ¿e bê-
dzie to w³aœciwy moment do podejmowania…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale ja chcia³em
zabraæ g³os tylko w ramach sprostowania. Takie
jest prawo.)

Ale nie jestem przekonana, czy to jest…
(Senator Stanis³aw Karczewski: To jest zgodne

z regulaminem. Za chwileczkê mogê przytoczyæ
punkt…)

Ale czy na etapie pytañ te¿…?
(Senator Stanis³aw Karczewski: W ka¿dym mo-

mencie.)
Bardzo proszê sprawdziæ, czy w zgodzie z regu-

laminem na etapie pytañ jednominutowych mo¿-
na stosowaæ sprostowania.

Proszê bardzo. Czy pan senator chce siê od-
nieœæ? Bo jeœli ju¿ dajemy mo¿liwoœæ, to równo…

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Króciutko tylko powiem.
Zwrócê pana uwagê, Panie Senatorze, ¿e wska-

za³em na okolicznoœci, które musieliœmy uwzglê-
dniaæ, próbuj¹c obroniæ termin 1 stycznia. Gdyby
nie determinacja opozycji i zapowiedzi pana pre-
zydenta, to byæ mo¿e mia³bym mocniejsze argu-
menty, by procedowaæ to spokojniej. Ale wisi nad
nami tutaj pewne, ¿e tak powiem, zagro¿enie
i w zwi¹zku z tym musieliœmy sobie daæ czas na to,
¿eby te ustawy mog³y wejœæ w ¿ycie z dniem 1 sty-
cznia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Tadeusza

Gruszkê, a potem pana Wies³awa Dobkowskiego.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pytanie bêdzie skierowane do senatora spra-

wozdawcy Micha³a Ok³y.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Senatora

Ok³ê prosimy ju¿ od razu na mównicê.)
Czy w trakcie prac… Czy mogê ju¿ mówiæ, czy

mam poczekaæ?
(Senator Micha³ Ok³a: Proszê pytaæ.)
Czy w trakcie prac komisji debatowaliœcie nad

art. 58, który mówi, ¿e rzecznik corocznie przed-
stawia sprawozdanie Radzie Ministrów, które Ra-
da Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospo-
litej Polskiej? Czy zosta³ zg³oszony wniosek, ¿eby
ten sam raport by³ przedstawiany Senatowi?

Senator Micha³ Ok³a:

Nie, nie by³o takiego wniosku.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pan senator ju¿ odszed³, czy…
(Senator Stanis³aw Kogut: Odpowiedzia³ ju¿,

odpowiedzia³.)
Odpowiedzia³, skoñczy³, dobrze. Nie zauwa¿y-

³am, bo mi tu regulamin pokazywano.
W takim razie proszê senatora Wies³awa Dob-

kowskiego.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Pytanie do senatora sprawozdawcy…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Do którego?)
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W zasadzie do wszystkich, je¿eli bêd¹ chcieli
odpowiedzieæ, to ka¿dy mo¿e.

Od czasu wejœcia w ¿ycie kodeksu spó³ek handlo-
wych jest mo¿liwoœæ, aby powstawa³y szpitale…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Przepraszam,
ale nie us³ysza³em.)

Od czasu wejœcia w ¿ycie kodeksu spó³ek handlo-
wych jest mo¿liwoœæ, ¿eby powstawa³y szpitale
prywatne. Ale do tej pory jakoœ te szpitale prywat-
ne nie powsta³y. Jak pañstwo s¹dz¹, dlaczego do
tej pory rynek nie wykreowa³ prywatnych szpita-
li? Jakie mechanizmy, jakie przeszkody sprawia-
j¹, ¿e powa¿nym inwestorom nie op³aca siê korzy-
staæ ze œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia?
Czy zastanawiano siê nad zlikwidowaniem tych
przeszkód?

Drugie pytanie. Skoro rynek nie wykreowa³ no-
wych, prywatnych szpitali…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: To jest nie-
prawda.)

…to jaka jest gwarancja, ¿e szpitale prze-
kszta³cone w podmioty prawa handlowego, dzia-
³aj¹ce na podstawie kodeksu spó³ek handlowych,
bêd¹ na tym rynku dzia³a³y w³aœciwie i nie dojdzie
do masowych upad³oœci?

Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego wszystkie pla-
cówki s³u¿by zdrowia musz¹ byæ obligatoryjnie
skomercjalizowane i dzia³aæ jako spó³ki prawa
handlowego? Przecie¿ nawet w przemyœle nie
wszystkie podmioty s¹ spó³kami prawa handlo-
wego, jest tam wiêkszy pluralizm. Tym bardziej…

(G³os z sali: A pytanie?)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tak, ja te¿

bardzo o to proszê i ¿eby trzymaæ siê czasu, Panie
Senatorze. Pierwsze pytanie: dlaczego nie chc¹ siê
prywatyzowaæ, a…)

Ju¿ koñczê.
Tym bardziej w takiej dziedzinie jak s³u¿ba

zdrowia powinien byæ pluralizm polegaj¹cy na
tym, ¿e dzia³aj¹ nie tylko spó³ki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo panu dziêkujê.
Uprzejmie proszê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Po pierwsze, nie jest prawd¹, ¿e nie powstaj¹
prywatne szpitale, bo powsta³o ich ponad sto. Po
drugie… Jakie tam by³o pytanie? Aha, dlaczego…
itd. Krótko mówi¹c, nie jest tak, ¿e nie jest to ry-
nek atrakcyjny, jeœli chodzi o powstawanie tych
placówek.

Jakie by³o nastêpne pytanie?
(G³os z sali: Obligatoryjnoœæ.)

Obligatoryjnoœæ. Szkoda, ¿e nie by³o pana se-
natora, gdy trzy razy ju¿ odpowiada³em na to py-
tanie, ale odpowiem po raz czwarty. Chodzi o to,
¿eby wszystkie placówki, które ubiegaj¹ siê
o œrodki publiczne, gra³y na tym samym boisku,
czyli na podstawie tych samych regulacji praw-
nych. To jest próba uszczelnienia systemu, tak
rozumiem intencje ustawodawcy.

By³o jeszcze jakieœ pytanie?
(G³os z sali: To ju¿ wszystkie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie…
(G³os z sali: To nie zda³o egzaminu.)
Proszê, pan senator Grzegorz Wojciechowski,

a zaraz potem Norbert Krajczy.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Króciutkie pytanie, równie¿ do pana senatora.
Jest oko³o stu szpitali…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ponad.)
Jest ponad sto szpitali prywatnych. Jaka jest,

powiedzmy, ich wielkoœæ, tak orientacyjnie…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: S¹ ma³e.)
Mo¿e powiedzmy tak: ile procent us³ug one

œwiadcz¹?

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

No, wie pan, w tej chwili musia³bym poszukaæ
danych. Jest taki podrêcznik, do którego przeczy-
tania pañstwa zachêcam, a o którym wczeœniej
mówi³em, „Ko³o ratunkowe dla szpitali”, przygo-
towany przez zespó³ w sk³adzie kilkunastu osób.
Macie pañstwo tam wszelkie dane. Ad hoc trudno
jest precyzyjnie odpowiedzieæ. Jeœli pan chce, od-
powiem panu na piœmie, tylko zajrzê po prostu do
danych, ale ze wzglêdu na czas… Jeszcze raz mó-
wiê, s¹ to ma³e szpitale, kikudziesiêcio³ó¿kowe,
niemniej w strukturze polskiej s³u¿by zdrowia…
szukam takiej tabeli, bo tu mam tak¹… Ci¹gle
chcê pañstwu wskazaæ, ¿e liczba tych prywatnych
œwiadczeniodawców w systemie szpitalnym nie
jest wielka. Najwiêksza jest w Belgii, bo tam jest
ponad 60% prywatnych szpitali, przeciêtnie
w Europie to jest 10–20%, Polska jest bli¿ej tych
10%.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Chodzi o ich licz-
bê, a nie iloœæ us³ug, tak?)

Proszê pana w tej chwili nie umiem panu ad
hoc odpowiedzieæ…

(Senator Wies³aw Dobkowski: Ale jaki to jest
rz¹d wielkoœci?)
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Chcia³bym powiedzieæ tak: my rozmawiamy
dzisiaj o pakiecie, a nie o sytuacji, jaka jest. To nie
jest pytanie, które dotyczy – chcia³bym na to zwró-
ciæ pana uwagê – ustaw, które rozpatrujemy. To
jest pytanie, które jest egzaminem z wiedzy ogól-
nej na ten temat. S¹ tu tabele. Ja w tej chwili nie
jestem w stanie przytoczyæ, jaki odsetek œrodków
publicznych jest przekazywany w tym systemie
prywatnym szpitalom, ale s¹ takie dane, s¹ zbie-
rane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Senatorze Sprawozdawco, pan…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale to do mnie

pytanie?)
Tak, tak, do pana senatora Sidorowicza. Mnie

w pierwszym pytaniu, na które pan tak szybko,
krótko odpowiedzia³, chodzi³o o powa¿ne szpitale,
nie chodzi³o mi o te ma³e szpitale, o których pan
mówi. Nie wiem nawet, czy te szpitale powsta³y
w wyniku przekszta³ceñ obecnych szpitali, które
by³y wczeœniej publicznymi, czy te¿ jako nowe.
Mnie chodzi³o o nowe, du¿e, powa¿ne szpitale. Ja
pyta³em, ile powsta³o powa¿nych, du¿ych szpitali
prywatnych, które by dzia³a³y na podstawie pra-
wa handlowego.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Co znaczy „du¿y
szpital”?)

(Senator Norbert Krajczy: Trzysta ³ó¿ek.)

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Proszê pana, Panie Senatorze, pojêcie „du¿y
szpital”… Pan senator Krajczy twierdzi, ¿e to jest
trzysta ³ó¿ek. Ja mogê panu powiedzieæ, skoro
w dalszym ci¹gu, ¿e tak powiem, przed³u¿amy tê
seriê pytañ, ¿e progi wielkoœci szpitali te¿ s¹
wskazywane i nie tyle mówi siê o wielkoœci szpi-
tali, ile mówi siê o wielkoœci szpitali przypisa-
nych do populacji. I mogê panu powiedzieæ, ¿e
w raportach ekspertów uwa¿a siê, ¿e jeœli chodzi
o szpital dwuoddzia³owy, który ma oddzia³ zabie-
gowy i niezabiegowy, czego jeszcze w Polsce nie
ma, to rejon wychwytu obejmuje oko³o siedem-
dziesiêciu piêciu tysiêcy mieszkañców; jeœli cho-
dzi o szpital czterooddzia³owy, to jest rejon dwu-
stutysiêczny, szpital powy¿ej dwustu ³ó¿ek – re-
jon obejmuj¹cy oko³o piêciuset tysiêcy miesz-
kañców; szpital wielospecjalistyczny – rejon obe-
jmuj¹cy pó³ miliona; szpital uniwersytecki – je-

den milion. Takie by³y kryteria przyjmowane
przy przekszta³ceniach, bardzo skutecznie zre-
formowanej, struktury szpitali w Estonii. Czy ta-
kie szpitale powstaj¹? Tak, powstaj¹. W tej chwili
jest projekt budowy we Wroc³awiu na Z³otnikach
szpitala na trzysta ³ó¿ek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.
(Senator Wies³aw Dobkowski: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Krajczy…

Senator Norbert Krajczy:

To znaczy ja chcia³bym, Panie Marsza³ku, za-
nim zadam pytanie, oczywiœcie to bêdzie pytanie
do pana senatora Sidorowicza, powiedzieæ o jed-
nym. Przecie¿ mówili o tym, ¿e w tych nowo po-
wstaj¹cych szpitalach pielêgniarki bêd¹ mia³y
swego przedstawiciela w randze zastêpcy dyrek-
tora i wtedy podawaliœmy tak¹ liczbê trzystu ³ó-
¿ek. No wiêc nie wiem, czy akurat to jest kryte-
rium, czy nie.

Ale pytanie jest inne. Pytanie dotyczy tego sa-
mego, o co pytali pan senator Karczewski i pani
senator Fetliñska, chodzi o procedowanie. Pakiet
ustaw niesie odpowiednie skutki finansowe. Czy
zdaniem pana senatora sprawozdawcy, szefa ko-
misji, nie powinniœmy jednak nad tymi ustawami
pochyliæ siê wspólnie z komisj¹, która jest u nas
w Senacie, a która zajmuje siê gospodark¹ naro-
dow¹?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Nie widzê takiej koniecznoœci. W ustawie bu-
d¿etowej, która jest w tej chwili procedowana
w Sejmie, wskazana jest kwota, co do której uzna-
no, ¿e mo¿liwe jest przeznaczenie jej na wsparcie
procesu przekszta³ceñ, to jest kwota 2 miliardów
700 milionów z³. Jako szef Komisji Zdrowia nie
wypowiadam siê na temat zasadnoœci czy nieza-
sadnoœci pracy z komisj¹ bud¿etow¹. Sprawy bu-
d¿etowe w przypadku akurat tej ustawy nie od-
grywa³y kluczowej roli, kluczow¹ rolê odgrywa³y
zasady gospodarki, a nie œrodki czy nak³ady fi-
nansowe.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
By³y to projekty poselskie. Do reprezentowania

stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister zdrowia.

Na sali jest dwóch przedstawicieli minister-
stwa, mianowicie pan podsekretarz stanu Ma-
rek Haber i podsekretarz stanu Marek Twar-
dowski.

Czy przedstawiciele rz¹du pragn¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pakiet ustaw, którego dotyczy dzisiejsza dys-

kusja, to pakiet, który w du¿ym zakresie zmienia
funkcjonowanie ochrony zdrowia.

Jest to pakiet, który, po pierwsze, jak tutaj ju¿
wielokrotnie by³a mowa, zmienia strukturê fun-
kcjonowania zak³adów opieki zdrowotnej. I to
jest jeden z g³ównych elementów tego pakietu.
Zak³ady opieki zdrowotnej maj¹ byæ obligatoryj-
nie przekszta³cone z samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki kapita³owe,
spó³ki prawa handlowego. Wielokrotnie na tej
sali pada³o równie¿ stwierdzenie, ¿e nie jest to
zmiana dotycz¹ca sposobu finansowania œwiad-
czeñ, nie jest to zmiana, która zmienia dostêp do
œwiadczeñ, ale jest to zmiana, która powoduje
zmianê formy organizacyjno-prawnej, w jakiej
bêd¹ funkcjonowa³y zak³ady opieki zdrowotnej.

Drugi wa¿ny element, który znajduje siê w tym
pakiecie, a konkretnie w ustawie wprowadza-
j¹cej, to wsparcie finansowe, które jest przygoto-
wane dla tego procesu przekszta³ceñ i które ma
pomóc zak³adom opieki zdrowotnej w tym prze-
kszta³ceniu. Czas, jaki jest przewidziany na to
przekszta³cenie, to dwa lata.

Wsparcie, jakie jest zapisane w ustawie wpro-
wadzaj¹cej, to wsparcie, które ma dotyczyæ, po
pierwsze, umorzenia zobowi¹zañ publicznopra-
wnych, a po drugie, umo¿liwia skorzystanie z po-
¿yczek i porêczeñ w zakresie zobowi¹zañ cywilno-
prawnych, jakie w tej chwili zak³ady posiadaj¹.

W ustawie wprowadzaj¹cej przewidujemy rów-
nie¿ podzia³ zak³adów na trzy grupy. Zakwalifiko-
wanie zak³adu do ka¿dej z tych grup jest wyni-
kiem oceny kondycji finansowej tego zak³adu za
pomoc¹ zestawu wskaŸników, jakie s¹ wpisane
w treœæ ustawy wprowadzaj¹cej. Bêdzie to podle-
ga³o ocenie bieg³ych rewidentów, którzy na pod-
stawie oceny wartoœci tych wskaŸników zakwali-
fikuj¹ zak³ady opieki zdrowotnej do poszczegól-

nych kategorii. Zakwalifikowanie tych zak³adów
do poszczególnych kategorii bêdzie skutkowa³o
okreœlonym rodzajem pomocy, który bêdzie móg³
byæ temu zak³adowi udzielony.

Mamy wiêc do czynienia z przekszta³ceniem
obligatoryjnym, mamy przewidziany czas, jaki ma
byæ na to poœwiêcony, mamy zapisane w usta-
wach formy wsparcia i pomocy, jakie bêd¹ udzie-
lone tym zak³adom opieki zdrowotnej, które bêd¹
siê przekszta³ca³y.

Po przekszta³ceniach mamy mieæ do czynie-
nia z sytuacj¹, w której nie bêdzie podzia³u na
publiczne i niepubliczne zak³ady opieki zdro-
wotnej. Bêdziemy mieli zak³ady opieki zdrowot-
nej, które bez wzgl¹du na swoj¹ formê organiza-
cyjno-prawn¹ bêd¹ œwiadczy³y us³ugi op³acane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wiêc tak
jak wspomnia³em, dostêp do tych œwiadczeñ nie
bêdzie ograniczony, nie bêdzie zmniejszony, nie
bêdzie wprowadzenia odp³atnoœci za œwiadcze-
nia, które bêd¹ realizowane przez zak³ady opieki
zdrowotnej.

Oprócz tych przekszta³ceñ w pakiecie ustaw
uporz¹dkowane s¹ sprawy dotycz¹ce konsultan-
tów krajowych. Do tej pory nie by³o konkretnej
ustawy poœwiêconej temu zagadnieniu.

Jest równie¿ uporz¹dkowana sprawa akredy-
tacji, a wiêc uzyskiwania certyfikatów akredyta-
cyjnych przez zak³ady opieki zdrowotnej. Do
chwili obecnej zapisy o akredytacji znajduj¹ siê
w starej ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej,
w tym pakiecie ustaw te przepisy zostaj¹ wy³¹czo-
ne i temu procesowi jest poœwiêcona odrêbna
ustawa.

Równie¿ odrêbna ustawa jest poœwiêcona pra-
wom pacjenta. Jest powo³any rzecznik praw pa-
cjenta. To obszar spraw, który jest szalenie istot-
ny z punktu widzenia bezpieczeñstwa pacjenta,
jakoœci us³ug, praw pacjenta.

I wreszcie ostatnia z ustaw, a wiêc ta, która mó-
wi o prawach pracowniczych, o uprawnieniach
pracowników zak³adów opieki zdrowotnej.

Jest to pakiet ustaw zmieniaj¹cych obecny po-
rz¹dek prawny, z g³ówn¹ ustaw¹ wprowadzaj¹c¹,
która porz¹dkuje pozosta³e czêœci systemu praw-
nego i dopasowuje do zmian znajduj¹cych siê
w ustawach, które s¹ zawarte w pakiecie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Rz¹d popiera
ustawy, które zosta³y zg³oszone, i prosi o ich przy-
jêcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce usta-
wy wprowadzaj¹cej przepisy ustanawiaj¹ce czas
pracy lekarzy sta¿ystów. Mówiê o zapisie
w art. 111 przepisów wprowadzaj¹cych. Mówi siê
tam, ¿e lekarze sta¿yœci zatrudnieni w zak³adach
opieki zdrowotnej w ramach stosunku pracy maj¹
piêædziesiêcioszeœciogodzinny czas pracy tygo-
dniowo. Inni pracownicy ZOZ maj¹ ten czas okreœ-
lony na poziomie trzydziestu siedmiu godzin piêæ-
dziesiêciu piêciu minut, mog¹ oczywiœcie praco-
waæ powy¿ej czterdziestu oœmiu godzin, ale tylko
jeœli wyra¿¹ zgodê na piœmie. I mam pytanie: dla-
czego lekarze sta¿yœci maj¹ pracowaæ d³u¿ej bez
pytania ich o zdanie? Myœlê, ¿e jest to trochê tak,
jak mówi¹ o tym m³odzi medycy, ¿e w ten sposób
chce siê zapewniæ ZOZ tani¹ i kompetentn¹ si³ê ro-
bocz¹. Panie Ministrze, dlaczego przepisy ochron-
ne nie dotycz¹ m³odych medyków?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo o odpowiedŸ.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Haber: Panie Marsza³ku, ja i pan minister
Twardowski razem, jeœli pan pozwoli, bêdziemy
odpowiadali na te pytania, bo ka¿dy z nas ma
ustawy, które prowadzi³. Jeœli mogê prosiæ pana
ministra Twardowskiego o pomoc w udzieleniu tej
odpowiedzi…)

To zapraszamy go.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Je¿eli chodzi – mo¿e zacznê od koñca – o to pyta-

nie odnosz¹ce siê do lekarzy sta¿ystów, to przez
w³aœnie m³odych lekarzy by³o podnoszone równie¿
to, ¿e s¹ inaczej traktowani ni¿ wszyscy inni. ¯y-
czyli sobie, ¿eby od samego pocz¹tku kariery zawo-
dowej równo ich traktowaæ, w zwi¹zku z tym ogra-
niczenia, które by³y wpisane w akty prawne, zosta-
³y w tej chwili zniesione. To, ile i jak bêd¹ pracowaæ,
to jest sprawa pomiêdzy nimi a ich pracodawcami.
Obecnie, gdy sta¿ jest jeszcze trzynastomiesiêcz-
ny, bo tak jest w tej chwili w stanie prawnym, jest
on op³acany, je¿eli chodzi o podstawowe godziny
zatrudnienia, ze œrodków publicznych, czyli dok³a-
dnie z bud¿etu ministra zdrowia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krajczy, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania ogólne i jedno szczegó³owe.

Pozwoli³em te¿ sobie zabraæ swoich ekspertów
z Inspekcji Pracy, którzy mówi¹, ¿e niektóre zapi-
sy s¹ identyczne jak w ustawach 203, ale o tych
sprawach powiem pañstwu za chwilê.

Chcia³bym zapytaæ panów ministrów o tak¹
kwestiê: rozumiem, ¿e ten scenariusz jest optymi-
styczny, nastêpuj¹ przekszta³cenia co do tworze-
nia siê spó³ek, ale zwa¿ywszy, ¿e przecie¿ ju¿ w tej
chwili samorz¹dowcy, którzy maj¹ te obiekty, bu-
dynki, nie przeka¿¹ ich, bo tak jest zapisane
w ustawie, w zwi¹zku z tym tak zwane kredyty –
o to pyta³em te¿ pana senatora Sidorowicza – bêd¹
przyznawane raczej na trochê innych warunkach
albo bêd¹ mniejsze. Ustawa czy rozporz¹dzenie
mówi o tym, ¿ebyœmy dostosowali swoje obiekty
do 2012 r., ale samorz¹dy ju¿ nie dadz¹ ani z³o-
tówki, mówi¹c: niech podmioty, które siê prze-
kszta³c¹, same zabior¹ siê za ten problem. Czy
w zwi¹zku z tym jest mo¿liwoœæ, ¿eby na to prze-
znaczyæ jakieœ œrodki, nie tylko unijne, ale inne?
Bo widzia³em, ¿e tak powiem, na pasku, o czym
mówi³em te¿ dzisiaj, ¿e w skali kraju to s¹ miliardy
z³otych na programy dostosowawcze.

I mam jeszcze drugie pytanie, mówi³a o tym
pani minister Kopacz na posiedzeniu komisji.
Chcia³em j¹ o to zapytaæ, pani minister tu nie
ma, ale mo¿e bym prosi³ o odpowiedŸ panów
ministrów: w tych ustawach ca³y czas s¹ zapisy
dla tych, którzy siê zad³u¿yli, znów ich bêdzie-
my odd³u¿ali. Ale pani minister Kopacz mówi³a,
¿e jest poprawka legislacyjna pos³ów PSL,
w której ponoæ jest zapis, ¿e dla tych niezad³u-
¿onych te¿ s¹ przewidziane jakieœ bonusy fi-
nansowe. Je¿eli móg³bym, Panie Marsza³ku, to
po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania za-
da³bym jeszcze dwa pytania szczegó³owe, które
s¹, jak myœlê, wa¿ne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. To w kolejnoœci: najpierw te, a potem
jeszcze powrócimy do pañskich pytañ.

(Senator Norbert Krajczy: To znaczy, ja mogê…)
Tak?
(Senator Norbert Krajczy: To ja mogê dalej py-

taæ, je¿eli mam w kolejnoœci…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Twardowski: Lepiej po kolei.)
Nie, nie, nie, nie. Ja myœlê, ¿e lepiej bêdzie, jak

by pan tak na zmianê wprowadzi³…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Twardowski: Panie Marsza³ku, Panie Se-
natorze… Mogê? Tak, Panie Marsza³ku?)

Proszê, proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Odpowiadaj¹c panu senatorowi na to pytanie,
powiem tak: te szacunki, o których pan mówi, ¿e
to ma byæ oko³o 14 miliardów, stworzy³ zespó³
ekspertów, który opracowywa³ Zielon¹ Ksiêgê II.
Trudno powiedzieæ, czy ta kwota faktycznie odpo-
wiada rzeczywistoœci, dlatego ¿e jak zbieraliœmy
jakiœ czas temu dane dotycz¹ce samych szpitali,
bo tutaj pochylamy siê z trosk¹ g³ównie nad t¹
grup¹ obiektów, szacowano, ¿e to bêdzie kilka mi-
liardów z³otych. A wiêc to nieco odbiega od sumy,
która by³a przedtem przyjmowana do szacunków.

Obecne rozporz¹dzenie ministra zdrowia okreœ-
laj¹ce warunki sanitarne, zarówno dla jednostek
publicznych, jak i niepublicznych, dla szpitali
i przychodni, mówi o roku 2012. Rzeczywiœcie jest
to pewien problem, rzeczywiœcie jest to te¿ pewien
problem przy tym, jak wprowadzona jest popraw-
ka mówi¹ca, ¿e dla bezpieczeñstwa, tak jak… Jest
przyjêta poprawka, w tej chwili jest ju¿ zapisane
w ustawie, ¿e te obiekty szpitalne powinny byæ
przekazywane w dzier¿awê. Jedni uzasadniaj¹, ¿e
rzeczywiœcie, gdyby spó³ka by³a w³aœcicielem, to
inwestowa³aby w swoje, z drugiej strony równie¿
jasno z tego wynika, ¿e je¿eli spó³ka bêdzie chcia³a
prowadziæ dzia³alnoœæ, nie bêdzie mia³a innego wy-
jœcia, jak tylko mieæ umowê dzier¿awy na d³ugi
okres. Jak rozumiem, nie mog¹ to byæ dwa czy trzy
lata, bo wtedy nikt rozs¹dny…

(Senator Stanis³aw Kogut: Na dwadzieœcia piêæ.)
…nie bêdzie inwestowa³. Ale je¿eli podpisze

dzier¿awê na lat piêtnaœcie czy dwadzieœcia, to
wiadomo, ¿e w tym czasie to siê zamortyzuje i spó-
³ka bêdzie inwestowa³a. Tak to rozumiemy, je¿eli
chodzi o ten zapis.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator…
(SenatorNorbertKrajczy:A jeszczedrugiepytanie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Haber: Jeszcze drugie pytanie, jeœli pan
marsza³ek pozwoli.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Poprawka, o której pan senator mówi³, dotyczy
samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej, które ju¿ siê przekszta³ci³y, i wtedy
mamy do czynienia jakby ze spó³k¹, która jest
w procesie likwidacji. Nie dotyczy to oczywiœcie

sytuacji, w której mówilibyœmy o dotacjach. Pro-
gram os³onowy przewidziany w ustawie wprowa-
dzaj¹cej skupia siê na umorzeniu zobowi¹zañ
publicznoprawnych i na po¿yczkach, nie przewi-
duje jednak dotacji dla ¿adnego zak³adu opieki
zdrowotnej.

I jeszcze uzupe³niaj¹c jakby wypowiedŸ pana
ministra Twardowskiego co do kwestii pozyski-
wania œrodków finansowych na remonty i inwe-
stycje – to jest art. 71 ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej, który mówi o tym, ¿e zak³ad dzia³a-
j¹cy w formie spó³ki, korzystaj¹cy ze œrodków
publicznych, ma mo¿liwoœæ uzyskania œrodków
publicznych z przeznaczeniem na zadania wymie-
nione w tym artykule. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Norbert Krajczy: Czy mogê, Panie

Marsza³ku, jeszcze dwa krótkie pytania i ju¿ nie
bêdê…)

Proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

…zabiera³ g³osu. Mam pytanie do panów mini-
strów. Rozumiem, ¿e na to trzeba bêdzie ewen-
tualnie chwilê czasu, dlatego chcia³bym je w tej
chwili zadaæ, o odpowiedŸ zaœ prosiæ byæ mo¿e
póŸniej. Chodzi o czas pracy pracowników zak³a-
du opieki zdrowotnej, mam co do tego opiniê Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy. Chodzi konkretnie
o art. 5 ust. 5 tej ustawy: czas pe³nienia dy¿uru
medycznego. I tutaj nie wskazano sposobu obli-
czania wynagrodzenia za czas dy¿urów w przy-
padku nieprzepracowania obowi¹zuj¹cego wy-
miaru czasu pracy. To jest w tym artykule.
A w art. 5 ust. 10 tej ustawy brak wskazania, ¿e
pe³nienie dy¿uru medycznego nie ma charakte-
ru pracy w godzinach nadliczbowych, a jest je-
dynie wynagradzane jak za pracê w godzinach
nadliczbowych. Jest jeszcze trzeci artyku³,
art. 6 ust. 7 tej ustawy, gdzie mamy zapis: do
wynagrodzenia za pracê w wymiarze przekra-
czaj¹cym przeciêtnie czterdzieœci osiem godzin
na tydzieñ w przyjêtym okresie rozliczeniowym
stosuje siê art. 155 kodeksu pracy, z tym ¿e nie
ma zasad rozliczania wynagrodzenia jak za pra-
cê w godzinach nadliczbowych. To poci¹gnie za
sob¹ odpowiednie skutki prawne, które bêd¹
mia³y z kolei taki efekt, ¿e pracownicy ochrony
zdrowia bêd¹ dochodzili swoich s³usznych
¿¹dañ w s¹dach pracy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Marek
Twardowski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Rozumiem pañskie w¹tpliwoœci, ale staraliœmy

siê tutaj tak na to spojrzeæ, ¿eby pracownicy takiej
mo¿liwoœci w³aœnie nie mogli przed s¹dami do-
chodziæ. Musimy pozostawaæ tutaj w spójnoœci
zarówno z kodeksem pracy, jak i z dyrektyw¹ unij-
n¹, która wesz³a w ¿ycie i jest zapisana w formie
ustawy obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia tego roku,
gdzie jest mowa, ¿e mamy maksymalny czas pra-
cy, czterdzieœci osiem godzin, i mamy klauzulê
opt-out. To niczego nie zaburza. Pewne rzeczy s¹
jednak mo¿e nieco niejasne dla tych wszystkich,
którzy nie poruszaj¹ siê w tym na co dzieñ. Szcze-
gólnie chodzi tutaj o to, ¿e godziny dy¿urów medy-
cznych s¹ op³acane jak nadgodziny, ale w wyk³a-
dni prawnej – zgadza siê z tym zarówno Pañstwo-
wa Inspekcja Pracy, jak i prawnicy specjalizuj¹cy
siê w wyk³adni dotycz¹cej kodeksu pracy, którzy
to jasno tutaj mówi¹ – op³acanie dy¿urów jako
nadgodzin nie wi¹¿e siê z tym, ¿e te godziny dy¿u-
rów medycznych wliczane s¹ jako nadgodziny ko-
deksowe. To jest taki ewenement. A wiêc nie wli-
cza siê ich do godzin nadliczbowych w roku, nato-
miast op³aca siê je jako godziny nadliczbowe.
I w zwi¹zku z tym tutaj, naszym zdaniem, raczej
niczego to nie zaburzy.

(Senator Norbert Krajczy: Ja mam dobr¹ wolê,
mo¿e przekaza³bym panu ministrowi tê opiniê do
wykorzystania.)

Rozumiem, Panie Senatorze, rozumiem pañskie
w¹tpliwoœci. Stara³em siê odpowiedzieæ doœæ pre-
cyzyjnie. By³o to równie¿ konsultowane z Pañstwo-
w¹ Inspekcj¹ Pracy, byliœmy z nimi w kontakcie od
samego pocz¹tku, jak tylko wchodzi³a w ¿ycie
ustawa mówi¹ca o czasie pracy. I tutaj wyk³adnia
Pañstwowej Inspekcji Pracy jest identyczna z tym,
co w tej chwili powiedzia³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Panowie Ministrowie, by³a mowa

o tym, ¿e w bud¿ecie pañstwa przygotowane s¹
kwoty pieniê¿ne na umorzenie czy finansowanie
zobowi¹zañ, jakie maj¹ zad³u¿one zak³ady opieki
zdrowotnej. Jaka to jest kwota i na jaki dzieñ bê-
dzie wyliczona do przekazania tym jednostkom?
Czy takie przekazanie bêdzie zgodne z prawem
Unii Europejskiej, gdzie mamy teraz przyk³ad…

(Senator Stanis³aw Kogut: Stocznie…)
Gdzie pomoc dla stoczni wywo³uje taki sprze-

ciw Komisji Europejskiej. Proszê o odpowiedŸ na
to pytanie.

I pytanie drugie. Przy tym pakiecie ustaw bra-
kuje mi rozporz¹dzenia, zarz¹dzenia. To jest w³a-
œnie moje pytanie: wed³ug jakiego aktu bêdzie
prowadzona wycena us³ug i procedur? Jakiego
rodzaju to bêdzie akt, którego to aktu, jak oczywi-
œcie tutaj deklarujê, bardzo mi brakuje przy roz-
patrywaniu tego ca³ego pakietu?

I jeszcze trzecie pytanie o to, o czym wspomnia³
ju¿ senator Krajczy. Mowa o placówkach, które
wymagaj¹ remontów. Znalaz³em dane, ¿e wed³ug
tej zielonej ksiêgi to jest 60% maj¹tku placówek
medycznych i ¿e jest obowi¹zek wyremontowania
tego do 1 stycznia 2013 r. A jeœli nie znajdzie siê
podmiot gotowy do przejêcia takich jednostek,
które w³aœnie wymagaj¹ wyremontowania, to co
w tym momencie z nimi zrobimy? Czy samorz¹d je
zamyka, czy te¿ z racji swojego obowi¹zku bêdzie
musia³ dofinansowywaæ konieczne remonty do-
stosowuj¹ce do prawa unijnego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pomoc, wsparcie, jakie bêdzie

udzielone zak³adom opieki zdrowotnej, to kwota
2 miliardów 700 tysiêcy z³. Ta kwota, jak wspo-
mnia³em, bêdzie przeznaczona na sp³atê…

(Senator Stanis³aw Kogut: Zad³u¿enia.)
Przepraszam, to bêdzie umorzenie zobowi¹zañ

publicznoprawnych. I ta czêœæ, która jest po stro-
nie pracodawcy, bêdzie umorzona, natomiast
czêœæ z tej kwoty, o której wspomnia³em, to znaczy
2 miliardy 700 tysiêcy z³, bêdzie przeznaczona na
sp³atê tych zobowi¹zañ publicznoprawnych, któ-
re s¹ po stronie pracownika. Czyli chodzi o to, aby
pracownicy nie stracili swoich uprawnieñ, os³ony
socjalnej, jaka jest zwi¹zana z ubezpieczeniem
spo³ecznym.

Jeœli chodzi o kwestie umorzenia zobowi¹zañ
publicznoprawnych, to bêd¹ umorzone te zobo-
wi¹zania publicznoprawne, które by³y znane
w dniu 31 grudnia 2007 r. i które nie zosta³y sp³a-
cone do momentu przekszta³cenia. A wiêc te zo-
bowi¹zania znane i niesp³acone do momentu
przekszta³cenia zostan¹ umorzone w takim me-
chanizmie, o jakim wspomnia³em.

Co do kwestii zgodnoœci z prawem europejskim
tej pomocy, która zostanie udzielona, pamiêtajmy
o tym, ¿e to pomoc dla samodzielnych publicz-
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nych zak³adów opieki zdrowotnej, a wiêc bêdzie
ona udzielona do momentu przekszta³cenia. Po
przekszta³ceniu ju¿ jej nie bêdzie. To pomoc, któ-
ra jest porównywalna z t¹, jaka jest ujêta w usta-
wie o pomocy publicznej i restrukturyzacji, udzie-
lona samodzielnym publicznym zak³adom opieki
zdrowotnej. Równoczeœnie zapisy ustawy wielo-
krotnie by³y dyskutowane i konsultowane z Urzê-
dem Komitetu Integracji Europejskiej, i obecny
kszta³t tych zapisów w opinii UKIE jest zgodny
z prawem europejskim. W trakcie procedowania
budzi³y w¹tpliwoœci miêdzy innymi zapisy doty-
cz¹ce zwolnienia z podatku dochodowego od osób
prawnych – CIT. W zwi¹zku z tym te zapisy zosta³y
usuniête jako takie, które mog³yby faktycznie na-
ruszaæ prawo europejskie.

Co do kwestii wyceny us³ug, jak rozumiem,
chodzi o wycenê tych us³ug, które kupuje Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Oczywiœcie w tym pakiecie
tego nie ma…

(Senator Stanis³aw Kogut: A to jest najwa¿-
niejsze.)

…to jest jakby zupe³nie inny obszar dzia³alnoœci,
to jest kwestia ustawy o œwiadczeniach zdrowot-
nych finansowanych ze œrodków publicznych, któ-
ra w ró¿nych swoich nowelizacjach jest w tej chwili
w trakcieprzygotowywaniaprocesu legislacyjnego.

Kwestia remontów: oczywiœcie mamy tê magi-
czn¹ datê 2012 r. i ona dotyczy wszystkich zak³a-
dów opieki zdrowotnej, jakie tylko dzia³aj¹. Kiedy
spó³ka bêdzie prowadzi³a swoj¹ dzia³alnoœæ, oczy-
wiœcie równie¿ bêdzie mia³a taki obowi¹zek uzys-
kania norm zgodnych z obowi¹zuj¹cym prawem.
Jest to proces, który trwa od wielu lat. Sprawa do-
stosowania zak³adów opieki zdrowotnej do tych
norm funkcjonalnych i sanitarnych jest procesem
ci¹g³ym i oczywiœcie sytuacja, w której oka¿e siê, ¿e
nie jesteœmy w stanie tych norm spe³niæ w 2012 r.,
bêdzie wymaga³a odpowiedniego zareagowania
i odpowiednich decyzji, byæ mo¿e równie¿ legisla-
cyjnych. Jeœli chodzi o kwestie pozyskiwania œrod-
ków finansowych na remonty, to oczywiœcie, ¿e
najlepsz¹ sytuacj¹ z punktu widzenia mo¿liwoœci
kredytowych by³aby sytuacja taka, w której nowo
powsta³e spó³ki by³yby wyposa¿one w maj¹tek nie-
ruchomy i tym samym mia³yby wiêksze mo¿liwo-
œci kredytowe. Niemniej jednak, w moim przeko-
naniu, jeœli ju¿ w trakcie procesu powstawania
tych ustaw podjêliœmy tak¹ decyzjê, ¿e ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo tego maj¹tku wchodzi w grê tyl-
ko dzier¿awa, to mo¿liwoœci kredytowe takiej spó-
³ki, która powstaje po przekszta³ceniu, s¹ zdecydo-
wanie wiêksze ni¿ samodzielnego publicznego za-
k³adu opieki zdrowotnej. To dlatego, ¿e spó³ka jest
podmiotem prawa, który jest znany bankom, jest,
powiedzmy, opisany. W tym przypadku istnieje
mo¿liwoœæ odpowiedniego interpretowania prawa.
Samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej

to forma, która budzi wiele w¹tpliwoœci i nie do
koñca jest zrozumia³a dla wiêkszoœci banków.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Ale nie otrzyma³em odpowiedzi na pytanie. Ja
powtórzê mo¿e jeszcze raz. Mówi siê, ¿e w myœl
ustawy w ci¹gu dwóch lat ma nast¹piæ komercja-
lizacja. A co w sytuacji, kiedy nie znajdziemy pod-
miotu, który bêdzie zainteresowany dzia³alnoœci¹
w takiej jednostce medycznej wymagaj¹cej bar-
dzo du¿ych nak³adów? Czy wtedy ten obowi¹zek
spada automatycznie na samorz¹d? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, byæ mo¿e
nieprecyzyjnie siê wyrazi³em. Oczywiœcie wszyst-
kie prawa i obowi¹zki, a wiêc równie¿ prawo re-
montu i dostosowania okreœlonych obiektów do
wymogów ustawy, przechodzi na spó³kê. W zwi¹z-
ku z tym tutaj nie ma koniecznoœci szukania ko-
goœ, kto bêdzie mia³ ten obowi¹zek – bêdzie go
mia³a spó³ka. Mo¿liwoœci uzyskania przez tê spó-
³kê œrodków finansowych, jak wspomnia³em, s¹
wiêksze ni¿ mo¿liwoœci samodzielnego publiczne-
go zak³adu opieki zdrowotnej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dwa pytania do pana ministra, w tym jedno

bardzo ogólne. Panie Ministrze, to pytanie ju¿
pad³o, ale odpowiedzi nie mieliœmy. Która z tych
ustaw jest wed³ug pana najwa¿niejsza, bez której
ustawy ten pakiet przestanie funkcjonowaæ? Bez
której, je¿eli prezydent j¹ zawetuje, ten ca³y pa-
kiet praktycznie nie bêdzie mia³ racji bytu? To
pierwsze pytanie.

I pytanie drugie: podkreœlaj¹ pañstwo, ¿e obec-
nie dyrektorzy SP ZOZ nie odpowiadaj¹ za wyniki
finansowe SP ZOZ. Jaka bêdzie odpowiedzialnoœæ
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prawna zarz¹dów spó³ek, je¿eli któraœ z nich
zbankrutuje? Nie jestem prawnikiem, dlatego
chcia³bym uzyskaæ odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o odpowiedzialnoœæ za zarz¹dza-

nie spó³k¹, to dzisiaj w zale¿noœci od tego, czy
dyrektor jest zatrudniony na umowê o pracê
czy na umowê cywiln¹, o ile ja siê dobrze orien-
tujê, odpowiada za b³êdy pope³nione w za-
rz¹dzaniu do trzykrotnej wysokoœci zarobków.
I to jest jego odpowiedzialnoœæ. Druga forma
odpowiedzialnoœci polega na tym, ¿e on po pro-
stu mo¿e byæ odwo³any. Wiêkszej odpowie-
dzialnoœci w dos³ownym znaczeniu w chwili
obecnej nie ma. Jeœli mówimy o spó³ce kapita-
³owej, to w tym momencie prezes odpowiada
swoim maj¹tkiem za straty i b³êdy w zarz¹dza-
niu, w zwi¹zku z tym odpowiedzialnoœæ jest
zdecydowanie wiêksza. Jest poza tym wiêkszy
nadzór, dlatego ¿e mo¿liwoœci nadzorowania,
jakie dzisiaj ma rada spo³eczna, organ za³o¿y-
cielski, powiedzmy sobie, pomijaj¹c kwestie
odwo³ania, s¹ symboliczne. Rada spo³eczna
jest organem, który opiniuje, ale to nie s¹ obli-
gatoryjne decyzje, tylko opinie, decyzje nato-
miast podejmuje dyrektor i to on ponosi odpo-
wiedzialnoœæ za zarz¹dzanie. Organ za³o¿yciel-
ski mo¿e z mniejsz¹ lub wiêksz¹ ³atwoœci¹ doko-
naæ odwo³ania dyrektora, zmieniæ go. A w sytua-
cji spó³ki prawa handlowego mamy do czynienia
z wiêkszym nadzorem, wiêksz¹ odpowiedzialno-
œci¹. Mamy radê nadzorcz¹, która w tym mo-
mencie kontroluje funkcjonowanie zarz¹du,
mamy wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ finansow¹,
jak równie¿ – ale to wykracza poza zakres pyta-
nia – wiêksz¹, jak myœlê, os³onê dzia³aj¹cej spó-
³ki, bo istnieje szereg ró¿nych mechanizmów,
które mog¹ poprawiæ jej kondycjê finansow¹,
zanim bêdziemy mówili o jej upad³oœci.

W kwestii, która z ustaw jest najwa¿niejsza:
mówimy o ca³ym pakiecie ustaw i nie wyobra¿amy
sobie, zarówno patrz¹c z logicznego punktu wi-
dzenia, jak i formalnoprawnego, nieprzyjêcia ca-
³oœci tego pakietu. Nieprzyjêcie tego pakietu w ca-
³oœci spowodowa³oby kompletny chaos legislacyj-
ny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panowie Ministrowie, mam takie pytanie. Za-

równo w aktualnej ustawie o ZOZ, jak i w tej no-
wej o pracownikach ZOZ znajduje siê regulacja,
która przyznaje wynagrodzenia w wysokoœci
50% stawki godzinowej za ka¿d¹ godzinê pozo-
stawania poza zak³adem opieki zdrowotnej w go-
towoœci do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.
Jednoczeœnie mamy sytuacjê, w której praco-
wnicy techniczni pozostaj¹cy w gotowoœci do
œwiadczenia pracy nie otrzymuj¹ z tego tytu³u ¿a-
dnego wynagrodzenia. Taka sytuacja ma prakty-
cznie miejsce na terenie ka¿dego szpitala. Czy
panowie ministrowie nie uwa¿aj¹, ¿e mamy tu do
czynienia z nierównym traktowaniem w zatrud-
nieniu, skoro za takie samo zachowanie jedna
grupa pracowników ZOZ otrzymuje wynagrodze-
nie, a druga nie? Czy to jest naprawdê zdrowa
sytuacja?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, je¿eli cho-
dzi o podejœcie prawne do tego zagadnienia, to
w tej chwili jest podobnie, dlatego ¿e w tej chwili
rzeczywiœcie osoby wykonuj¹ce zawód medyczny
bêd¹ce pod telefonem otrzymuj¹ wynagrodzenie,
a inni pracownicy – nie. Nie chcieliœmy tutaj
w sposób arbitralny nak³adaæ dodatkowych zobo-
wi¹zañ na wszystkich pracodawców przy proce-
dowaniu nad tymi ustawami, ale z tego zapisu,
Panie Senatorze, mo¿na wywieœæ i taki wniosek,
¿e je¿eli pracodawca bêdzie mia³ œrodki finansowe
i bêdzie widzia³, ¿e taki zapis mo¿na wprowadziæ,
to bêdzie móg³ to zrobiæ. Nak³adanie ustawowych
ciê¿arów w tym momencie, kiedy wiadomo, jaka
jest sytuacja finansowa wielu SP ZOZ, budzi³oby
du¿e w¹tpliwoœci, szczególnie w momencie prze-
kszta³cenia zak³adów w spó³ki i obci¹¿ania ich do-
datkowymi kosztami. Ale tutaj jasno mówimy, ¿e
to od zarz¹dzaj¹cego, czyli spó³ki i prezesa tej spó-
³ki, bêdzie zale¿a³o, jak on siê zachowa. Je¿eli bê-
dzie chcia³, to tak¹ gratyfikacjê bêdzie móg³ wpro-
wadziæ. Ta ustawa mu to umo¿liwia.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mam pytanie
do panów ministrów; nie wiem, który zechce od-
powiedzieæ. Chodzi mi o wycenê us³ug medycz-
nych. Jaka to bêdzie forma? Czy to bêdzie forma,
¿e tak powiem trochê nie³adnie, kosztorysowa,
czyli bêdzie zrobiona kalkulacja, okreœli siê, ile co
kosztuje, czy to bêdzie forma jakiegoœ, nie wiem,
przetargu, zamówienia, czy te¿ bêdzie jakaœ forma
negocjacji ceny? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Wiadomo, ¿e
wycena do tej pory jest problemem. W ka¿dym ra-
zie zmieni³a siê ju¿ nieco sytuacja od 1 lipca tego
roku, kiedy pojawi³y siê jednorodne grupy pacjen-
tów. Wzbudzi³o to trochê kontrowersji, co rozu-
miem, bo pocz¹tki zawsze s¹ trudne, ale wiele kra-
jów Europy w ten lub inny, nieco zmodyfikowany
sposób opiera siê na jednorodnych grupach pa-
cjentów. W zwi¹zku z tym równie¿ przy wprowa-
dzeniu tych jednorodnych grup pacjentów zosta³a
wprowadzona modyfikacja wyceny œwiadczeñ me-
dycznych. To jest ca³y czas, to proces ci¹g³y. Rów-
nie¿ przy naszym udziale, czyli Ministerstwie Zdro-
wia, odby³o siê i odbywa siê ci¹gle wiele spotkañ na
linii konsultanci, reprezentanci œwiadczeniodaw-
ców i Narodowy Fundusz Zdrowia, na których to
spotkaniach po prostu te rzeczy s¹ poprawiane. Na
pewno proces kontraktowania jest procesem ne-
gocjacyjnym. W zwi¹zku z tym obie strony zawsze
zasiadaj¹ do rozmów – maj¹ takie prawo, nikt ich
tego nie pozbawi, bo o tym stanowi ustawa
o œwiadczeniach finansowanych ze œrodków publi-
cznych – i rozmawiaj¹ ze sob¹. Naszym zamiarem
jest to, ¿eby jednostki siê bilansowa³y, ¿eby w mia-
rê mo¿liwoœci finansowych funduszu œwiadczenia
medyczne, czyli ten tak zwany koszyk, by³y wyce-
nione prawid³owo. Prace nad tym trwaj¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, w obecnej ustawie o zak³a-
dach opieki zdrowotnej nie ma obowi¹zku, a¿eby
nieruchomoœci, grunty, które s¹ obecnie zajête
wskutek prowadzenia dzia³alnoœci statutowej za-
k³adów opieki zdrowotnej, przechodzi³y na w³as-
noœæ. Proszê mi powiedzieæ: czy wobec tego, ¿e
czêœæ istniej¹cych ju¿ zak³adów opieki zdrowotnej
prowadzonych przez samorz¹dy terytorialne po-
siada na w³asnoœæ te grunty, jak na przyk³ad za-
k³ady opieki zdrowotnej powsta³e w wyniku re-
strukturyzacji kolei pañstwowych, to czy nie po-
wstanie taka sytuacja, ¿e bêdziemy mieli zozy
przekszta³cone w spó³ki, spó³ki prawa handlowe-
go, ale czêœæ tych ZOZ bêdzie mia³a grunty na w³a-
snoœæ, a czêœæ nie bêdzie mia³a ich na w³asnoœæ?
Zadajê to pytanie w kontekœcie ewentualnego
skorzystania z pomocy zewnêtrznej, czyli z pomo-
cy Unii Europejskiej – czy te zozy nie strac¹ tego
prawa? – czy te¿ ze œrodków inwestycyjnych. To
jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy zapisu w druku, nad
którym procedujemy, tym o zak³adach opieki
zdrowotnej. Chodzi o art. 19 ust. 2 pkt 7. Mia-
nowicie zapisane tu jest, ¿e regulamin porz¹d-
kowy okreœla w szczególnoœci op³aty za udziela-
ne œwiadczenia zdrowotne inne ni¿ finansowa-
ne ze œrodków publicznych. Czy móg³by pan
minister wymieniæ przynajmniej kilka tych in-
nych œwiadczeñ zdrowotnych, które nie s¹ fi-
nansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie
Senatorze! Oczywiœcie prawo nie bêdzie obejmo-
wa³o tych zak³adów. Mówiê oczywiœcie o pakiecie
ustaw i o przepisach, które s¹ w ustawie wprowa-
dzaj¹cej, w ustawie o zak³adach opieki zdrowot-
nej. Te przepisy, jeœli wejd¹ w ¿ycie, nie bêd¹ dzia-
³a³y wstecz i nie bêd¹ obejmowa³y jednostek, któ-
re w chwili obecnej siê przekszta³ci³y. Te przepisy
dotyczy³yby przekszta³ceñ, które bêd¹ dokonywa-
ne na ich podstawie. A wiêc w przypadku tych sa-
modzielnych publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej, które bêd¹ siê przekszta³ca³y w spó³ki,
spó³ka bêdzie mog³a dzia³aæ na bazie maj¹tku bê-
d¹cego w³asnoœci¹, jeœli mówimy o samorz¹dzie
terytorialnym, samorz¹du terytorialnego.

Nie do koñca zrozumia³em te jakby w¹tpliwoœci
dotycz¹ce prawa Unii Europejskiej. Gdybym
móg³, to poprosi³bym tutaj o doprecyzowanie, jak
ewentualnie ten proces, dotycz¹cy ró¿nego rodza-
ju podmiotów funkcjonuj¹cych na rynku, mo¿e
byæ niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Panie Marsza³ku,
je¿eli mo¿na…)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Z tego, co siê orientujê, wymagane jest prawo
w³asnoœci, a¿eby uzyskaæ pomoc zewnêtrzn¹, po-
moc z Unii Europejskiej. Jest wymagane posia-
danie tego prawa w³asnoœci. A je¿eli spó³ka nie bê-
dzie posiada³a prawa w³asnoœci, to w takim razie
nie bêdzie mog³a skorzystaæ z tego prawa.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

W moim przekonaniu kwestia prawa w³asnoœci
nie jest tutaj pierwszorzêdna. Przecie¿ dzisiaj samo-
dzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, korzy-
staj¹c z maj¹tku samorz¹du terytorialnego, dostaj¹
pomoc Unii Europejskiej. I dokonuje siê okreœlo-
nych remontów, modernizacji w tych zak³adach
opieki zdrowotnej. Tak ¿e w moim przekonaniu
kwestia w³asnoœci nie jest tutaj elementem decydu-
j¹cymotym,abymo¿naby³o tak¹pomocuzyskaæ.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Ale jednostka sa-
morz¹dowa ma wiêkszoœciowy pakiet.)

Oczywiœcie, ale musimy mieæ œwiadomoœæ tego,
¿e je¿eli ktoœ podejmie decyzjê o przekszta³ceniu,
a nastêpnie o pozbyciu siê udzia³ów czy te¿ akcji
w sposób, który zapewni wiêkszoœciowy udzia³ pod-
miotów prywatnych, to oczywiœcie zmienia siê jego
sytuacja prawna. Trzeba mieæ œwiadomoœæ tego.

Teraz kwestia cen za us³ugi, które s¹ œwiadczone
odp³atnie. Ka¿da us³uga, która jest œwiadczona
przez samodzielny publiczny zak³ad opieki zdro-
wotnej, mo¿e byæ œwiadczona osobie uprawnionej
i nieuprawnionej, czyli nieubezpieczonej. W zwi¹z-
ku z tym w chwili obecnej równie¿ samodzielne
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej maj¹ obo-
wi¹zek posiadania w³asnych cenników na us³ugi,
które mog¹ byæ œwiadczone osobom niemaj¹cym
uprawnieñ do korzystania z bezp³atnych œwiadczeñ
finansowanych w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia, tylko za nie po prostu p³ac¹. Jest ca³y
asortyment us³ug, które wymagaj¹ stworzenia cen-
nika i przygotowania go w tej chwili przez samo-
dzielny publiczny zak³ad, a póŸniej przez spó³kê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pani senator Fetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Mam pytanie do pana ministra Habera. Je¿eli

na przyk³ad spó³ka otrzyma w dzier¿awê maj¹tek,

to ten maj¹tek wchodzi w aktywa czy w pasywa?
W³aœciwie trudno w tym momencie to okreœliæ. To
jest pierwsze pytanie.

Drugie. Je¿eli bêdzie taka sytuacja, ¿e ca³y pa-
kiet bêdzie uchwalony, wejdzie w ¿ycie, to w zasa-
dzie p³ace pracowników stan¹ siê problemem
spó³ek, bo ministerstwo jakby nic ju¿ do tego nie
bêdzie mia³o. Ale w³aœnie, czy nie bêdzie mia³o,
czy jednak bêdzie jakoœ tworzy³o politykê p³ac
w pañstwie polskim w tym zakresie? Czy bêdzie
utrzymany dialog spo³eczny? Wydaje mi siê, ¿e je-
dnak ka¿dy kraj w jakimœ zakresie, wiêkszym lub
mniejszym, koordynuje te problemy w s³u¿bie
zdrowia. To jest moje drugie pytanie.

Trzecie. Co przeszkadza, ¿eby utrzymaæ ten do-
tycz¹cy 40% zapis w ustawie o prawach praco-
wniczych? Chodzi o to, ¿e jeœli bêdzie kolejny
zwiêkszony kontrakt z NFZ, ¿eby te 40% zobo-
wi¹zañ przekazaæ na p³ace pracowników. By³aby
to jednak jakaœ motywuj¹ca dla pracowników sy-
tuacja, gdyby wiedzieli, ¿e podejmuj¹ nowe zada-
nia, nowe œwiadczenia, i maj¹ z tego jakby obliga-
toryjne prawo korzystaæ.

I jeszcze na koniec, poniewa¿ od lat znam pana
dzia³alnoœæ jako znakomitego dyrektora ZOZ,
który ma kontakty zagraniczne, który po prostu
jest, ¿e tak powiem, tak¹ nasz¹ wizytówk¹, co
stwierdzam z przyjemnoœci¹, chcia³abym zapy-
taæ: gdyby pan teraz patrzy³ jako minister na ten
pakiet reformuj¹cy ochronê zdrowia, gdyby robi³
pan jej analizê, to jakie pan by wskaza³ trzy mocne
strony tej reformy, a jakie trzy s³abe? Interesuje
mnie pana pogl¹d jako ministra. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Dziêkujê, Pani Senator. Myœlê, ¿e nie zas³u¿y-

³em w pe³ni na a¿ takie s³owa uznania. Owszem,
d³ugo zarz¹dzam, ale chyba nie zas³u¿y³em na ta-
k¹ opiniê. Ale dziêkujê bardzo za ni¹.

Zacznê od tego ostatniego pytania, a wiêc od te-
go, co jest mocn¹ stron¹ tej reformy i co mo¿e byæ
s³ab¹ stron¹ tej reformy. Przy czym zastrzegam
siê, ¿e improwizujê, jest to w tej chwili taka mo-
ja… No, burzê w mózgu mam w tej chwili. Jeœli
chodzi o mocn¹ stronê ca³ego przedsiêwziêcia, to
s¹dzê, ¿e jego mocn¹ stron¹ jest wsparcie finan-
sowe, które w takiej wielkoœci i w takim kszta³cie
do tej pory nie by³o mo¿liwe. A wiêc mamy wspar-
cie finansowe. Mocn¹ stron¹ w moim przekona-
niu jest równie¿ fakt, ¿e doprowadzimy do sytua-
cji, w której bêdziemy mieli jednolit¹ strukturê
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zak³adów opieki zdrowotnej, dzia³aj¹cych w for-
mie sprawdzonej, opisanej, maj¹cej bogate orze-
cznictwo, dzia³aj¹cych w oparciu o przepisy ko-
deksu spó³ek prawa handlowego. Odejdziemy od
sytuacji, w której bêdziemy mieli do czynienia
z podzia³em na publiczne i niepubliczne zak³ady
opieki zdrowotnej, a bêdziemy mieli do czynienia
z p³aceniem za us³ugê. W moim przekonaniu
zwiêkszy siê wiêc odpowiedzialnoœæ Narodowego
Funduszu Zdrowia za zapewnienie pacjentom do-
stêpu do œwiadczeñ. Bêdzie równie¿ równoupra-
wnienie wszystkich zak³adów opieki zdrowotnej,
i tych, które bêd¹ mia³y przewa¿aj¹c¹ czêœæ publi-
cznego kapita³u udzia³ów akcji, i tych, które
w tym momencie bêd¹ prywatn¹ w³asnoœci¹. Bê-
d¹ mia³y równy udzia³ w tej grze rynkowej i jedna-
kowe mo¿liwoœci œwiadczenia tych us³ug. S³abym
elementem tych przekszta³ceñ, w moim przeko-
naniu, jest jednak fakt, ¿e nie ma wyposa¿enia
spó³ek w maj¹tek. Ale rozumiem, ¿e jest to kwe-
stia pewnego kompromisu i kwestia doprowadze-
nia do sytuacji, w której obawy zwi¹zane z utrat¹
maj¹tku i jego przejêciem przez prywatnych
udzia³owców zostaj¹ po prostu zniwelowane. To
tak na gor¹co.

Teraz kolejne pytanie, czyli sprawa zmotywo-
wania pracowników do pracy i dzia³ania w spó-
³kach. Jako osoby zarz¹dzaj¹ce z jednej strony
rozumieliœmy kwestiê wpuszczania dodatkowe-
go strumienia pieniêdzy, które by³y przeznaczo-
ne na p³ace, z drugiej jednak strony by³o to
ogromne utrudnienie w zarz¹dzaniu. W momen-
cie, kiedy mamy cenê œwiadczenia, mamy okreœ-
lon¹ liczbê wykupionych us³ug i mamy okreœlo-
ne przychody z tego tytu³u, to w tym momencie
jesteœmy w stanie realizowaæ w zak³adzie pracy
okreœlon¹ politykê p³acow¹. Nie wyobra¿am so-
bie sytuacji, w której jednostka, która dzia³a jako
spó³ka, która chce walczyæ o swoich pacjentów,
która chce pomna¿aæ przychody z prowadzonej
dzia³alnoœci, nie bêdzie dba³a o swój personel, bo
nie mia³by kto leczyæ. Pacjenci nie bêd¹ przycho-
dzili do szpitala, jeœli nie bêdzie wykwalifikowa-
nej kadry lekarskiej i jeœli nie bêdzie kadry pie-
lêgniarskiej, która bêdzie mog³a siê nimi opieko-
waæ. W zwi¹zku z tym s¹ to dla mnie rzeczy niero-
zerwalnie zwi¹zane z mocn¹ pozycj¹ szpitala na
rynku us³ug medycznych. Jest to w³aœnie dbanie
o personel i zarówno podnoszenie jego kwalifika-
cji, jak i motywowanie finansowe.

Jeœli chodzi o sprawê maj¹tku i kwestiê pasy-
wa – aktywa, to powiem tak. Dzier¿awa jest dla
mnie kosztem œwiadczonych us³ug. Oczywiœcie
mo¿emy dyskutowaæ na temat tego, jak wysoki
bêdzie ten koszt, to ju¿ kwestia umowy pomiê-
dzy w³aœcicielem a spó³k¹, natomiast bezwzglê-
dnie jest to po prostu koszt prowadzonej dzia³al-
noœci.

Senator Janina Fetliñska:

Pan minister nie odpowiedzia³…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Haber: Tak?)
…jaki bêdzie wp³yw Ministerstwa Zdrowia. Czy

w jakimœ zakresie bêdzie prowadzi³o politykê p³a-
cow¹? I dialog spo³eczny? Bo tu te¿ nie mam odpo-
wiedzi. A czego siê obawiam w tej ca³ej sytuacji?
Po prostu lekarze, jak myœlê, bêd¹ w miarê dobrze
zarabiaæ, bo oni s¹ najbardziej znacz¹c¹ i wiod¹c¹
grup¹, ale pielêgniarki, technicy i inne zawody
medyczne mog¹ byæ w bardzo trudnej sytuacji.
I ¿e ministerstwo wtedy powie: my tym nie za-
rz¹dzamy, bo to s¹ ju¿ prywatne przedsiêbior-
stwa. Co w takiej sytuacji zrobi ministerstwo? Czy
ma jednak jakiœ wariant prowadzenia dialogu
spo³ecznego i utrzymania pewnego przyzwoitego
poziomu p³ac pracowników, i lekarzy, i pozosta-
³ych pracowników s³u¿by zdrowia?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, w moim przekonaniu nie da siê

bardzo dok³adnie zapisaæ polityki p³acowej na po-
ziomie ustawowym w taki sposób, aby mog³a ona
dotyczyæ ka¿dego zak³adu opieki zdrowotnej. Co
do dialogu spo³ecznego, to oczywiœcie musi byæ
prowadzony. To, ¿e bêdziemy mieli do czynienia ze
spó³kami, które bêd¹ funkcjonowa³y na rynku
œwiadczeñ zdrowotnych, nie znaczy, i¿ z minister-
stwa, z Narodowego Funduszu Zdrowia, zostanie
zdjêty obowi¹zek prowadzenia dialogu spo³eczne-
go z reprezentantami œrodowiska medycznego,
zwi¹zków zawodowych, korporacji zawodowych.
Taki obowi¹zek dialogu bêdzie w dalszym ci¹gu
istnia³. Ale nasze zdanie jest nastêpuj¹ce: popra-
wa sytuacji finansowej pracowników zak³adów
opieki zdrowotnej oznacza przede wszystkim
wzrost wysokoœci ceny œwiadczeñ. Chodzi o do-
prowadzenie do sytuacji, w której to, ¿e ta cena
mo¿e rosn¹æ, bêdzie pozwala³o podnosiæ p³ace
pracowników zak³adów opieki zdrowotnej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
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W³aœciwie, Panie Ministrze, pani senator Fet-
liñska uprzedzi³a mnie, zadaj¹c swoje pytanie, ale
troszeczkê inaczej je sformu³ujê i zapytam o to sa-
mo. Ca³y czas s³yszymy kierowane w stosunku do
nas zastrze¿enia, krytykê, ¿e straszymy, ¿e widzi-
my tylko same zagro¿enia, ¿e piszemy czarne sce-
nariusze. Pani senator zada³a œwietne pytanie
o trzy silne strony i trzy s³abe, a pan minister od-
powiedzia³, ¿e bêdzie improwizowa³. I to jest naj-
lepszy dowód – gdybyœcie pañstwo przygotowy-
wali tê ustawê, to natychmiast myœlelibyœcie o sil-
nych stronach i o s³abych, o zagro¿eniach
i o szansach. Tak by by³o. W³aœciwie powinniœmy
skierowaæ to pytanie do wnioskodawców, bo to
oni, formu³uj¹c te zapisy, powinni o tym myœleæ –
zreszt¹ to jest w³aœnie nowoczesne myœlenie i po-
strzeganie rozwi¹zañ – ale tu pan minister mówi,
¿e dopiero na koñcu procesu, i to improwizuj¹c,
musi szukaæ dobrych i z³ych stron, zagro¿eñ
i szans. Myœlê, ¿e taka refleksja powinna mieæ
miejsce wczeœniej, taka analiza powinna byæ
przeprowadzona na pewno wczeœniej. A pan mini-
ster powinien mieæ napisane na jednej kartce…
Ja, bêd¹c na pana miejscu, propagandowo
mia³bym wypisane tylko dobre strony tej ustawy.

Panie Ministrze, pan by³ œwietnym mened¿erem,
mia³ pan œwietne osi¹gniêcia w zakresie prowadze-
nia szpitala. Jakie widzi pan tu zagro¿enia z punktu
widzeniadyrektoraszpitala?Pani senatorFetliñska
w drugim pytaniu mówi³a o dialogu spo³ecznym.
Czy reforma bez poparcia spo³ecznego i czy takie za-
pisy, o których pañstwo mówicie, takie, które ju¿
s¹… Czy nie nale¿a³oby zadbaæ o wiêksze poparcie
spo³eczne? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Czy pan jako dyrektor szpitala
i mened¿er… A wiem, ¿e tak¿e szef mened¿erów
opieki zdrowotnej wypowiedzia³ siê negatywnie
o tym pakiecie – mam zapis jego negatywnej oceny
pakietu. Czy pan jako mened¿er i dyrektor szpita-
la widzi jednak wiêcej zagro¿eñ i s³abych punktów
tej reformy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni

Pañstwo! Ja w trochê osobisty sposób odpowia-
da³em na to pytanie pani senator, w zwi¹zku z tym
proszê traktowaæ to, co przedstawi³em, jako efekt
mojej osobistej burzy mózgu, a nie jako odpo-

wiedŸ rz¹du na ocenê zagro¿eñ i mocnych stron
ca³ego pakietu. Przy czym rozumiem, ¿e w tym
momencie ca³y pakiet nale¿y traktowaæ troszkê
inaczej, ujmowaæ ka¿d¹ ustawê osobno – w zwi¹z-
ku z tym tak próbowa³em odpowiedzieæ na to py-
tanie.

Jeœli chodzi o kwestiê poparcia spo³ecznego dla
tego pakietu ustaw, to ja mimo wszystko mia³bym
w¹tpliwoœci co do tego, czyma miejsce tak totalna
krytyka tych ustaw, dlatego ¿e wielokrotne roz-
mowy z samorz¹dowcami wskazuj¹ na to, ¿e sa-
morz¹dowcy czekaj¹ na te ustawy i czekaj¹ na
sygna³, kiedy bêd¹ mogli dokonaæ tych prze-
kszta³ceñ, opieraj¹c siê równie¿ na os³onach i na
pakiecie pomocy, jaka mo¿e byæ udzielona. Œro-
dowisko dyrektorów równie¿ wyrazi³o bardzo du-
¿e poparcie dla tego pakietu ustaw i dla propozy-
cji, które tam s¹ zawarte.

Pan prezes Kozera, szef STOMOZ – bo, jak rozu-
miem, pan senator jego mia³ na myœli – z tego, co
siê orientujê, tak¿e na podstawie rozmów, które
z nim przeprowadzi³em, wyra¿a raczej poparcie
dla tego pakietu ustaw. W¹tpliwoœci, które zg³a-
sza³, dotyczy³y tylko tego, czy rozs¹dnym roz-
wi¹zaniem jest pozbawianie spó³ki mo¿liwoœci
wyposa¿enia w maj¹tek, w nieruchomoœci. I tego
dotyczy³o jego faktycznie krytyczne stanowisko
w tej kwestii, które osobiœcie s³ysza³em. A kryty-
cznych uwag dotycz¹cych samego pomys³u prze-
kszta³cania samodzielnych publicznych zak³a-
dów opieki zdrowotnej w spó³ki nie s³ysza³em.
S¹dzê, ¿e jego stanowisko – a byæ mo¿e nie tylko
jego stanowisko, gdy¿ rozmawialiœmy te¿ z ca³ym
zarz¹dem STOMOZ – zdecydowanie dowodzi³o po-
parcia dla tego kierunku przekszta³ceñ i funkcjo-
nowania zak³adów opieki zdrowotnej w formie
spó³ek prawa handlowego.

Co do czarnego scenariusza, o którym pan se-
nator mówi³, to uwa¿am, ¿e dopiero jeœli nie do-
konamy okreœlonych zmian, mo¿e bêdziemy
mieli do czynienia z czarnym scenariuszem.
I bardzo obawiam siê sytuacji, ¿e nie dokonamy
tych przekszta³ceñ, a wyczerpi¹ siê efekty, jakie
uzyskaliœmy, wprowadzaj¹c ustawê o pomocy
publicznej i restrukturyzacji, wyczerpi¹ siê
mo¿liwoœci finansowe i dojdzie do kolejnego za-
d³u¿ania siê zak³adów opieki zdrowotnej. I to
naprawdê dopiero wtedy bêdziemy mieli do czy-
nienia z trudn¹ sytuacj¹ i czarnym scenariu-
szem.

Nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowie-
dzia³em, ale stara³em siê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, teraz, na koniec, ja sobie po-

zwolê zadaæ pytanie.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Muszê powiedzieæ, ¿e nie bardzo jestem przygo-
towany do tej dyskusji, bo materia³y nap³ynê³y
doœæ póŸno, a ja mia³em mnóstwo zajêæ. Tak ¿e
mo¿e zapytam o dosyæ elementarn¹ sprawê, ale
z dyskusji, której siê przys³uchiwa³em, nasuwa
mi siê po prostu pytanie, które dotyczy kosztów
reformy. Otó¿ ci¹gle s³yszymy o przeznaczeniu
znacznych funduszy na funkcjonowanie w grun-
cie rzeczy administracji, na rozwi¹zywanie pro-
blemów organizacyjnych. Te fundusze po prostu
wyp³yn¹ wskutek podstawowej, statutowej dzia-
³alnoœci zak³adów s³u¿by zdrowia. Oto przede
wszystkim od razu trzeba wykonaæ wyceny maj¹t-
ku. Muszê powiedzieæ, ¿e na tym to ja siê znam ju¿
du¿o lepiej… Je¿eli chodzi o wyceny, które s¹ do-
konywane, to kwoty, jakie siê za to p³aci, s¹ po
prostu nieporównywalne z dochodami lekarzy czy
personelu medycznego – s¹ to na ogó³ ceny dosyæ
astronomiczne. I te pieni¹dze po prostu wyp³yn¹,
bo zostan¹ przeznaczone na cele, ¿e tak powiem,
organizacyjne. Nastêpna kwestia: s³yszymy o po-
wo³aniu rad nadzorczych. A rady nadzorcze na
ca³ym œwiecie nie pracuj¹ za darmo. Jaki wiêc bê-
dzie tego koszt? Niew¹tpliwie bêd¹ to kolejne pie-
ni¹dze, które wyp³yn¹ z przeznaczeniem na admi-
nistracjê. Myœlê, ¿e mo¿na by jeszcze takie proble-
my mno¿yæ. A jako przeciwstawienie tego wszyst-
kiego widzimy jedno: œwietlan¹ przysz³oœæ. No, to
trochê ma³o. A wiêc po prostu: ile my zaoszczêdzi-
my tych pieniêdzy w ten sposób? I to w³aœnie jest
zasadniczy problem, ¿e o ile widaæ tutaj dosyæ wy-
mierne koszty – choæ one nie s¹ do koñca doszaco-
wane – o tyle okreœlenie wyraŸnych zysków ogra-
nicza siê do dosyæ ogólnego stwierdzenia, ¿e bê-
dziemy mieli dzia³aj¹c¹ s³u¿bê zdrowia. Chcia³-
bym, ¿eby tak by³o. Mo¿e nawet warto te pie-
ni¹dze zainwestowaæ, ale korzyœci, które mamy
uzyskaæ, nie s¹ do koñca jasne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Koszty,

jakie s¹ zwi¹zane z przejœciem przez ca³y ten pro-
ces, s¹ w moim przekonaniu stosunkowo niewiel-
kie. Wycena maj¹tku, o jakiej mówimy, to jest
koszt rzêdu kilku do kilkunastu tysiêcy z³otych.
To zreszt¹ s¹ koszty, jakie zak³ady opieki zdrowot-
nej niejednokrotnie ju¿ obecnie ponosi³y, miêdzy
innymi staraj¹c siê o ró¿nego rodzaju kredyty. Je-
dn¹ z form zabezpieczenia kredytu by³ maj¹tek,

a wiêc trzeba by³o dokonaæ wyceny nieruchomo-
œci i maj¹tku ruchomego. I taka wycena, tak jak
wspomnia³em, to jest koszt rzêdu kilku do kilku-
nastu tysiêcy z³otych, w zale¿noœci od wielkoœci
zak³adu opieki zdrowotnej, z jakim mamy do czy-
nienia. W wypadku zak³adu opieki zdrowotnej ty-
pu podstawowa opieka zdrowotna czy oœrodek
zdrowia to jest rz¹d kilku tysiêcy z³otych, a jeœli
chodzi o du¿y szpital, to mo¿e byæ kilkanaœcie ty-
siêcy z³otych. Wydaje siê, ¿e w porównaniu z ogól-
nymi kosztami dzia³alnoœci zak³adów opieki zdro-
wotnej i ich bud¿etami s¹ to koszty stosunkowo
niewielkie.

Jeœli chodzi o kwestiê rady nadzorczej, to oczy-
wiœcie pewne wydatki zwi¹zane z jej funkcjono-
waniem bêd¹ dodatkowym kosztem. Ale pamiê-
tajmy te¿ o tym, ¿e zadaniem rady nadzorczej jest
czuwanie nad tym, aby… Taka rada ma wiêksze
uprawnienia, wiêksze kompetencje, ma mo¿li-
woœæ wp³ywania na decyzje zarz¹du, kontrolowa-
nia funkcjonowania zarz¹du i sytuacji finansowej
szpitala. Ta przysz³oœæ, o której mówimy, oczywi-
œcie nie bêdzie… Bo to nie jest tak, ¿e jak prze-
kszta³cimy zak³ady opieki zdrowotnej w spó³ki, to
bêdziemy ¿yli w kraju mlekiem i miodem p³y-
n¹cym. Ale uwa¿amy, ¿e funkcjonowanie zak³a-
dów opieki zdrowotnej w formie spó³ek prawa
handlowego zmniejszy mo¿liwoœæ ich zad³u¿ania
siê, tym samym zmniejsz¹ siê koszty, jakie pono-
sz¹ wszyscy obywatele p³ac¹cy sk³adki do Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, gdy¿ koszty zwi¹zane
nawet chocia¿by z obs³ug¹ tego zad³u¿enia bêd¹
mniejsze ni¿ s¹ w chwili obecnej. Czyli nie bêdzie-
my mieli do czynienia z sytuacj¹ tak drastycznego
narastania zad³u¿enia, bêdzie wiêksza kontrola
i nadzór prowadzony przez organa spó³ki bêdzie
dok³adniejszy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator Fetliñska. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Staram siê dosyæ uwa¿nie przys³uchiwaæ na-

szej debacie i mam wra¿enie, ¿e chyba nie zadaliœ-
my jednego bardzo wa¿nego pytania, które mamy
w podœwiadomoœci. Otó¿ w latach dziewiêædzie-
si¹tych w wypadku komercjalizacji przedsiê-
biorstw przemys³owych by³o tak, ¿e w³aœciwie
sprywatyzowa³y siê najlepsze, najlepiej dzia³aj¹ce
przedsiêbiorstwa. I najczêœciej one posz³y w rêce
zagraniczne. Niektóre z nich zosta³y zlikwidowa-
ne, poniewa¿ konkurencyjne firmy zagraniczne
chcia³y pozbyæ siê niepotrzebnej konkurencji.
W zwi¹zku z tym mam pytanie: czy nie bêdzie tak,
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¿e nasze najlepsze, najlepiej wyposa¿one, naj-
nowsze, najnowoczeœniejsze szpitale przekszta³c¹
siê w spó³ki, po czym bardzo szybko zostan¹ prze-
jête przez obcy kapita³ albo nawet kapita³ polski,
ale prywatny, i byæ mo¿e… Powiedzia³abym tak:
bardziej siê bojê, ¿e przez obcy kapita³. Mo¿e to s¹
jakieœ reminiscencje, niemniej jednak chcia³abym
zapytaæ, czy to nie jest pewne niebezpieczeñstwo.
A pozosta³e spó³ki, szpitale bêd¹ce na s³abym po-
ziomie, bardzo ubogie, które trzeba bêdzie ci¹gle
dokapitalizowywaæ, bo trzeba je bêdzie remonto-
waæ, pewnie nadal bêd¹ dzia³aæ na tym niskim po-
ziomie. I tak to ju¿ po prostu z tym bêdzie.

I moje drugie przemyœlenie. Co siê stanie, jeœli
kilka takich s³abych szpitali, s³abych spó³ek po-
wiatowych – obs³uguj¹cych ludnoœæ ubog¹ na te-
renach, gdzie nie ma w zasadzie wielkiego prze-
mys³u, wiêc nie ma te¿ wielkich pieniêdzy, a za-
tem bêd¹ tylko œrodki z funduszu – po prostu
zbankrutuje? Je¿eli one zbankrutuj¹, to bêd¹
podlega³y likwidacji, a wiêc powstanie bia³a pla-
ma. Co siê wtedy stanie z ludnoœci¹, która zosta-
nie pozbawiona opieki szpitalnej, poniewa¿ tych
szpitali de facto nie bêdzie? Jaki jest pomys³ na to,
¿eby zapewniæ im pomoc? Mamy oczywiœcie sys-
tem referencyjny, s¹ szpitale wojewódzkie i one
mog¹ przej¹æ czêœæ pacjentów, ale nie mog¹ prze-
cie¿ przej¹æ ich wszystkich z okolicznych szpitali
powiatowych, które s¹ najbardziej zagro¿one
upad³oœci¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Pani Sena-

tor! W moim przekonaniu obawy zwi¹zanej z przejê-
ciem szpitali przez prywatny kapita³, zw³aszcza ob-
cy,niema.Pamiêtajmyo tym, ¿e100%udzia³ówczy
akcji bêdzie pozostawaæ w rêkach samorz¹du tery-
torialnego i to samorz¹d bêdzie decydowa³ o tym, co
dalej bêdzie siê dzia³o z tymi udzia³ami czy akcjami.
Poprawki, jakie w trakcie procesu legislacyjnego zo-
sta³y wprowadzone, powoduj¹, po pierwsze, ¿e nie
ma mo¿liwoœci wyposa¿enia spó³ki w maj¹tek,
a wiêc nie ma mo¿liwoœci przejêcia maj¹tku, bo ma-
j¹tek jest dzier¿awiony; po drugie, jeœli chodzi o zby-
cie spó³ki lub wiêkszoœciowych udzia³ów w spó³ce,
to konieczne bêdzie poparcie tego przez 3/5 ra-
dnych samorz¹du terytorialnego, oni musieliby siê
opowiedzieæ za tak¹ decyzj¹. A ja nie wierzê w to, ¿e

w przypadku dobrego szpitala, który œwiadczy us-
³ugi dla mieszkañców danego terytorium, radni
w g³osowaniu pozwoliliby na przejêcie tej spó³ki
przez prywatny kapita³.

Moje zdanie jest nastêpuj¹ce, zreszt¹ prezento-
wa³em je, zanim jeszcze zacz¹³em pracowaæ w mi-
nisterstwie: je¿eli nie dojdzie do przekszta³ceñ sa-
modzielnych publicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej w spó³ki, to te samodzielne publiczne za-
k³ady opieki zdrowotnej nie bêd¹ przygotowane
do walki o pacjenta.

Pañstwo zadawaliœcie tutaj niejednokrotnie py-
tania, czy powstaj¹ w Polsce prywatne szpitale.
Œledzi³em informacje, jakie zawarte by³y w czaso-
pismach w ci¹gu ostatniego roku, i mogê stwier-
dziæ wyraŸnie, ¿e w porównaniu z poprzednim
okresem mo¿na zaobserwowaæ wyraŸny ruch ka-
pita³u prywatnego na polskim rynku szpitalnym.
Coraz to nowe grupy podejmuj¹ decyzje o budowie
szpitala w Polsce. Pan senator Sidorowicz mówi³
o szpitalu we Wroc³awiu, ja wiem o szpitalu Swis-
smed w Gdañsku, o szpitalu Medicover, którego
budowa koñczy siê w Warszawie, o szpitalu œwiête-
go Rafa³a w Krakowie, który to szpital ju¿ prawdo-
podobnie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ – tam budowa by³a
przejêta przez prywatn¹ firmê czy grupê Scanmed.
I te szpitale zaczn¹ œwiadczyæ us³ugi na wysokim
poziomie, a wiêc stan¹ siê konkurencj¹ dla obec-
nego publicznego sektora. W zwi¹zku z tym trzeba
dokonaæ takich zmian i takich ruchów, jakie po-
zwol¹ publicznym zak³adom konkurowaæ z zak³a-
dami niepublicznymi, które w tej chwili zaczynaj¹
powstawaæ i dysponuj¹ kapita³em oraz mo¿liwo-
œciami kredytowymi du¿o wiêkszymi ni¿ to, co ma-
j¹ nasze samodzielne publiczne zak³ady.

Czy istniejemo¿liwoœæzbankrutowaniaszpitala?
(G³os z sali: Tak, tak.)
Tak, tylko zadajmy sobie pytanie: po co jest

szpital? Po to, ¿eby œwiadczyæ us³ugi zdrowotne.
Je¿eli jest zapotrzebowanie na œwiadczenie u-
s³ug zdrowotnych, to bez wzglêdu na to, czy ta, czy
inna spó³ka ograniczy swoj¹ dzia³alnoœæ albo te¿
w jakimœ ekstremalnym przypadku zostanie zlik-
widowana, zbankrutuje, to na jej miejsce – jeœli,
powtarzam, jest zapotrzebowanie na us³ugi zdro-
wotne – pojawi siê inna. Bo œrodki finansowe, któ-
re by³y przeznaczane na te us³ugi, nie znikn¹ –
one dalej bêd¹ w systemie, dalej bêd¹ do wykorzy-
stania. W zwi¹zku z tym podstawowe pytanie jest
takie: czy na danym terenie jest zapotrzebowanie
na us³ugi zdrowotne? Jeœli tak, to mo¿na byæ spo-
kojnym, ¿e jakiœ zak³ad opieki zdrowotnej, w ta-
kiej czy innej formie, bêdzie istnia³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator. Proszê bardzo, Panie Se-

natorze.
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Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Ministrze, czy nie obawia siê pan, ¿e po
obligatoryjnej komercjalizacji szpitali, czyli po
przekszta³ceniu ich w spó³ki prawa handlowe-
go, których stuprocentowym udzia³owcem bêd¹
samorz¹dy wojewódzkie albo powiatowe, te
szpitale podlegaj¹ce bogatym samorz¹dom bê-
d¹ funkcjonowa³y dobrze, bêd¹ doinwestowane,
z kolei szpitale w rejonach, gdzie samorz¹dy s¹
biedne, bêd¹ ledwie dyszeæ. Skoro pañstwo od-
powiada za ca³¹ s³u¿bê zdrowia i siê ni¹ zajmuje,
to wtedy pañstwo wyrównuje te szanse. A w tej
sytuacji znowu mo¿e nast¹piæ podzia³ na szpita-
le bogate i biedne. Mam tak¹ w³aœnie obawê, ¿e
samorz¹dy bogate – bo s¹ samorz¹dy bogate i s¹
biedne… A wiêc mo¿e dojœæ do degradacji tych
biednych szpitali i do pog³êbienia biedy w zakre-
sie s³u¿by zdrowia w tych rejonach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, z tak¹ sam¹ sytuacj¹ mamy

do czynienia dzisiaj. Samodzielne publiczne za-
k³ady opieki zdrowotnej s¹ prowadzone przez ró¿-
ne samorz¹dy: przez samorz¹dy o bud¿ecie rzêdu
30–40 milionów z³ rocznie i przez samorz¹dy woje-
wódzkie, gdzie œrodki finansowe, które mog¹ byæ
przeznaczone na wsparcie swoich szpitali, mar-
sza³kowskich, s¹ du¿o wiêksze. Tutaj ca³y czas
mamy do czynienia ze zmienn¹ sytuacj¹ i szpitale
musz¹ sobie w niej dawaæ radê. To jest kwestia
aktywnoœci dyrektorów, to jest kwestia pozyski-
wania œrodków z innych, dodatkowych Ÿróde³ na
ró¿nego rodzaju remonty i inwestycje, to równie¿
jest kwestia dbania o stronê przychodów, a wiêc
posiadania takiego serwisu us³ug, który pozwoli
na dobre przychody z Narodowego Funduszu
Zdrowia, a tym samym zapewni szpitalowi lepsz¹
kondycjê. Taka sytuacja jest teraz i ona teoretycz-
nie mo¿e pozostaæ taka sama. Tego nie zmienimy.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Lucjan Cichosz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja zapytam
o inn¹ kwestiê. Wiemy, jak funkcjonuj¹ obecnie
NZOZ i jakie s¹ relacje miêdzy NZOZ a SP ZOZ, je-
œli chodzi o pacjentów. Czêœciowo sprawy, które
powinny za³atwiaæ NZOZ, s¹ przerzucane na
SP ZOZ. W nowej sytuacji, kiedy szpital bêdzie
skomercjalizowany, jak bêd¹ wygl¹da³y relacje
miêdzy NZOZ a tym w³aœnie nowym podmiotem,
szpitalem skomercjalizowanym? Czy nie odbije
siê to negatywnie na pacjentach z uwagi na niedo-
finansowanie us³ug, które powinny wykonywaæ
NZOZ, ale które dzisiaj s¹ przerzucane na SP ZOZ?
Pan minister wie, o co chodzi, jak s¹dzê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, kwestia wybierania dzia³alno-

œci to nie jest kwestia formy organizacyjno-praw-
nej, tylko zakresu œwiadczeñ, które kontraktuje
obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia. To, w moim
przekonaniu, nie jest kwestia przerzucania pa-
cjentów z NZOZ do SP ZOZ, tylko kwestia koncen-
trowania siê NZOZ na okreœlonym, wydzielonym,
planowym zakresie dzia³alnoœci, czyli wybierania
takiej dzia³alnoœci, która w tym momencie nie wy-
maga na przyk³ad dwudziestoczterogodzinnego
dy¿uru bloku operacyjnego, nie wymaga dwu-
dziestoczterogodzinnej dyspozycji ró¿nych od-
dzia³ów. To jest skupianie siê na tym, co jest naj-
lepsze i dochodowe.

I to, czy mamy do czynienia z NZOZ i SP ZOZ,
czy mamy do czynienia ze spó³k¹, tak¹, inn¹, jesz-
cze inn¹, nie ma znaczenia, wa¿ne jest, w jaki spo-
sób s¹ kontraktowane œwiadczenia. I sposób kon-
traktowania tych œwiadczeñ to jest coœ, nad czym
trzeba pracowaæ. Nale¿y zró¿nicowaæ zap³atê za
œwiadczenie w ró¿nych szpitalach. Inny bêdzie
koszt us³ugi w szpitalu, który przyjmuje tylko
i wy³¹cznie w trybie planowym, gdzie operuje siê
tylko i wy³¹cznie w trybie planowym, wykonuje siê
zabiegi w trybie planowym, który dzia³a przez
osiem godzin dziennie, a potem jest zamykany na
cztery spusty. I ta sama us³uga nie mo¿e tyle sa-
mo kosztowaæ w szpitalu, który pe³ni ostry dy¿ur
trzysta szeœædziesi¹t piêæ dni w roku. To jest kwe-
stia wyceny œwiadczeñ, kontraktowania œwiad-
czeñ i sposobu zawarcia umowy.

Je¿eli mamy do czynienia ze szpitalem, z NZOZ
prowadz¹cym pe³noprofilow¹ dzia³alnoœæ, to
w tym przypadku obowi¹zki s¹ identyczne
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i w SP ZOZ, i w NZOZ. Czyli nie ma mo¿liwoœci
odmówienia pomocy pacjentowi – mówiê oczy-
wiœcie o szpitalu, który ma podpisany kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia – w stanie
zagro¿enia ¿ycia czy zdrowia, i to dotyczy zarówno
NZOZ, jak i SP ZOZ. Planowe zabiegi, zarówno
w NZOZ, jak i SP ZOZ, mog¹ zaœ byæ racjonowa-
ne i mog¹ byæ wykonywane zgodnie z wartoœci¹
kontraktu i iloœci¹ œwiadczeñ, które s¹ zakon-
traktowane.

Senator Lucjan Cichosz:

Panie Ministrze, chcia³bym tylko jeszcze dopre-
cyzowaæ. Chodzi³o mi o przerzucanie czêœci tych
obowi¹zków, jakie maj¹ NZOZ w stosunku do pa-
cjenta. Myœlê o badaniach diagnostycznych. Pa-
cjent, który w tej chwili idzie do szpitala, powinien
mieæ badania. Ale on ich nie ma. Szpital go przy-
jmuje…

(Senator Stanis³aw Kogut: Nawet szczepienia
musi mieæ.)

…generuje to dla szpitala jakieœ koszty finan-
sowe…

(Rozmowy na sali)
Powstaje nowa sytuacja. Dzisiaj szpital nie od-

mawia tych badañ. Je¿eli w tym nowym zestawie,
NZOZ i placówka skomercjalizowana, która nie
bêdzie chcia³a siê zad³u¿aæ z powodu tego, ¿e to
NZOZ powinien opracowaæ pacjenta, w jakimœ
tam wymiarze… To o to mi chodzi. Czy nie bêdzie
k³ótni miêdzy tymi zak³adami? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Zbigniew
Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Nie by³oby
tej k³ótni, nie by³oby tego problemu, gdyby wszys-
cy, którzy s¹ w tej chwili w systemie œwiadczeñ fi-
nansowanych ze œrodków publicznych, przestrze-
gali umów podpisanych z Narodowym Funduszem
Zdrowia, bo to jest dok³adnie dookreœlone.

Je¿eli chodzi o pañskie pytanie co do szpitala,
to myli siê pan, mówi¹c, ¿e pacjent, który idzie do
szpitala, musi mieæ wykonane wszystkie niezbêd-
ne badania, potrzebne do leczenia tego pacjenta
w szpitalu z zabiegiem operacyjnym ³¹cznie. Po-
wiem pañstwu bardzo krótko, bo te niejasnoœci
ci¹gle s¹ podnoszone.

Zacznê mo¿e od samego do³u, od lekarza ro-
dzinnego. Ma on w pakiecie swoich obowi¹zków
wykonanie badañ, które s¹ niezbêdne do lecze-
nia pacjenta. To jedna sprawa. Druga to bada-

nia, które powinien wykonaæ, niezbêdne do po-
stawienia diagnozy i skierowania do specjalisty.
Trzecia – badania, które s¹ niezbêdne do posta-
wienia diagnozy i skierowania w razie potrzeby
na leczenie jeszcze bardziej specjalistyczne, czyli
do szpitala.

Lekarz specjalista posiada œrodki, które s¹ mu
niezbêdne do postawienia diagnozy w celu lecze-
nia u niego, posiada równie¿ œrodki niezbêdne do
wykonania badañ potrzebnych do postawienia
diagnozy i skierowania do szpitala. Szpital zaœ
w procedurze, która jest op³acana przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia – w tej chwili nie dyskutujê
o tym, czy ta wycena zawsze by³a dobra, ale bê-
dziemy d¹¿yæ do tego, ¿eby by³a realna, rzeczywi-
sta – posiada œrodki finansowe na to, ¿eby wyko-
naæ badania uzupe³niaj¹ce w stosunku do tych,
które musia³ za³¹czyæ lekarz rodzinny lub lekarz
specjalista. B³êdne jest jednak przekonanie, ¿e le-
karz specjalista, lekarz rodzinny, rehabilitant,
wszyscy, którzy maj¹ prawo skierowaæ do szpita-
la, maj¹ wykonaæ wszystkie badania niezbêdne
do leczenia szpitalnego, bo tego po prostu nie da
siê zrobiæ i nie jest to w ten sposób zapisane.

Inn¹ jeszcze spraw¹ jest to, czy iloœæ œrodków
potrzebnych do wykonywania badañ diagnosty-
cznych na wszystkich poziomach, od najni¿szego
do najwy¿szego, jest wystarczaj¹ca. To pytanie
pozostawiam otwarte, bo na pewno wszyscy wie-
my, ¿e œwiadczenia zdrowotne w ka¿dym kraju
unijnym, nie tylko w Polsce, s¹ daleko niewystar-
czaj¹ce w stosunku do potrzeb. I gdyby wszystkie
inne kraje, bogate, jak Niemcy, Francja czy Wiel-
ka Brytania, zrobi³y symulacjê, co by siê sta³o,
gdyby do swoich systemów opieki zdrowotnej w³o-
¿y³y dwa razy wiêcej œrodków, ni¿ teraz wk³adaj¹ –
a przecie¿ s¹ to œrodki nieporównywalne z naszy-
mi – to okaza³oby siê, ¿e jeszcze mia³yby niedofi-
nansowanie. To jest problem bardzo z³o¿ony.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Zbigniew
Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z senatorów chcia³by zabraæ

g³os? Nie ma chêtnych.
Wobec tego bardzo panom ministrom dziêkujê.
I otwieram ³¹czn¹ dyskusjê na temat wszyst-

kich szeœciu ustaw.
Jako pierwszego proszê pana senatora Koguta.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ministrowie!

Bardzo uwa¿nie przys³uchiwa³em siê wczoraj-
szej debacie na temat referendum oraz dzisiejszej
debacie. Mia³em w ogóle nie zabieraæ g³osu, ino
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wyci¹gn¹³em wniosek z tej debaty, ¿e tu nie idzie
o pacjenta, tu idzie o pieni¹dze.

Wczoraj ogromnie mnie zabola³o to, ¿e niektó-
rzy senatorowie… Czytam relacje historyczne
i wiem, ¿e byli w ró¿nych organizacjach, w Woj-
skowej Radzie Ocalenia Narodowego, póŸniej
PRON. I dzisiaj ci ludzie, którzy miêdzy innymi
przyczynili siê do ogromnego, ogromnego zad³u-
¿enia s³u¿by zdrowia, podrywaj¹ autorytet pana
prezydenta Rzeczypospolitej, a poprzez to podry-
wanie autorytetu prezydenta podwa¿aj¹ jak gdy-
by Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej.

Ja, Drodzy Pañstwo, ogromnym sentymentem
darzê pana ministra Sidorowicza. Pamiêtam
wszystkie reformy s³u¿by zdrowia. Pamiêtam,
kiedy by³y kasy bran¿owe. Pamiêtam, kiedy mini-
ster infrastruktury, pan Morawski z Unii Wolno-
œci, przekazywa³ szpitale kolejowe. Odpowiadam
panu senatorowi Jurcewiczowi, ¿e ju¿ takich
szpitali nie ma w Krakowie, od piêciu lat stoj¹ tam
puste budynki i strasz¹, a nikt nie bierze za to od-
powiedzialnoœci.

Ceniê ogromnie pana ministra Habera. Panie
Ministrze, wtedy manipulowano liczb¹ ³ó¿ek, ma-
nipulowano kontraktami. By³em wtedy radnym
wojewódzkim. Okaza³o siê, ¿e jak szpital zlikwido-
wano, to ca³y kontrakt dano do Rydygiera, aby
wzmocniæ kolegê dyrektora.

Kiedy mówiê o komercjalizacji, to ogromnie bo-
lejê nad tym, ¿e ludzie na bardzo wysokich stano-
wiskach, Panie Senatorze Sidorowicz, nie czuj¹
i nie znaj¹ ustawy o komercjalizacji, restruktury-
zacji i prywatyzacji. W przypadku komercjalizacji
15% nale¿y siê pracownikom, a prywatyzacja to
jest wycena akcji, to jest wycena akcji.

Drodzy Pañstwo,ja pamiêtam te potê¿ne prote-
sty pod budynkiem Rady Ministrów za rz¹dów pa-
na Jaros³awa Kaczyñskiego, pamiêtam te sceny
z pani¹ Gardias i z obecn¹ minister, te okrzyki, ja-
ki to PiS jest z³y, jakim to pan minister Religa jest
niedobrym ministrem. A dzisiaj ta sama pani Gar-
dias, ogl¹da³em to w telewizji, krzyczy z trybuny –
przepraszam, nie z trybuny, ino z tych ³aw dla go-
œci – hañba, hañba, hañba! I to mnie naprawdê
przerazi³o, ¿e tutaj patrzy siê nie na pacjenta, ino
na pieni¹dz.

Ma³o tego, Panie Ministrze, ca³kowicie siê z pa-
nem zgadzam, ¿e brakuje tutaj jeszcze pakietu na
wycenê us³ug. Bo, Panie Ministrze, s¹ ogromne
protesty na pañskim terenie, w pañskim wojewó-
dztwie ma³opolskim. Dlaczego po raz wtóry popie-
ramy nieudaczników? Dlaczego nie preferuje siê
szpitali, których organem za³o¿ycielskim s¹ sta-
rosta albo marsza³ek województwa, które wyko-
na³y ogromn¹ pracê i prawie wysz³y na zero, gdzie
dokonano ogromnej redukcji zatrudnienia i gdzie
schodzono z maj¹tku? A w kontekœcie tych szpi-
talach, które teraz chcecie, Panie Ministrze, po

raz trzeci odd³u¿aæ, to ci mówi¹: po co my to wszy-
stko robiliœmy, lepiej by³o przyjmowaæ ludzi, nie
schodziæ z maj¹tku i teraz po raz wtóry, jak tamci,
mieæ preferencje.

Co robi starosta? Podam panu przyk³ad. Staro-
sta, który wyprowadza szpital na zero, na zero bie-
rze ogromne kredyty. I pod te kredyty co robi? Da-
je kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. A te
kontrakty tak siê zmieniaj¹, jak kameleon zmie-
nia zabarwienie.

O co mi chodzi? Je¿eli podnosi siê wartoœæ pun-
ktu, a, jak pan dobrze wie, Panie Ministrze, za da-
ny zabieg, za dan¹ czynnoœæ jest okreœlona liczba
punktów, to wtedy zmniejsza siê po prostu tê licz-
bê punktów. I co robi¹, je¿eli siê nie bilansuje?

Wczoraj pan senator Misiak wymieni³ mnie ja-
ko jednego z ludzi prowadz¹cych Fundacjê Pomo-
cy Osobom Niepe³nosprawnym w Stró¿ach i ho-
spicjum. Co robi¹ dyrektorzy szpitali, gdzie orga-
nem za³o¿ycielskim jest starosta? Ano, przede
wszystkim likwiduj¹ us³ugi niedochodowe. Us³u-
gi niedochodowe to opieka paliatywna, Panie Mi-
nistrze Drogi, i opieka hospicyjna. I na przyk³ad
do naszego ordynatora dzwoni¹ matka, ojciec,
brat, siostra. „Panie ordynatorze, na litoœæ bosk¹,
wypisuj¹ mi dziewiêtnastoletniego syna chorego
na nowotwór. Ich nie interesuje, co ja dalej bêdê
robi³a”. I z p³aczem mówi: weŸcie mi to dziecko do
hospicjum. I bierzemy. Ale fundacja mo¿e zbieraæ
1%, fundacja mo¿e prosiæ darczyñców, ¿eby po-
mogli, ¿eby siê zbilansowaæ. Bo w ten sposób au-
tentycznie siê dzia³a.

Ja, Panie Ministrze Drogi, prowadzi³em te¿ re-
formê kolei; jak odchodzi³em, to z czterystu piêæ-
dziesiêciu tysiêcy ludzi zosta³o sto trzydzieœci ty-
siêcy. Ale takiej drogi dialogu, konsultacji, jak¹
pañstwo poszli, to nie widzia³em.

Na kolei wszystko sz³o drog¹ ministerialn¹;
ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji… By³a bardzo du¿a dyskusja w ramach
KERM, Komitetu Ekonomicznego Rady Mini-
strów. By³a bardzo du¿a dyskusja w Komitecie
Spo³ecznym Rady Ministrów. By³a bardzo du¿a
dyskusja w Komisji Trójstronnej. Ja wiem, po co
siê to robi. Po to robi³o siê obejœcie, Panie Senato-
rze Sidorowicz… Faktycznie dopuszcza siê inicja-
tywy legislacyjne pos³ów i senatorów. Ale ja
stwierdzam fakty. Robi siê to po to, ¿eby nie by³o
paktów socjalnych. Bo my, kolejarze, mieliœmy
podpisane z rz¹dem Rzeczypospolitej pakty so-
cjalne. Ka¿dy pracownik wiedzia³, co mu siê nale-
¿y i co osi¹gnie.

Wczoraj te¿ powiedzia³em znamienne s³owa. Ja
faktycznie bardzo mocno prze¿ywam tê reformê,
bo uwa¿am, ¿e pan prezydent Rzeczypospolitej,
mój prezydent, mia³ racjê w sprawie referendum.
Mia³ racjê. Bo coraz wiêcej jest przypadków, gdy
faktycznie pacjenta traktuje siê jak rzecz, a nie
jak podmiot. Panie Ministrze, wydaje mi siê, ¿e
Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie bêdzie siê
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konsultowa³ i prowadzi³ dialogu spo³ecznego ze
zwi¹zkami zawodowymi. Nie oszukujmy siê. Od
tego jest dyrektor zak³adu, tak jak powiedzia³ pan
senator Paw³owicz; dyrektor prowadzi negocjacje,
nowa spó³ka prowadzi negocjacje, a nie Narodowy
Fundusz Zdrowia.

Rozwi¹zywa³em problemy podczas protestów
pielêgniarek, bo ludzie z wszystkich opcji mnie
prosili, ¿ebym by³ mediatorem, dlatego ¿e mnie
znano jako dzia³acza i zwi¹zkowca Solidarnoœci
kolejowej. I myœla³em… Bo ja walczy³em o demo-
kracjê. Szanujê demokracjê, ale najbardziej mniej
denerwuje, jak ci ludzie, którzy utrwalali system,
utrwalali dziadostwo, ubli¿aj¹ prezydentowi Rze-
czypospolitej. Mo¿e niech siê zastanowi¹. Chce-
my, ¿eby nie by³o korupcji, chcemy, ¿eby m³odzie¿
by³a dobrze wychowywana, a sami tutaj niszczy-
my najwiêksze autorytety Rzeczypospolitej. Do
czego d¹¿ymy? Polska dalej bêdzie sz³a w tym kie-
runku, jeœli nie odbudujemy autorytetów Rzeczy-
pospolitej. Dalej to pójdzie. I dlatego, Pañstwo
Drodzy, uwa¿am, ¿e przy konsultacjach pana pre-
zydenta… Nikt mi nie powie, ¿e pan Konstanty
Radziwi³³ to nie jest autorytet, je¿eli chodzi o dzie-
dzinê medyczn¹. Bo ja mo¿e nie jestem autoryte-
tem, ale to on mówi, ¿e ta reforma jest z buszu af-
rykañskiego, ¿e takiej reformy nie ma w ¿adnym
kraju Europy i œwiata.

Panowie zwi¹zani z nurtem liberalnym ci¹gle
powo³uj¹ siê na to, ¿e taka reforma by³a w Sta-
nach. Ale, Pañstwo Drodzy, w Stanach s¹ tak¿e
szpitale socjalne, s¹ tak¿e szpitale socjalne. Trze-
ba siê naprawdê zastanowiæ.

Wczoraj przeg³osowane zosta³o, ¿e nie ma refe-
rendum. Wola demokracji. Ale zastanówmy siê,
co siê stanie, kiedy te szpitale faktycznie bêd¹
upadaæ, bo bêd¹, Pani Senator, naprawdê bêd¹,
bo bêdzie siê liczy³a gotówka, bêdzie siê liczy³ pie-
ni¹dz. Ja siê cieszê, ¿e nie szanuje siê ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji,
tych zapisów o 15%. Nawet, Pañstwo Drodzy,
wniosku nie z³o¿ê, ale pierwszy napiszê do prezy-
denta Rzeczypospolitej, ¿e zosta³o z³amane pra-
wo. Bo na kolei ludzie dostaj¹ te 15%.

Ja o tym powiem, bo to jest podobna sytuacja:
kolej deficytowa i s³u¿ba zdrowia deficytowa.
I nikt siê nie obrazi, jak porównamy te dwie bran-
¿e. Uw³aszczyli siê na maj¹tku kolejowym ludzie
z PZPR, z innych instytucji. A tu jest faktycznie
obawa, ¿e na maj¹tku narodowym uw³aszcz¹ siê
ordynatorzy. Dziêkujê… Przepraszam za tak emo-
cjonalne wyst¹pienie, ale naprawdê zale¿y mi na
s³u¿bie zdrowia. I, Panie Ministrze Haber, ¿yczê
panu, ¿eby szpitale wygl¹da³y tak, jak wygl¹daj¹
w Suchej Beskidzkiej, gdzie pan to nadzorowa³.

PrzejdŸmy do sprawy Krakowa. Co bêdzie ze
szpitalami uniwersyteckimi? Co bêdzie z ludŸmi
œmiertelnie chorymi? Biznes jest biznes, te spó³ki

bêd¹ patrzeæ tylko na zysk i bêd¹ braæ us³ugi naj-
lepiej p³atne i naprawdê najbardziej dochodowe.
Mówiê to jako cz³owiek, który prowadzi opiekê pa-
liatywn¹ i hospicyjn¹. Wie pan, co s³yszê w szpita-
lach? Ten pacjent œmiertelnie chory mi siê nie op-
³aca, on jest pacjentem za drogim, za koszto-
wnym. I naprawdê przepraszam za emocjonalne
podejœcie do sprawy. Nie jestem lekarzem, ale na-
prawdê czujê problemy tych ludzi œmiertelnie
chorych.

Gratulujê panu senatorowi pierwszego miej-
sca, bo to przecie¿ szpital onkologiczny, napraw-
dê gratulujê. Ma³o szpitali przetrzymuje ludzi
chorych na œmiertelne choroby. Dziêkujê pañ-
stwu. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sidorowicz.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-
ka Izbo!

Króciutko tylko odniosê siê do kwestii dzia³a-
nia spó³ek na podstawie podrêcznika, do którego
przeczytania zachêcam tych, którzy próbuj¹ siê
tutaj wypowiadaæ na temat ochrony zdrowia.

Wiêkszoœæ spó³ek powstaje z myœl¹ o ci¹g³ym
wzroœcie obrotów, zwiêkszaniu zysków, powiêk-
szaniu obszaru rynku, market share, w danej
dziedzinie i bran¿y. Istniej¹ jednak spó³ki powo³y-
wane do innych zadañ. Najlepszym przyk³adem
s¹ tak zwane spó³ki komunalne, które oprócz te-
go, ¿e nale¿¹ do w³adz samorz¹dowych, maj¹ jesz-
cze jedn¹ wspóln¹ cechê – œciœle okreœlony zakres
dzia³alnoœci, na przyk³ad przewozy miejskie, pre-
cyzyjnie okreœlone przychody regulowane przez
ceny biletów i wolumen dzia³alnoœci. Takie spó³ki
nie s¹ zwykle nastawione na zwiêkszanie zysku.
Czasem s¹ wrêcz planowo subsydiowane przez
w³aœcicieli, a w przypadku pojawienia siê zysku
w³aœciciel czêsto decyduje o jego reinwestowaniu
w spó³kê. Taka spó³ka w dalszym ci¹gu jest je-
dnak podmiotem kodeksu handlowego i stosuje
siê wobec niej wszelkie regulacje, w szczególnoœci
te zwi¹zane z bezpieczeñstwem obrotu gospodar-
czego, nadzorem oraz odpowiedzialnoœci¹.

Pañstwa przywi¹zanie do formu³y samodziel-
nego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej sk³a-
nia mnie do powtórzenia tutaj raz jeszcze: twór
wymyœlony w roku 1991, jako forma przejœciowa,
nie uchroni³ nas przed niegospodarnoœci¹, która
w wielu miejscach przyczyni³a siê do powstania
zad³u¿enia. Intencja ustawodawcy w tej czêœci,
która dotyczy wprowadzenia pewnych rygorów
ekonomicznych, nie polega na tym, ¿eby spó³ki
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samorz¹dowe czy pañstwowe porzuci³y misjê.
Chodzi o to, ¿eby jednak, tak jak wszêdzie w œwie-
cie, szanowaæ regu³y gry ekonomicznej.

Chcia³bym tu jeszcze, proszê pañstwa, wnieœæ
poprawkidoustawyozak³adachopieki zdrowotnej.

I tak, pierwsza poprawka: w art. 23 w ust. 5 wy-
raz „uprawionych” zastêpuje siê wyrazem „upra-
wnionych”, bo to jest b³¹d literowy.

Druga poprawka: w art. 46 w ust. 2 po wyra-
zach „art. 64” skreœla siê wyraz: „ust. 1”.

Trzecia poprawka: w art. 65 w ust. 3, 5 i 7 wyra-
zy: „art. 12 i 14–20” zastêpuje siê wyrazami
„art. 12–20”.

Czwarta poprawka: w art. 67 w ust. 1 w pkcie 1
wyrazy „art. 12 lub art. 14, lub art. 15” zastêpuje
siê wyrazami: „art. 12–15”.

Pi¹ta poprawka: w art. 69 wyrazy „oraz
art. 65–68” zastêpuje siê wyrazami „i art. 65–67
oraz przepisy wydane na podstawie art. 68”.

Poprawki: pierwsza, druga i pi¹ta maj¹ charak-
ter wy³¹cznie redakcyjny, poprawki trzecia
i czwarta s¹ zwi¹zane z treœci¹ art. 65 ust. 3 pkt 5,
zgodnie z którym do wniosku o wpisanie zak³adu
do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej do³¹cza
siê kopiê aktu powo³ania kierownika tego zak³a-
du, a ten akt jest wymieniany w art. 13, który zo-
sta³ pominiêty w wyliczeniu zawartym w art. 65
ust. 3, 5, 7 oraz w art. 67 ust. 1 pkt 1. Za chwilê
z³o¿ê te propozycje na rêce pani marsza³ek.

Proszê pañstwa, teraz poprawki do ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochro-
ny zdrowia. Poprawka pierwsza: w art. 45
w pkcie 5, w art. 161b w ust. 1 wyrazy „art. 54” za-
stêpuje siê wyrazami „art. 57”. Jest to poprawka
redakcyjna.

Poprawka druga: w art. 55 w zmienianym za-
³¹czniku w czêœci I w kolumnie 2 w ust. 18 po wy-
razach „art. 11 ust. 5” dodaje siê wyrazy „i 6”. Uza-
sadnienie: poprawka redakcyjna. W obecnym
stanie prawnym op³atê skarbow¹ wnosz¹ niepub-
liczne zak³ady opieki zdrowotnej, a w zwi¹zku
z tym, ¿e s¹ nimi tak¿e zak³ady opieki zdrowotnej
tworzone przez pracodawców – art. 11 ust. 6 usta-
wy o zak³adach opieki zdrowotnej – uzupe³nienie
w tym zakresie zmiany ustawy o op³acie skarbo-
wej jest niezbêdne.

Poprawka trzecia: po art. 55 dodaje siê art. 55a
w brzmieniu: „W ustawie z dnia 12 marca 2008 r.
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (DzU Nr 58, poz. 351) art. 2 otrzymuje
brzmienie: «Art. 2. Dotychczasowe przepisy wyko-
nawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 7
ust. 8, art. 16 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu
wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 7a, art. 16 ust. 2 oraz
art. 41 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u-

¿ej jednak ni¿ przez 24 miesi¹ce od dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy»”. Poprawka ma na celu
wyd³u¿enie terminu, na jaki zosta³y utrzymane
w mocy niektóre rozporz¹dzenia do ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty. Obecnie ter-
min ten wynosi dwanaœcie miesiêcy. Wobec ko-
niecznoœci zmiany tej ustawy istnieje koniecz-
noœæ wyd³u¿enia wymienionego terminu.

Poprawka czwarta przeredagowuje art. 86.
Ust. 1 i 2 pozostaj¹ w dotychczasowym kszta³cie,
ust. 3 natomiast otrzymuje nastêpuj¹ce brzmie-
nie: „Organ dokonuj¹cy przekszta³cenia oraz spó-
³ka, o której mowa w art. 81 ust. 1, najpóŸniej
w dniu przekszta³cenia, o którym mowa w art. 85
ust. 1, zawieraj¹ umowê dzier¿awy nieruchomo-
œci wskazanych przez podmiot, który utworzy³ sa-
modzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej;
nie mo¿e to naruszaæ praw osób trzecich”.

Konsekwencj¹ nowego brzmienia art. 86 jest
zmiana w art. 83. I tak ust. 1 otrzymuje brzmie-
nie: „Odpowiednio kierownik samodzielnego pub-
licznego zak³adu opieki zdrowotnej albo osoba
sprawuj¹ca zarz¹d przymusowy, o którym mowa
w art. 74, jest obowi¹zana niezw³ocznie dorêczyæ
organowi dokonuj¹cemu przekszta³cenia kwe-
stionariusz samodzielnego publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej, zwany dalej «kwestionariu-
szem», wraz z wymaganymi dokumentami, a tak-
¿e udzielaæ wyjaœnieñ niezbêdnych do przepro-
wadzenia przekszta³cenia”. Skreœla siê ust. 2.
Lit. b: w art. 88 skreœla siê przecinek i wyrazy
„z uwzglêdnieniem wartoœci nieruchomoœci na-
bytych na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i 2,
okreœlonej w decyzji, o której mowa w art. 86
ust. 3”. I lit. c: skreœla siê art. 91. Uzasadnienie:
poprawka wraz z konsekwencjami ma na celu
uregulowanie kwestii przekazywania umowy
dzier¿awy prawa do korzystania przez spó³kê
z nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ podmiotu,
który utworzy³ zak³ad.

I wreszcie poprawka pi¹ta. W art. 112 w ust. 2
wyrazy „do up³ywu” zastêpuje siê wyrazami „nie
d³u¿ej ni¿”; w ust. 3 w zdaniu koñcowym po wyra-
zach „wydanych na podstawie” dodaje siê wyrazy
„art. 10”; po wyrazach „art. 15 ust. 4” dodaje siê
wyrazy „art. 16 ust. 2”; wyrazy „art. 33 ust. 3” za-
stêpuje siê wyrazami: „art. 40”. S¹ to poprawki re-
dakcyjne.

Sk³adam te poprawki na rêce pani marsza³ek.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, bardzo dziêkujê.
Przy okazji bardzo proszê wszystkich pañ-

stwa senatorów, którzy sk³adaj¹ poprawki na
piœmie, o ich podpisanie, bo one nie s¹ wa¿ne
bez pañstwa podpisów. Poza tym, ze wzglêdu na
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du¿¹ liczbê propozycji legislacyjnych i wprowa-
dzanych poprawek piêknie proszê tych z pañ-
stwa, którzy chc¹ równie¿ potem tu wyst¹piæ,
¿eby u³atwili pracê Biuru Legislacyjnemu – bo
ono bêdzie mia³o bardzo du¿o pracy – i, jeœli jest
taka mo¿liwoœæ, z³o¿yli te poprawki ju¿ wczeœ-
niej, awansem. Chodzi o to, ¿eby nadaæ im ju¿
bieg, by by³y wdra¿ane i obrabiane – jak mi tu
podpowiada senator sekretarz. Jeœli wiêc pañstwo
maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, to bardzo proszê ju¿ sk³adaæ
poprawki, ¿eby mo¿na by³o przekazaæ je dalej, do
legislatorów.

TerazpansenatorNorbertKrajczy,proszêbardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mamy dzisiaj g³osowaæ nad pakietem ustaw

zdrowotnych, a przecie¿ przed chwil¹ mój
przedmówca zg³asza³ kolejne wnioski legisla-
cyjne. Tych poprawek jest naprawdê bardzo
du¿o i proszê mi wierzyæ, przypomina mi siê
scenariusz z roku 2001, gdy parlament musia³
w grudniu te¿ szybko przyj¹æ ustawê 203. To
by³o bardzo wa¿ne, bo by³y strajki pielêgniarek
i mia³y byæ od 1 stycznia nastêpnego roku. By³
taki minister, który tupa³, krzycza³ i mówi³: tak
jest, tak ma byæ! Nazywa³ siê £apiñski. Teraz on
chodzi i patrzy po œcianach, mówi, ¿e to nie on.
Nie dali, nie kazali, on by to wszystko inaczej
zrobi³. Ja oczywiœcie nie porównujê pañstwa do
ministra £apiñskiego. Jestem daleki od tego,
ale chcia³em po prostu przypomnieæ pewne z³e
duszki.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, oczywiœcie, jako
przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwoœci powiem,
¿e prace nad tymi ustawami – mo¿e z wyj¹tkiem
tych dwóch mniejszych, o których mówiliœmy, do-
tycz¹cych akredytacji, konsultantów spo³ecz-
nych, gdzie te¿ trzeba by³o jeszcze wprowadziæ pe-
wne poprawki – by³y robione na posiedzeniu ko-
misji praktycznie na kolanie.

Maj¹c do czynienia z ochron¹ zdrowia, z za-
rz¹dzaniem ju¿ kilkanaœcie lat, wiedzieliœmy, ¿e
coœ jest nie tak. Tu te¿ zosta³y przedstawione po-
prawki, ale nie mieliœmy opinii ekspertów. Mate-
ria³y, nad którymi pracowaliœmy, to by³y materia-
³y sejmowe ze stycznia tego roku, a my je otrzyma-
liœmy dopiero kilkanaœcie godzin przed rozpoczê-
ciem posiedzenia komisji, no i oczywiœcie trudno
siê by³o do niego przygotowaæ. Niektórzy nawet
ca³¹ noc na to poœwiêcili – jak mówili mi kole¿an-
ka i koledzy – i te¿ do koñca nie mogli zg³êbiæ tre-
œci. I tak jakoœ byliœmy dziwnie traktowani. Mie-
liœmy tylko przeg³osowaæ. Uk³ad by³ prosty –
osiem do piêciu, wiêc matematyka prosta. Wy so-
bie gadajcie, my i tak swoje wiemy. Albo nie bêdzie-

my dyskutowali, bo bêdzie szybciej, jak nie bêdzie
dyskusji.

Otó¿ ta ustawa czy ten pakiet ustaw nie mo¿e
byæ przyjêty dlatego, ¿e jak rozumiem, najwa¿-
niejsza jest ta pierwsza ustawa, pozosta³e oczy-
wiœcie nic nie wnosz¹. Zreszt¹ myœlê, ¿e ten uk-
³ad ustaw tak jest skonstruowany, ¿e jak siê nie
przy- jmie dwóch, trzech, to pozosta³e nie maj¹
sensu. Nie zgadzamy siê na zapisy, które s¹
w tej ustawie czy w pakiecie ustaw, o obowi¹z-
kowym przekszta³caniu. Nie zgadzamy siê na
czas, w jakim procedowano te ustawy. Nie zga-
dzamy siê tak¿e na to, ¿e brak zabezpieczeñ ka-
pita³owych w tych ustawach. Nie zgadzamy siê
na to, ¿e przekszta³cone spó³ki nie mog¹ fun-
kcjonowaæ inaczej ni¿ na zasadach zysku, bo
dla spó³ek nie ma innej mo¿liwoœci. Non profit,
nie non profit – to s¹ chyba tylko takie nowotwo-
ry s³owne, przecie¿ nie o to w tym wszystkim
chodzi.

Nie ma tam te¿ zapisu dotycz¹cego praco-
wników. By³y przywileje, nie ma przywilejów.
To w³aœnie st¹d siê wziê³y protesty pielêgnia-
rek w Sejmie. Coœ tam wrzucono, ¿eby ewen-
tualnie, jak ustawa wróci do Sejmu, one wie-
dzia³y, ¿e tam jest jeszcze jakaœ marchewka.
Jest marchewka – bêd¹ mia³y swoj¹ przedsta-
wicielkê w randze zastêpcy dyrektora, bêdzie
fajnie. Ale pielêgniarkom te¿ nie o to chodzi³o.
Przecie¿ w tych ustawach mog³oby byæ zapisa-
nych wiele rzeczy, które nie zosta³y zapisane,
miêdzy innymi ustawowy wzrost p³ac, to,
o czym te¿ tu ju¿ mówiliœmy, a co siê nazywa
czterdziestoprocentowym zyskiem, który
mo¿na podzieliæ na wynagrodzenia dla praco-
wników w przypadku, gdy Narodowy Fundusz
Zdrowia zap³aci za ponadlimitowe wykonania.
To siê zdarza, nie zawsze w 100%, czasami
w 60%, ale s¹ ró¿ne sytuacje i w tej chwili one
s¹ nieistotne.

Oczywiœcie, czas pracy. Ja wiem, ¿e je¿eli ko-
ledzy… W wiêkszoœci przypadków tak jest, tylko
¿e, bardzo przepraszam, u mnie akurat lekarze
s¹ w moim wieku i nie ka¿dy chce przejœæ na
kontrakt. Lekarze uwa¿aj¹, ¿e na dzieñ dzisiej-
szy chroni ich umowa o pracê. I wówczas trudno
kogoœ namówiæ, przynajmniej takiego w moim
wieku, na te zasady pracy. Wiem, ¿e lekarz na
kontrakcie wykonuje dzie³o i tam nikt… Myœlê
o radiologach, o kardiologach inwazyjnych, któ-
rzy maj¹ wykonaæ zadanie, zrobiæ tyle i tyle ko-
ronarografii inwazyjnych, i to robi¹. Fakt, ¿e
niektórzy, ci lepsi, po oœmiu, dziesiêciu latach
mówi¹: zaraz, zaraz, przechodzimy do innej pra-
cy albo nadzoru, nie chcemy ju¿ pracowaæ tam,
gdzie jest to ramiê C i wysy³a takie czy inne pro-
mienie, rzekomo nieszkodliwe. I dlatego jest
protest histopatologów, bêdzie protest radiologów,
tych grup zawodowych. Mo¿e ja Ÿle patrzy³em,
ale…
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Przepraszam, panowie senatorowie jakoœ tak
mnie tutaj rozpraszaj¹, ale mo¿e tak ma byæ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-
szam, Panowie, to naprawdê przeszkadza. Bardzo
proszê.)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Oczywiœcie, sku-
piamy siê, Pani Marsza³ek.)

Dziêkujê.
Przepraszam, Koledzy, ja te¿ czasami tak roz-

mawiam.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Rozmawiamy na

temat tego, o czym pan mówi.)
Jasne.
Nie ma te¿ oczywiœcie, myœlê, wa¿nego zapisu –

podkreœla³a to strona zwi¹zkowa – odnosz¹cego
siê do art. 231 i przekszta³ceñ. Powiedziano, ¿e ma
byæ, ale chyba do koñca tak nie jest.

Pyta³em o skutki finansowe zupe³nie œwiado-
mie. Wiem, ¿e mówiono tu wielokrotnie o kwocie
2 miliardów 700 milionów z³, ale przecie¿ ten
przekszta³cany zak³ad te¿ musi ponieœæ jakieœ
koszty. To nie jest tak, ¿e nastêpnego dnia bêdzie
fajnie. WeŸmy chocia¿by koszty zwi¹zane ze
zmian¹ nazwy, piecz¹tkami, drukami itd., itd. To
s¹ pewne koszty, one nie s¹ ma³e. Dlatego pyta-
³em, i to jest te¿ zwi¹zane z tym poœpiechem, czy
naprawdê gdyby pan marsza³ek, który ma g³os
decyduj¹cy – tak mnie pouczono, bo jestem m³o-
dym senatorem i, cicho sza, nic do tego – zapro-
ponowa³ jeszcze jedno wspólne posiedzenie ko-
misji gospodarki i powiedzmy… Te ró¿ne dodat-
kowe rozmowy by³yby krótsze… By³oby posie-
dzenie Komisji Gospodarki Narodowej, komisja
jeszcze by siê pochyli³a nad zapisami, wspólnie
coœ byœmy przyjêli. Kontrargument – w Sejmie
te¿ tego nie by³o. Ale mo¿e w Sejmie nie wszystko
dobrze robi¹? A mo¿e trzeba by³o pewne rzeczy
zabezpieczyæ, za³atwiæ i temat by³by zamkniêty.

Ca³y czas dopytywa³em siê – mój kolega jest
w rankingach pierwszym mened¿erem w kraju
– co dla naszych jednostek, tych niezad³u¿o-
nych, które faktycznie, i to pada³o z ust nawet
pana przewodnicz¹cego senatora Sidorowicza,
zaciskaj¹ pasa. Nie to, ¿e siê boj¹ jakiejœ tam
kontroli. To te¿, ale zaciskaj¹ pasa, bo nauczy-
liœmy siê oszczêdnie ¿yæ. Nauczyliœmy siê wy-
dawaæ pieni¹dze nie na mercedesy, tylko na ta-
kie samochody, które je¿d¿¹ d³ugo i siê nie psu-
j¹. Nauczyliœmy siê wmawiaæ naszym praco-
wnikom, ¿e maj¹ mo¿liwoœæ wyboru – albo
przejedz¹ œrodki finansowe, które s¹ w danym
momencie, albo za coœ bêdziemy mogli czy no-
wy oddzia³ otworzyæ, czy ewentualnie nowe
procedury wprowadziæ itd., itd. Oni to rozumie-
li, ale teraz to mniej rozumiej¹. Oni mówi¹: za-
raz, zaraz, jak to, kolejny raz my nic z tego biz-
nesu nie mamy, a ci którzy siê zad³u¿aj¹, którzy
znów maj¹ d³ugi… 70% tych, którzy mieli zobo-

wi¹zania i, powiedzmy, byli na minusie, dalej
ma d³ugi. To nie jest tak, ¿e ich nie maj¹. Oczy-
wiœcie, na to ma wp³yw wiele czynników, po-
cz¹wszy od kontraktu, poprzez to, na jakim
sprzêcie pracuj¹, w jakim miejscu pracuj¹.
Wszystko siê zgadza. Przepraszam, a mo¿e jest
jeszcze jedna wa¿na kwestia. Pan senator jest
chyba dyrektorem ju¿ od kilkanastu lat. Ja te¿.
D³ugi s¹ z regu³y w takich jednostkach, gdzie co
rok, co dwa lata nastêpuje zmiana dyrektora.
Proszê przeanalizowaæ: czy jedno z drugim nie
jest w jakiœ sposób powi¹zane? Oczywiœcie, do
tego dochodz¹ jeszcze ró¿ne uwarunkowania.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
powoli koñczyæ, bo czas dobieg³ ju¿ koñca. Ale
oczywiœcie proszê jeszcze dokoñczyæ myœl.)

Dobrze, Pani Marsza³ek.
Ja ca³y czas uwa¿am, zreszt¹ pewnie nie tylko

ja tak myœlê na tej sali, ¿e musi byæ pewne dzia-
³anie, ¿eby p³atnik nie by³ monopolist¹, ¿eby
p³atnik nie dyktowa³ swoich warunków, ¿eby
wreszcie nie by³o tak, ¿e na pytanie, kto w da-
nym rejonie kszta³tuje politykê zdrowotn¹, czy
samorz¹d, czy p³atnik, p³atnik oczywiœcie odpo-
wiada, ¿e on nie, bo on stoi z boku, on nie mo¿e,
ale de facto to on zabezpiecza œrodki, to on wie,
ile ma wykupiæ na danym terenie takich czy in-
nych us³ug, i on wie, komu i ile ma daæ.

Z przykroœci¹ mówiê, powiedzia³em to tak¿e pa-
ni minister, ¿e wszystkie te akredytacje, które ma-
my, te rankingi, gdzie praktycznie s¹ ci¹gle te same
nazwiska, te same jednostki… To nie jest tak, ¿e
w tej setce w rankingu „Rzeczpospolitej” pojawia
siê, powiedzmy, piêædziesi¹t nowych zak³adów.
Nie. Mo¿e dwa, trzy, cztery, piêæ, i to wszystko.
A my, jako jednostka, naprawdê niewiele z tego
mamy. A chcielibyœmy jakiœ sprzêt nowoczesny,
chcielibyœmy nawet w tych negocjacjach z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia byæ inaczej traktowani.
Ja ju¿ nie mówiê o jakichœ innych wzglêdach, bo
my siê wybronimy, mamy takie czy inne narzêdzia.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, mija dwunasta minuta. Proszê wyba-
czyæ, limit jest do dziesiêciu.)

Pani Marsza³ek, rozumiem, ale móg³bym jesz-
cze du¿o powiedzieæ. Od pocz¹tku mówi³em, ¿e
z tej mównicy jak najmniej powinni korzystaæ eta-
towi, ci którzy zarz¹dzaj¹. My powinniœmy s³u-
chaæ. A to przede wszystkim senatorowie, którzy
nie s¹ zwi¹zani z ochron¹ zdrowia, powinni w tym
ca³ym garnku krêciæ.

Na koniec powiem jeszcze jedno na temat sa-
morz¹du. Drodzy Pañstwo, du¿o powiedziano, co
samorz¹d mo¿e, co zrobi, czego nie zrobi. Oczywi-
œcie pañstwo wiecie, co wychodzi ze wszystkich
ankiet, w których analizuje siê sytuacjê na danym
terenie i pyta siê mieszkañców, co jest dla nich
najwa¿niejsze: najwa¿niejsza jest ochrona zdro-
wia. Niestety, nie by³o takich genialnych staro-
stów, burmistrzów raczej nie, bo to z regu³y staro-
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stowie tym siê zajmuj¹, marsza³ków, którzy by
chcieli na w³asn¹ rêkê zrobiæ reformê ochrony
zdrowia. Bo zazwyczaj koñczy³o siê to ich odwo³a-
niem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
ZapraszampanasenatoraW³adys³awaDajczaka.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Pani Marsza³ek, ja spe³niam warunek, który
pan senator postawi³: w ¿aden sposób nie jestem
zwi¹zany ze s³u¿b¹ zdrowia i faktycznie patrzê na
to z boku jako typowy pacjent.

Wysoki Senacie!
Debatujemy dzisiaj nad systemem ochrony

zdrowia w Polsce, a wiêc nad systemem, który
w opinii zdecydowanej wiêkszoœci Polaków jest
w stanie katastrofalnym, takiego s³owa trzeba by
u¿yæ. W opinii znakomitej wiêkszoœci spo³eczeñ-
stwa jest to dziedzina, w której naszej pañstwo
najbardziej niedomaga.

Powszechnie znane s¹ objawy tej choroby, albo-
wiem w³aœciwie na co dzieñ doœwiadczamy ich jako
pacjenci. Ale trudniej jest znaleŸæ i ustaliæ przyczy-
ny tej sytuacji i w konsekwencji zaproponowaæ w³a-
œciwy sposób naprawy. W³aœnie spór, w którym
uczestniczymy miêdzy innymi podczas tej debaty,
jest sporem o postawienie w³aœciwej diagnozy i pod-
jêcie odpowiedniego leczenia. U¿ywaj¹c jêzyka me-
dycznego, mo¿na powiedzieæ, ¿e niestety w sytuacji,
w której znalaz³ siê pacjent – myœlê tu o s³u¿bie
zdrowia – ordynatorem jest lekarz, którego metody
leczenia s¹ nieadekwatne do potrzeb pacjenta, a na
dodatek jest tak, ¿e pacjent musi przyj¹æ leki, jakie
zaordynuje mu w³aœnie ten ordynator. Mamy wiêc
sytuacjê, w której stan pacjenta wymaga³by zwo³a-
nia konsylium, ale ordynator uwa¿a, ¿e nie ma ta-
kiej potrzeby, bo jego wiedza wystarczy, aby pacjen-
ta wyleczyæ w odpowiedni sposób.

Z ¿alem stwierdzamy wiêc, ¿e d³ugo zapowiadany
pakiet ustaw reformuj¹cych s³u¿bê zdrowia to
w praktyce niewielka reforma, wiele zmian kosme-
tycznych, redakcyjnych w ustawach oraz oczywi-
œcie zmiana formy prawnej zak³adów opieki zdro-
wotnej. ¯adne podstawowe bol¹czki polskiej s³u¿by
zdrowia, o których mówiê, ¿e s¹ powszechnie zna-
ne,wwyniku tej reformymoimzdaniemnie znikn¹.

Problem pierwszy, najwa¿niejszy dla pacjenta,
to d³ugie oczekiwanie na œwiadczenia medyczne,
konsultacje u lekarzy specjalistów, zabiegi. Ten
stan w sposób oczywisty spowodowany jest ogra-
niczonymi œrodkami finansowymi, zbyt skromny-
mi kontraktami zawieranymi przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. P³atnik po prostu nie jest
w stanie sfinansowaæ tylu œwiadczeñ medycz-

nych, tylu lekarzy potrzebnych, aby takie œwiad-
czenia mo¿na by³o realizowaæ. Problem, który siê
tu objawia i który trawi od lat ochronê zdrowia,
tak jak wspomnia³em, to brak œrodków finanso-
wych. I ci¹gle w porównaniu i ze starymi krajami
Unii Europejskiej, i z tymi, z którymi wstêpowaliœ-
my do nowej Unii Europejskiej, jesteœmy na sza-
rym koñcu, jeœli chodzi o wielkoœæ œrodków publi-
cznych wydawanych na s³u¿bê zdrowia z naszego
produktu krajowego brutto. Nic w tej sprawie siê
nie zmienia, nic w tej sprawie nie proponuj¹ pa-
kiety ustaw, nad którymi dzisiaj w Wysokim Se-
nacie debatujemy. Nie ma ¿adnego pomys³u na
nowe Ÿród³a zasilania, na zasilanie Narodowego
Funduszu Zdrowia z innych Ÿróde³. A byæ mo¿e
warto by siê zastanowiæ nad takimi Ÿród³ami, byæ
mo¿e warto by na przyk³ad siêgn¹æ na sta³e po ja-
k¹œ konkretn¹ czêœæ œrodków z akcyzy na wyroby
tytoniowe, bo przecie¿ palenie papierosów zwiêk-
sza liczbê zainteresowanych œwiadczeniami zdro-
wotnymi finansowanymi przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Ale tak jak powiedzia³em, projekto-
wane pakiety ustaw nie proponuj¹ ¿adnych, na-
wet nie podejmuj¹ próby znalezienia jakichœ do-
datkowych œrodków na finansowanie systemu.

Proponowane zmiany id¹ w kierunku komercja-
lizacji zak³adów opieki zdrowotnej, czyli prze-
kszta³cania ich w spó³ki prawa handlowego – sze-
roko o tym dzisiaj mówimy – w celu poprawy efek-
tywnoœci zarz¹dzania nimi. Uwa¿am, ¿e taka for-
ma, któr¹ proponuje rz¹d Platformy Obywatel-
skiej, jest nie do przyjêcia z kilku powodów. Naj-
wa¿niejszy jest fakt, i¿ rz¹d nie przedstawia, nie
próbuje nam przedstawiæ za³o¿eñ dotycz¹cych mi-
nimalnych potrzeb szpitalnych w Polsce, czyli nie
proponuje nam siê ¿adnego projektu sieci szpitali,
a taki projekt sieci szpitali by³by bardzo istotny
w kontekœcie w³aœnie komercjalizacji szpitali.

Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e przekszta³cenie
w spó³ki bêdzie powodowa³o dzia³anie przede wszy-
stkim w celu osi¹gniêcia zysku, bo przecie¿ taka
jest idea powo³ania spó³ki. A skoro osi¹gniêcie tego
zysku bêdzie podstawowym celem dzia³ania spó³ki,
to oczywiste jest, ¿e w przypadku nierentownoœci
szpitala najprostszym rozwi¹zaniem bêdzie zlikwi-
dowanie tego szpitala. Nie mamy w propozycjach,
które rz¹d nam przedk³ada – w³aœciwie to nie s¹ na-
wet rozwi¹zania rz¹dowe – ¿adnego scenariusza,
który by przewidywa³, co bêdzie siê dzia³o, gdy jakiœ
region kraju pozbawiony zostanie szpitala b¹dŸ
wiêkszej liczby szpitali. Byæ mo¿e tak nie bêdzie, nie
twierdzê, ¿e tak bêdzie, ale wypada³oby taki scena-
riusz mieæ, bo taka sytuacja mo¿e siê wydarzyæ.

Jest to w pewnym sensie wycofywanie siê pañ-
stwa ze zobowi¹zañ konstytucyjnych. Wczoraj przy
okazji debaty o referendum pan senator Andrzejew-
ski mówi³ o pewnej misyjnoœci, któr¹ okreœla art. 68
naszej konstytucji. To jest wycofywanie siê z tej mi-
syjnoœci pañstwa, wycofywanie siê z zapewnienia
obywatelom równego dostêpu, bo ten artyku³ mówi
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o równymdostêpie, doœwiadczeñzdrowotnych.Bez
okreœlenia sieci szpitali gwarantowanej przez pañ-
stwo równy dostêp do œwiadczeñ zostaje tylko pu-
stym zapisem konstytucyjnym.

Nastêpna bardzo istotna sprawa. W ¿aden spo-
sób pakiet proponowanych ustaw nie zapobiega
negatywnym konsekwencjom emigracji zarobko-
wej m³odych lekarzy. Jest to przecie¿ du¿y pro-
blem, mówiliœmy o nim ju¿ kilkakrotnie. Ca³y czas
m³odzi lekarze w Polsce zarabiaj¹ bardzo niewiele,
przez co musz¹ podejmowaæ wiele ró¿nych zajêæ,
które zapewniaj¹ im po prostu byt. Ca³y czas m³o-
dzi lekarze borykaj¹ siê te¿ z problemem dostêpu
do specjalizacji, ci¹gle tak¿e œredni wiek lekarzy
specjalistów wzrasta. Nic w tej sprawie siê nie
zmieni, bo proponowany pakiet ustaw w ¿aden
sposób tego problemu nie dotyka.

Nie widaæ te¿, aby rz¹d wiedzia³ dok³adnie, jak
tak¹ sytuacjê mo¿na zmieniæ, czy jak takiej sytua-
cji zaradziæ. Jest w³aœnie na odwrót, bo to sami
m³odzi lekarze musz¹ zabiegaæ o to, aby dostaæ siê
na specjalizacjê w wybranej placówce. Znam oso-
biœcie taki przypadek m³odego lekarza, który od
czterech lat uczêszcza do jednej z placówek na tak
zwany wolontariat, podczas którego wykonuje ja-
k¹œ konkretn¹ pracê na rzecz placówki, aby daæ siê
poznaæ z dobrej strony i aby zapewniæ sobie mo¿li-
woœæ odbycia specjalizacji. To jest sytuacja nie do
przyjêcia i w³aœciwie na to rz¹d nie reaguje i nie da-
je ¿adnej recepty na rozwi¹zanie tego problemu.

Proponowane pakiety ustaw zawieraj¹ te¿ kilka
bardzo konkretnych rozwi¹zañ. Uwa¿amy, ¿e nie-
stety s¹ to równie¿ rozwi¹zania nietrafne. Mam tu
na myœli utworzenie nowego urzêdu centralnego,
jakim jest rzecznik praw pacjenta wraz ze swoim
biurem. Niestety, nawet na etapie tworzenia takie-
go nowego urzêdu nie dowiadujemy siê, jaki bêdzie
roczny bud¿et tego urzêdu, ile docelowo osób ten
urz¹d bêdzie zatrudnia³. W³aœciwie mamy powiela-
nie: jest rzecznik praw obywatelskich i tworzone s¹
kolejne urzêdy rzeczników wyraŸnie os³abiaj¹ce
rzecznika praw obywatelskich, a ten urz¹d akurat
powinniœmy chyba wzmacniaæ, bo przecie¿ urz¹d
rzecznika praw obywatelskich doskonale mo¿e
chroniæ równie¿ prawa pacjenta, który przecie¿
tak¿e jest obywatelem naszego pañstwa.

Jeszczejedentemat, jaks¹dzê,wartyporuszenia…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Skoñczy³

siê czas.)
Ostatnie zdanie, Pani Marsza³ek.
Warto by by³o, aby ministerstwo wyjaœni³o nam

wszystkim, jakie maj¹ byæ Ÿród³a przychodów
skomercjalizowanych ZOZ: czy bêd¹ to tylko
œrodki z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy spó-
³ki bêd¹ te¿ mog³y równolegle œwiadczyæ us³ugi
w pe³ni komercyjne na rzecz tych, którzy maj¹
pieni¹dze i s¹ w stanie zap³aciæ? Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo serdecznie.
Proszê uprzejmie pana senatora Piotra £uka-

sza Andrzejewskiego…
(G³os z sali: Nie ma go.)
Nie widzê go.
W takim razie senator Czes³aw Ryszka…
(G³os z sali: Nie ma.)
Te¿ go nie widzê.
Senator Ryszard Bender, proszê.

Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chocia¿ tylko jedna z pañ senatorek, jak to siê
mówi³o przed wojn¹ w Senacie, jest obecna…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-
szam, dwie.)

Dwie? To przepraszam… Ale, Pani Marsza³ek,
ja biorê pod uwagê szeregowych… (weso³oœæ na
sali) …a pani reprezentuje tu korpus oficerski.

Zamieszanie, jakie wprowadz¹ ustawy, tak
zwane zdrowotne, te z punktów od drugiego do
siódmego dzisiejszego porz¹dku dziennego jest
oczywiste. Jak nadmieni³ pan senator Karczew-
ski, doprowadz¹ one do pogorszenia dostêpu do
s³u¿by zdrowia dla zwyk³ych, nie wp³ywowych
w œrodowiskach lokalnych lub bogatych, pacjen-
tów. I to spowodowa³o, ¿e prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej, pan Lech Kaczyñski, wyszed³ z pro-
pozycj¹ referendum, które, niestety, nie odbêdzie
siê, bo Senat, to znaczy nie ca³y, tylko jego czêœæ,
senatorowie Platformy Obywatelskiej, odrzuci³ tê
mo¿liwoœæ, g³osuj¹c przeciw upowa¿nieniu prezy-
denta do rozpisania referendum. Trudno, sta³o
siê Ÿle, ale taka jest rzeczywistoœæ.

I tutaj jest jeden problem, o którym wspomnia³
przed chwil¹ mój przedmówca, pan senator Daj-
czak. Mianowicie chce siê niejako w sposób po-
œredni pomagaæ temu, co nie ma szans na rozwój
i na akceptacjê spo³eczn¹ na d³ug¹ metê. Pojawia
siê pomys³ powo³ania rzecznika praw pacjenta,
czegoœ zupe³nie przedziwnego, dlatego ¿e widzi-
my, ¿e nastêpuje inflacja urzêdu rzeczników.
W wielu krajach jest ombudsman, rzecznik praw
obywatelskich, u nas równie¿ on jest, jest nim
pan doktor Janusz Kochanowski. Ten urz¹d ju¿,
¿e tak powiem, wszed³ w krwiobieg polskiego ¿ycia
publicznego, a tymczasem pojawiaj¹ siê koncep-
cje innych rzeczników. Mamy rzecznika praw
dziecka, ale wiemy, chocia¿by z debat w Senacie,
¿e to jest dosyæ rachityczna instytucja. Pojawiaj¹
siê te¿ jacyœ, trudno powiedzieæ, jak umocowani
prawnie, inni rzecznicy, rzecznik praw ucznia
itd., itd. Teraz pojawi siê rzecznik praw pacjenta.
Có¿, ten rzecznik byæ mo¿e nielicznym z t³umu pe-
tentów pomo¿e, ale u wielu wywo³a niezadowole-
nie i wœciek³oœæ, bo nie ka¿dy pacjent do niego do-
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trze. To jest rzeczywiœcie tworzenie jakiejœ wir-
tualnej rzeczywistoœci, a nie chwytanie realnej.

Wydaje mi siê, ¿e jeœli ustawy wejd¹ w ¿ycie, to
przyda³by siê, zamiast rzecznika praw pacjenta, ad-
wokatpacjentazurzêdu,gdy¿wielesprawpójdziedo
s¹du z tej przyczyny, ¿e dezyderaty, pragnienia nie
wszystkich pacjentów, przecie¿ s¹ ich miliony, zdo³a
zrealizowaæ ów rzecznik praw pacjenta. W zwi¹zku
z tym dajmy temu spokój. Jest, jak ju¿ tutaj s³ysze-
liœmy z ust pana senatora Dajczaka, rzecznik praw
obywatelskich, a przecie¿ sprawy pacjenta to rów-
nie¿ sprawy obywatelskie, i niech ten rzecznik, ten
rzecznik pierwszej rangi, którego urz¹d, jak mówiê,
wrós³ w struktury naszego pañstwa i ¿ycia publicz-
nego, w³¹czy w zakres swego dzia³ania sprawy, które
wy³oni¹ siê po przyjêciu i wejœciu w ¿ycie wspomnia-
nych ustaw zdrowotnych. Nie twórzmy nowych by-
tów prawnych ponad potrzebê.

A uskrajniaj¹c, jednak wcale nie sprowadza-
j¹c sprawy ad absurdum, mogê stwierdziæ, ¿e
przyda³by siê równie¿ rzecznik parlamentarzy-
sty. Dlaczego? Widzimy na ekranach telewizyj-
nych, jakie k³opoty maj¹ nasi koledzy pos³owie
w Sejmie z dojœciem do g³osu i w wielu innych,
trudnych sprawach. A u nas w Senacie? Wczo-
raj i dzisiaj, bo noc¹ debatowaliœmy o referen-
dum prezydenckim, debata wykaza³a, jak zdo-
minowani jesteœmy w sprawach procedury ko-
rzystania z mandatu senatorskiego wol¹ mar-
sza³ka. Mówi¹cy te s³owa nie ma mo¿liwoœci od-
wo³ania siê, zwrócenia o pomoc do ¿adnej in-
stancji senackiej. Administracja Senatu dzia³a
wrêcz wzorowo, uczynnie wzglêdem nas. Prze-
wodnicz¹cy komisji z regu³y te¿. Ale s¹ oni nie-
rzadko bezradni. I sz³o mi kiedyœ, gdy przewo-
dniczy³em komisji polonijnej i podj¹³em pewne
zobowi¹zania, o Bibliotekê Polsk¹ w Brukseli,
która wymaga specjalnej troski. Jej sytuacja nie
jest taka sama jak Biblioteki Polskiej w Pary¿u.
Jej trzeba pomóc umiejêtnie, dlatego ¿e mog¹
znikn¹æ nieliczne, nie tak liczne jak w Pary¿u,
wa¿ne materia³y dotycz¹ce naszej emigracji
dziewiêtnastowiecznej, z czasów, gdy Polska by-
³a w niewoli. Id¹c korytarzem Senatu, us³ysza-
³em od osoby decyduj¹cej, od pana marsza³ka:
pan tam nie pojedzie.

Kolejne sprawy. Z Prezydium Senatu, od pana
marsza³ka p³yn¹ apele o to, a¿eby jak najwiêcej
senatorów, w szczególnoœci z komisji polonijnej,
udawa³o siê na tereny obecnej Bia³orusi do Pola-
ków, zw³aszcza teraz, z okazji 11 Listopada.

(Senator Henryk WoŸniak: Panie Senatorze, to
chyba nie w tym punkcie.)

Te apele przekazywa³ obecny przewodnicz¹cy
komisji, pan senator Andrzej Person: ka¿dy, kto
siê zg³osi, chêtnie bêdzie skierowany. Zg³osi³em
siê. Otrzyma³em odpowiedŸ, ¿e jeœli chodzi o wy-
jazdy na 11 Listopada, to nie ma mowy o Bende-

rze. Bender nie bêdzie uczestniczy³ 11 listopada
w ¿adnej miejscowoœci w ¿adnych…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ja bardzo
przepraszam, ale to nie jest dyskusja o panu se-
natorze.)

To jest w³aœnie…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mówimy

o ustawach zdrowotnych, Panie Senatorze.)
Ta sprawa zwi¹zana jest w³aœnie z tym, ¿e war-

to by³oby mieæ równie¿ ombudsmana dla parla-
mentarzystów, tak¿e w naszej Izbie.

Prosi³em w³aœnie pana Persona, ¿eby by³ takim
moim ombudsmanem, i ma on siê udaæ wraz z pa-
nem senatorem Korfantym i wykazaæ, ¿e nie mo¿-
na stosowaæ takiego absurdu. I takim niejako
moim prywatnym ombudsmanem stanie siê prze-
wodnicz¹cy mojej komisji.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale co to
ma wspólnego z ustawami zdrowotnymi, Panie
Senatorze?)

Ma coœ wspólnego z ustawami zdrowotnymi, dla-
tego ¿e ombudsman zdrowotny bêdzie móg³ tyle
zrobiæ, ile ombudsman,którego ja, ¿e takpowiem…

(G³os z sali: W której to jest ustawie?)
…umocowa³em swoj¹ pokorn¹ proœb¹, tak ¿e-

by móg³ u pana marsza³ka…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale à pro-

pos zdrowia, jest bardzo niezdrowo tak siê dener-
wowaæ, Panie Senatorze.

Dlatego…
(G³os z sali: Zw³aszcza, ¿e zaraz bêdzie listopad.)
Dlatego proszê jeszcze raz pañstwa senatorów

o to, a¿eby rzeczywiœcie…
(Senator Henryk WoŸniak: Nie wiedzia³em, ¿e

pan senator ma takie poczucie krzywdy.)
No co ja zrobiê? No co?
(G³os z sali: Proszê siê nie denerwowaæ.)
Có¿, mo¿e to jest rzecz naturalna, ¿e by³y uczeñ

nie znosi by³ego belfra. Niech nie znosi, ale niech
go potraktuje tak jak innych kolegów.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, ja nie by³am pana uczniem, ale chcê pa-
nu powiedzieæ, ¿e dziesiêæ minut minê³o i nie mo-
gê daæ panu wiêcej…)

Jeszczenieminê³o,PaniSenator,PaniMarsza³ek…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dok³a-

dnie minê³o, Panie Senatorze.)
Ju¿ koñczê, jeszcze pó³ minuty.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

bardzo, by³a 13.30, jest 13.40…)
Ju¿ koñczê.
Powtarzam: nie twórzmy bytów ponad potrze-

bê. Jest rzecznik praw obywatelskich, pan do-
ktor Janusz Kochanowski, i niech sprawy pa-
cjenta bêd¹ czêœci¹ jego obowi¹zków, niech to
obejmie jakiœ departament w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich. Bêdzie to mia³o wtedy wy¿-
sz¹ rangê i bêdzie bardziej efektywne ni¿ ten
sztuczny byt: rzecznik praw pacjenta. Proszê Wy-
soki Senat o takie rozwi¹zanie. Skoñczy³em.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Bardzo dziê-
kujê, ¿e pan skoñczy³.

Teraz jest zapisany pan senator Stanis³aw Jur-
cewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Pañstwo Ministrowie! Wysoka
Izbo!

Na wstêpie s³owo à propos rzeczników. Jestem
przeciwny urzêdowi rzecznika praw parlamenta-
rzysty, Panie Senatorze, w sposób zdecydowany
sprzeciwiam siê temu pomys³owi, jak pan mówi,
ombudsmana czy jak tam… Nie znalaz³em tego
w ustawach zdrowotnych i jestem temu bardzo
przeciwny.

Szanowni Pañstwo, a teraz do rzeczy. Przyto-
czê – mam nadziejê, ¿e w miarê precyzyjnie –
z wczorajszego bodaj¿e wyst¹pienia pana mini-
stra Dudy cztery myœli, które tam zawar³. One
bêd¹ na dalszym etapie wyznaczaæ kierunek
moich przemyœleñ.

Pierwsze stwierdzenie: s³u¿ba zdrowia jest
w kryzysie, nale¿y poprawiæ gospodarkê finan-
sow¹, powinien byæ równy dla wszystkich do-
stêp do placówek s³u¿by zdrowia. Jest wiêc py-
tanie, czy wszyscy obywatele naszego pañstwa
maj¹ równy dostêp do placówek s³u¿by zdrowia,
jeœli chodzi o czas i us³ugi. Otó¿ moja odpowiedŸ
brzmi: nie, czekaj¹ po kilka lat na przyk³ad na
endoprotezê. Zatem w tym zakresie dzisiejsza
s³u¿ba zdrowia nie spe³nia warunku, który jest
zapisany w art. 68 konstytucji, tym wielokrotnie
cytowanym, szczególnie przez kolegów z opozy-
cji. Ale w tym artykule nie ma mowy o budyn-
kach, które maj¹ spe³niaæ rolê placówek, tylko
o tym, ¿e – jeszcze raz kolegom to przytoczê –
obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji mate-
rialnej, w³adze publiczne zapewniaj¹ równy do-
stêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowa-
nej, podkreœlam, ze œrodków publicznych. A wa-
runki i zakres udzielania œwiadczeñ okreœla
ustawa. St¹d ten pakiet ustaw, który ma to
okreœlaæ.

Nastêpna sprawa to poprawa gospodarki fi-
nansowej. I tutaj przytoczê s³owa cz³owieka, par-
lamentarzysty, profesora, którego ceniê za jego
wielkie umiejêtnoœci medyczne i znajomoœæ tema-
tu, pana profesora Religi: pierwsz¹ spraw¹ jest
oczywiœcie fatalne zarz¹dzanie, ale sprowadzanie
problemu zad³u¿enia tylko do zarz¹dzania by³oby
uproszczeniem – i z tym siê zgadzam. Ale powtó-
rzê: pierwsz¹ spraw¹ jest oczywiœcie fatalne za-
rz¹dzanie. Oznacza to, ¿e proponowane ustawy,
a szczególnie ustawa…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Panowie… Panie Senatorze, do
trzech razy sztuka, a dzisiaj ju¿ raz dosta³ pan
czerwon¹ kartkê.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: ¯ó³t¹.)
¯ó³t¹, ¿ó³t¹.
(Senator Henryk WoŸniak: Gdyby dosta³ czer-

won¹, to ju¿ by go tutaj nie by³o.)
Dobrze, to trzecia bêdzie ju¿ czerwona. Prze-

praszam.
(Senator Henryk WoŸniak: Druga jest czer-

wona.)
Proszê wznowiæ swoje wyst¹pienie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Zatem zgodnie z tymi s³owami, skupiaj¹c siê na
ustawie o ZOZ, nale¿y zmieniæ sposób zarz¹dza-
nia. I jeszcze przypomnê, ¿e by³y to s³owa osoby,
na któr¹ pañstwo tak¿e siê powo³ujecie.

Nastêpna sprawa. Czy s³u¿ba zdrowia jest
w kryzysie? Pad³y stwierdzenia, ¿e tak. Skoro tak,
to czy zad³u¿enie w dalszym ci¹gu ma byæ sp³aca-
ne z naszych sk³adek, z publicznych pieniêdzy?
S³yszeliœmy przecie¿: to zad³u¿enie to jest oko³o
10 miliardów z³.

Dalej. Czy pacjenta interesuje, kto zarz¹dza
placówk¹? Osobiœcie o to pyta³em i w zdecydowa-
nej wiêkszoœci odpowiedŸ brzmia³a: nie.

Nastêpna sprawa. Czy ten pacjent chce byæ ob-
s³u¿ony, a jeœli tak, to w jaki sposób? Otó¿ chce
byæ szybko i dobrze wyleczony, chce mieæ blisko
do szpitala, chce mieæ zapewnione bezpieczeñ-
stwo zdrowotne i dostêp do us³ug. Nie chce prze-
¿ywaæ takiej sytuacji, jak¹ przytacza³em przy
okazji pytania, to znaczy takiej, ¿e ze szpitala pub-
licznego wywozi siê pacjentów. Takiej sytuacji byæ
nie mo¿e.

Oczekujê oczywiœcie, ¿e nasza praca – i tutaj
odnoszê siê do argumentów o braniu na w³asne
barki odpowiedzialnoœci za decyzje… Myœlê, ¿e
obydwie izby powinny, w sytuacjach bardzo istot-
nych dla mieszkañców naszego pañstwa, przyj-
mowaæ odpowiedzialnoœæ, a niekoniecznie zrzu-
caæ j¹ na mieszkañców.

Czy mo¿na poprawiæ sytuacjê s³u¿by zdrowia,
czy jest to mo¿liwe? OdpowiedŸ brzmi: tak. Czy
jest to konieczne? OdpowiedŸ brzmi: tak. Czy by³y
do tej pory pozytywne przyk³ady zmian formy or-
ganizacji? OdpowiedŸ brzmi: tak. Czy do dzisiaj
któraœ ze spó³ek, któryœ z przekszta³conych
w spó³ki szpitali, któryœ z tych podmiotów, zosta³
zlikwidowany i upad³? Nie. Zatem jest to kolejna
przes³anka ku temu, abyœmy zmierzali w tym kie-
runku.

I tutaj, myœlê, jest miejsce na przytaczany wielo-
krotnie przyk³ad jednego z najlepszych szpitali i na
wypowiedŸ pana senatora Paw³owicza. Co zmieni
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przekszta³cenie szpitali w spó³ki? Na pewno popra-
wi wykorzystanie pieniêdzy publicznych przezna-
czanych na ochronê zdrowia. Dalej nie bêdê przyta-
cza³ tej wypowiedzi, odpowiedŸ jest jednoznaczna.

Martwi mnie nieufnoœæ wobec samorz¹dów.
W dalszym ci¹gu wielokrotnie mówi siê o tym, ¿e
szpitale po przekszta³ceniu bêd¹ nastawione tyl-
ko na zyski. Nie zgadzam siê z tym. Powtarzam:
samorz¹dy s¹ w³adz¹ samorz¹dow¹, w³adz¹ pub-
liczn¹. Szkoda, ¿e dzisiaj nie ma pana ministra
Dudy… Warto by te¿ by³o zapoznaæ siê z rozdzia-
³em 7 konstytucji, mówi¹cym o samorz¹dzie tery-
torialnym.

Dlaczego okreœlone s¹ terminy przeprowadze-
nia zmian systemowych? Otó¿ z przyczyn oczywi-
stych: zmiana systemowa dotyczy ca³oœci zaga-
dnienia, zmiana systemowa powinna byæ okreœlo-
na w czasie, zmiana systemowa ma osi¹gn¹æ
okreœlony, za³o¿ony cel. Jaki to jest cel? Myœlê, ¿e
odpowiedŸ jest prosta: poprawa sytuacji pacjenta.
Czy te ustawy zmierzaj¹ w tym kierunku? W mojej
ocenie tak.

Teraz kilka s³ów w ramach pewnych wyjaœnieñ.
W wypowiedzi jednego z panów senatorów pojawi-
³a siê informacja, i¿ ranking obejmowa³ szpitale
publiczne. Nie, on obejmowa³ dobrowolnie zg³a-
szaj¹ce siê szpitale. Do tego rankingu zg³osi³o siê
oko³o 60% szpitali, by³ on dobrowolny.

Na zakoñczenie powiem, ¿e martwi mnie
stwierdzenie jednego z kolegów – pomnê, ¿e by³ to
chyba znamienity pan senator Kogut, który po-
wiedzia³ „mój prezydent”. A ja chcia³bym powie-
dzieæ „nasz prezydent” i „cieszê siê, ¿e troszczy siê
o sprawy mieszkañców”.

Pytanie, czy s¹ zabezpieczenia przed likwidacj¹
szpitala, zaprzestaniem jego dzia³alnoœci. Tak,
Szanowni Pañstwo, s¹ one w tej¿e oto ustawie. Na
przyk³ad art. 30 mówi o tym, ¿e pewne decyzje do-
tycz¹ce takich spraw musi sankcjonowaæ woje-
woda. Ale to jest nie tylko to, s¹ te¿ zabezpieczenia
przed ewentualnymi dziwnymi likwidacjami.

I na zakoñczenie kwestia autorytetów. Ja te¿
jestem, tak jak pan senator Krajczy, ¿e tak po-
wiem, pierwszoklasist¹ w tej Izbie. Chodzi o wczo-
rajsze wyst¹pienie przedstawiciela pana prezy-
denta, o sposób dyskusji, jej zaproponowany po-
ziom, tak¿e merytoryczny – by³o to wszystko dla
mnie zaskakuj¹ce, oczywiœcie negatywnie. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê. Pan senator Jurcewicz skoñ-
czy³ minutê przed czasem.

Teraz kolej na senatora Krzysztofa Kwiatkow-
skiego.

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Szano-
wni Pañstwo! Panie i Panowie Senatorowie!

Zacznê od kilku uwag do przedstawionych pro-
jektów ustaw z tak zwanego pakietu zdrowotnego,
który wp³yn¹³ do Senatu.

Proszê zwróciæ uwagê na to, co zauwa¿amy,
kiedy przygl¹damy siê tym projektom ustaw. Po
pierwsze, wprowadzenie ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; po drugie, za-
gwarantowany pe³ny dostêp do œwiadczeñ zdro-
wotnych, w szczególnoœci w sytuacjach zagro¿e-
nia zdrowia lub ¿ycia. Widzimy, ¿e powo³anie
rzecznika praw pacjenta po raz pierwszy san-
kcjonuje administracyjnie prawa pacjentów –
pacjenci zyskuj¹ urz¹d, do którego mog¹ siê
zwracaæ. Dotychczas by³o wiele takich instytucji
i ich kompetencje by³y rozbite. Od tego zaczy-
nam, bo zwróci³em uwagê, ¿e utworzenie urzêdu
rzecznika praw pacjenta, nie wiadomo z jakich
wzglêdów, wywo³a³o du¿e emocje. Ustawa o pra-
wach pacjenta gwarantuje równie¿ pe³ny wgl¹d
w proces leczenia i jego dokumentacjê, daje te¿
mo¿liwoœæ udzielenia, na ¿yczenie pacjenta, do-
datkowych, niezale¿nych konsultacji; dotych-
czas prawa te mia³y charakter interpretacyjny,
a nie œcis³y. A wiêc tak naprawdê z punktu widze-
nia Polaków, z punktu widzenia wszystkich obe-
cnych i przysz³ych pacjentów, te zmiany s¹
wprost rewolucyjne.

Kilka zdañ co do obaw pracowników. Ustawa
o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej po-
rz¹dkuje w sposób zasadniczy uprawnienia pra-
cowników w ZOZ bez wzglêdu na formê powo³a-
nia zak³adu, porz¹dkuje te¿ sprawy kszta³cenia
oraz nale¿noœci pracownika. Szczególnie wa¿ne
jest uporz¹dkowanie dotycz¹ce pracy: wreszcie,
pierwszy raz od roku, jest rozpisane, jak nale¿y
rozwi¹zywaæ problemy zwi¹zane z tak zwanym
opt-outem i regulacj¹ dy¿urów medycznych. Do
chwili obecnej by³o to problematyczne.

Je¿eli chodzi o obawy dotycz¹ce norm zatrud-
nienia pielêgniarek, to zapisy ustawowe, zarówno
w ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej, jak
i w ustawie o pracownikach, gwarantuj¹ normy
zatrudnienia. Normy te bêdzie ustala³ organ nie-
zale¿ny w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowy-
mi oraz izbami lekarskim i pielêgniarskimi. Dwie
kolejne ustawy, o akredytacji i konsultantach,
gwarantuj¹, ¿e wszystkie jednostki bêd¹ musia³y
to realizowaæ. W ustawie o pracownikach znajdu-
j¹ siê te¿ zapisy utrzymuj¹ce wszystkie œwiadcze-
nia socjalne na dotychczasowym poziomie – to
niezwykle istotne. A wiêc tak kompleksowy pakiet
ustaw normuje wreszcie wszystkie te obszary.

Ale skoro s³yszymy tak wiele krytycznych ocen
w stosunku do tych projektów, to mo¿e nie ma po-
trzeby zmian, bo obecna sytuacja w s³u¿bie zdro-
wia jest dobra? Jak obecnie samorz¹dy radz¹ so-
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bie z funkcjonowaniem s³u¿by zdrowia na swoim
terenie? WeŸmy przyk³ad najbli¿szy, przyk³ad
najbogatszego miasta w Polsce, miasta sto³eczne-
go Warszawy za kadencji osoby, która, jak zak³a-
dam, równie¿ dla senatorów PiS, a mo¿e nawet
przede wszystkim dla nich, jest autorytetem, czyli
prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy, pana
Lecha Kaczyñskiego. Jakie by³y wyniki finansowe
i zobowi¹zania miejskich SP ZOZ w latach
2002–2006? Prezydent Kaczyñski rozpoczynaj¹c
swoj¹ kadencjê 31 grudnia 2002 r. zasta³ wynik fi-
nansowy wszystkich swoich SP ZOZ, w tym szpi-
tali, na poziomie minus 34 milionów z³. W ro-
ku 2003 do³o¿y³ do tego kolejne 27 milionów d³u-
gu, w roku 2004 – kolejne 25 milionów z³, a w roku
2005 – kolejne 32 miliony z³. Zobowi¹zania, w tym
zobowi¹zania wymagalne, 31 grudnia 2002 r.
kszta³towa³y siê na poziomie prawie 113 milio-
nów z³, rok póŸniej ju¿ na poziomie 138 milio-
nów z³, a w roku 2004 na poziomie 177 milio-
nów z³. Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
Lech Kaczyñski koñczy³ swoj¹ kadencjê ze zobo-
wi¹zaniami, jeœli chodzi o miejsk¹ s³u¿by zdro-
wia, na poziomie 226 milionów z³. Czy z tego wyni-
ka, ¿e ówczesny prezydent miasta sto³ecznego
Warszawy Lech Kaczyñski nie radzi³ sobie ze s³u¿-
b¹ zdrowia? Nie chcê stawiaæ takiej tezy. Na pew-
no system, w którym funkcjonowa³, okaza³ siê ta-
kim, który nie da³ mu szansy skutecznie za-
rz¹dzaæ s³u¿b¹ zdrowia.

Przywo³a³em ten przyk³ad oczywiœcie w sposób
przemyœlany, bo, po pierwsze, miasto sto³eczne
Warszawa jest najbogatsz¹ polsk¹ jednostk¹ sa-
morz¹dow¹ i nikt nie powie, ¿e w tym samorz¹dzie
trudno rozwi¹zywaæ wszystkie problemy, a pro-
blemy s³u¿by zdrowia przede wszystkim; po dru-
gie, zak³adam, ¿e Lech Kaczyñski to taki samo-
rz¹dowiec, o którym nasi koledzy z opozycji, sena-
torowie PiS, nie powiedz¹, ¿e to by³ nieudacznik,
który nie umia³ zarz¹dzaæ s³u¿b¹ zdrowia. Zak³a-
dam, ¿e jest to osoba, której autorytet do pañstwa
przemówi. W po³¹czeniu z tymi wynikami wnio-
sek mo¿e byæ tylko jeden: w chwili obecnej samo-
rz¹dy jako organy prowadz¹ce nie maj¹ wystar-
czaj¹cych narzêdzi do tego, ¿eby efektywnie za-
rz¹dzaæ s³u¿b¹ zdrowia. A brak takiej efektywno-
œci oczywiœcie skutkuje tym, ¿e jeœli chodzi o pa-
cjentów, ochrona zdrowia bêdzie na coraz ni¿-
szym poziomie.

Z drugiej strony s³ysza³em tak¿e g³osy, ¿e mo¿e
to pañstwo jest najlepszym gwarantem s³u¿by
zdrowia, mo¿e jest to jedyny odpowiedni podmiot.
Takie g³osy i takie wyst¹pienia dowodz¹ce braku
zaufania do samorz¹du terytorialnego pojawia³y
siê wczoraj i dzisiaj. A wiêc przeœledŸmy te liczby,
które podsumuj¹ okres, kiedy Prawo i Sprawiedli-
woœæ odpowiada³o za administracjê rz¹dow¹,
w tym za s³u¿bê zdrowia.

Lata 2006–2007 to w s³u¿bie zdrowia okres na-
rastaj¹cych konfliktów przeradzaj¹cych siê w fale
akcji strajkowych. Zdecydowana wiêkszoœæ zg³a-
szanych wtedy postulatów dotyczy³a oczywiœcie
wzrostu wynagrodzeñ. W roku 2007, w trakcie
protestów pracowników ochrony zdrowia, przez
okres trzech i pó³ miesi¹ca strajki mia³y miejsce
w ponad stu szpitalach, a¿ liczba ta dochodzi³a
okresowo do niemal dwustu czterdziestu szpitali.
W roku 2006 akcje strajkowe prowadzone by³y
przez dwa i pó³ miesi¹ca, przy czym w szczytowym
momencie objê³y osiemdziesi¹t dwa szpitale. Jak
widaæ, administracja rz¹dowa koalicji PiS, Samo-
obrony i Ligi Polskich Rodzin, mimo tak ogromne-
go zaufania do swoich instrumentów, te¿ nie po-
trafi³a sobie z tymi problemami poradziæ. W paŸ-
dzierniku roku 2007 strajki nominalnie utrzymy-
wa³y siê w blisko piêædziesiêciu szpitalach,
a w koñcu roku trwa³y tylko w dwudziestu dzie-
wiêciu szpitalach. Oczywiœcie by³ to ju¿ okres po
zaprzysiê¿eniu nowego rz¹du, rz¹du premiera
Donalda Tuska. W roku 2008 obserwuje siê sta³y
spadek liczby strajków. W czerwcu tego roku licz-
ba strajków spad³a poni¿ej dziesiêciu i w zasadzie
od tego momentu nie przekracza tej liczby. Nie
chcê przez to powiedzieæ, ¿e administracja pre-
miera Donalda Tuska znalaz³a, powiedzia³bym,
ten wspania³y z³oty œrodek dotycz¹cy zarz¹dzania
s³u¿b¹ zdrowia. Chcê przez to powiedzieæ, ¿e nie
ma ³atwych os¹dów i jednoznacznych pogl¹dów.

Przekonywa³bym kolegów z opozycji, ¿eby przy-
jêli pakiet ustaw zdrowotnych, nad którym pra-
cujemy, bo jest to realne narzêdzie daj¹ce szansê
na poprawê systemu ochrony zdrowia. A na to li-
cz¹ Polacy, na to licz¹ wszyscy polscy pacjenci.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz przysz³a kolej na pana Grzegorza Bana-

sia, ale nie widzê go na sali. W zwi¹zku z tym za-
praszam do mikrofonu pana senatora Stanis³awa
Karczewskiego.

Uprzejmie proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie!
Chcia³em zacz¹æ od czegoœ innego, ale odniosê

siê do opinii, które zaprezentowa³ pan senator
Kwiatkowski.

Powiem tak: Panie Senatorze, gdybyœmy mieli
podawaæ fakty, liczby, to ja móg³bym powiedzieæ,
¿e do ewakuacji pacjentów, o czym mówi³ pan se-
nator Jurcewicz – zadaj¹c mi zreszt¹ jedno pyta-
nie, na które nie zd¹¿y³em mu odpowiedzieæ – po
raz pierwszy dosz³o w czasie, kiedy koñczy³ siê
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„bia³y szczyt”. A wiêc w cieniu „bia³ego szczytu” po
raz pierwszy dosz³o do ewakuacji pacjentów ze
szpitala.

Równie¿ w tym czasie, kiedy pañstwo sprawu-
jecie w³adzê, dosz³o do zamkniêcia oddzia³ów.
W moim mieœcie, w który zosta³em wybrany na
senatora, dosz³o do zamkniêcia oddzia³ów. Ja
wcale nie chcê mówiæ i nie stawiam tezy, ¿e to jest
wina rz¹dów Donalda Tuska, ale podajê fakty,
które zbiegaj¹ siê ze zdarzeniami. Nie chcia³-
bym te¿ wyci¹gaæ z tego powodu ¿adnych daleko
id¹cych wniosków. Móg³bym równie¿ podaæ pa-
nu senatorowi przyk³ady zad³u¿onych szpitali,
które s¹ zarz¹dzane przez polityków z ró¿nych
opcji politycznych, a ich zad³u¿enie przewy¿sza
zad³u¿enie wszystkich szpitali warszawskich za-
d³u¿onych w tym czasie, kiedy urz¹d prezydenta
sprawowa³ pan profesor Lech Kaczyñski, ale nie
bêdê siê ju¿ spiera³ z panem senatorem. Chcia-
³em o tym powiedzieæ jedynie na marginesie.

Moj¹ wypowiedŸ chcia³bym rozpocz¹æ od
spraw proceduralnych, od tych, które nas najbar-
dziej zabola³y, a i pan senator zwróci³ uwagê na to,
¿e mieliœmy du¿o wiêcej czasu, ale tego czasu nie
wykorzystaliœmy. Odbije siê to na jakoœci tych
ustaw. Tak siedz¹c tutaj, zastanawiam siê nad
tym, ile razy w ci¹gu roku, jeœli pan prezydent nie
zawetuje tych ustaw i one wejd¹ w ¿ycie, bêdzie-
my je musieli nowelizowaæ.

Proszê pañstwa, w Sejmie zg³oszono trzysta
poprawek, z moich wyliczeñ wynika, ¿e my mamy
ich ju¿ ponad sto i one w dalszym ci¹gu wp³ywa-
j¹. Gdybyœmy mieli wiêcej czasu, gdybyœmy byæ
mo¿e ni¿ej i d³u¿ej pochylali siê nad tymi ustawa-
mi, gdybyœmy d³u¿ej rozmawiali, d³u¿ej debato-
wali, to mo¿e pan prezydent nie musia³by zawe-
towaæ tych ustaw. S¹ pewne warunki brzegowe,
s¹ pewne zapisy, z którymi siê nie zgadzamy. S¹
to sprawy, o których moglibyœmy d³u¿ej rozma-
wiaæ, do których moglibyœmy pañstwa przeko-
naæ, mo¿e moglibyœmy dojœæ do konsensusu,
ustawy by³yby bardziej dopracowane i wesz³yby
w ¿ycie.

Pan senator Sidorowicz mówi³ przed chwil¹, ¿e
presja czasuby³aspowodowanarównie¿groŸb¹we-
ta. Ja bym powiedzia³, ¿e odwrotnie. Jeœli pan pre-
zydent mówi³ o mo¿liwoœci zawetowania, to powin-
niœmy d³u¿ej siedzieæ nad tymi ustawami, praco-
waæ nad nimi do czasu, a¿ przyjê³yby taki kszta³t,
który gwarantowa³by podpis pana prezydenta.

My nie poprzemy tych ustaw. Chyba ¿e po-
prawki, których z³o¿y³em oko³o czterdziestu, zo-
stan¹ przyjête. Jeœli one zostan¹ przyjête, to my
zag³osujemy za tymi ustawami i najprawdopo-
dobniej pan prezydent równie¿ je podpisze.
Poprawki zosta³y ju¿ wczeœniej z³o¿one do pani
marsza³ek po to, ¿eby Biuro Legislacyjne mog³o
je dopracowaædoczasurozpoczêciapracykomisji.

Proszê pañstwa, my siê nie zgadzamy na przy-
jêcie tych ustaw w takiej formie, w jakiej one s¹, ze
wzglêdu na obligatoryjnoœæ, o której mówi³em, ze
wzglêdu na brak pakietu kontrolnego i ze wzglêdu
na brak zapisu o dzia³alnoœci spó³ek prawa han-
dlowego non profit. Jeœli te trzy warunki zostan¹
spe³nione, jesteœmy w stanie poprzeæ te ustawy.
Wielokrotnie ju¿ mówiliœmy o tym, ¿e te ustawy,
dwie z nich stawarzaj¹ du¿e mo¿liwoœci przepro-
wadzenia komercjalizacji, a nastêpnie prywatyza-
cji. Najgorsze jest to, ¿e w perspektywie mo¿e to
doprowadziæ do prywatyzacji, a jest to proces nie-
odwracalny i z tym te¿ nie mo¿emy siê pogodziæ,
nie mo¿emy siê na to zgodziæ.

Jeœli ju¿ porównujemy nasze osi¹gniêcia i na-
sze pora¿ki, pañstwa osi¹gniêcia i pañstwa pora¿-
ki, to muszê powiedzieæ, ¿e my szeroko otworzy-
liœmy furtkê, stworzyliœmy mo¿liwoœæ dania pod-
wy¿ek pracownikom s³u¿by zdrowia. Musicie
pañstwo przyznaæ, ¿e to w czasie rz¹du Prawa
i Sprawiedliwoœci wzros³y pensje lekarzy, pielêg-
niarek i innych pracowników s³u¿by zdrowia.

Proszê pañstwa, teza, ¿e uszczelnienie syste-
mu mo¿e nast¹piæ wskutek zmian zarz¹dzania
i usprawnienia tego zarz¹dzania, jest jednak nie
do koñca prawdziwa. Ju¿ na ten temat mówi³em,
ale powtórzê. Otó¿ kilka lat temu w niektórych
województwach w wielu SP ZOZ dosz³o do zmiany
trybu zarz¹dzania i to nie uchroni³o szpitali przed
zad³u¿aniem siê, przed stratami finansowymi.
By³o i jest to w du¿ej mierze spowodowane
faktem, ¿e system jest niedofinansowany. Na-
szym g³ównym punktem reformy s³u¿by zdrowia
jest to, aby w systemie znalaz³o siê wiêcej œrod-
ków.

Pañstwo czêsto mówicie, ¿e nie dojdzie do pry-
watyzacji szpitali, a chwilê póŸniej o wy¿szoœci
w³asnoœci prywatnej nad w³asnoœci¹ publiczn¹,
nad w³asnoœci¹ pañstwow¹. Wymieniacie pod-
mioty, które zosta³y sprywatyzowane, czy niby
sprywatyzowane, mówicie o stomatologii, mówi-
cie o podstawowej opiece zdrowotnej. Ró¿nie jest
z t¹ stomatologi¹, ró¿nie jest z podstawow¹ opie-
k¹ zdrowotn¹. Nie bêdziemy w tej chwili tego te-
matu rozwijaæ.

Niezwykle szybki postêp nauk medycznych,
wprowadzenie w ¿ycie innowacyjnych leków i te-
chnologii, koniecznoœæ podejmowania decyzji
medycznych, opartych na dowodach, wiedzy
i analizie finansowej evidence based medicine wy-
magaj¹ od polityków i organizatorów sektora
ochrony zdrowia m¹drych, nowoczesnych i od-
wa¿nych rozwi¹zañ. Ja w tych ustawach takich
m¹drych, dobrych, odwa¿nych rozwi¹zañ nie wi-
dzê. Ubolewam nad tym, ¿e te ustawy nie znalaz³y
poparcia spo³ecznego. Jest to, o czym rozmawia-
³em z panem ministrem, jedna z g³ównych wad tej
konstrukcji pakietu ustaw zdrowotnych. Proszê
pañstwa, pomyœla³em sobie, ¿e szukaj¹c porów-
nania, mo¿na by³oby siê odnieœæ do sytuacji,
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w której pies z g³odu zjada dziecku kanapkê. Ja
myœla³bym o tym, ¿e nale¿y psu kupiæ karmê,
tymczasem pañstwo chcecie mu na³o¿yæ kaga-
niec i sprzedaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz zapraszamy pana senatora Rafa³a Mu-

chackiego.

Senator Rafa³ Muchacki:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

Dwa s³owa do pana senatora Karczewskiego.
Panie Senatorze, pan powiedzia³ o dwóch oddzia-
³ach, które zosta³y zamkniête. Z tego, co wiem, to
one chyba teraz funkcjonuj¹, jeœli siê dobrze
orientujê. Jest to niejako…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale przez kilka
miesiêcy nie funkcjonowa³y.)

Tak, zgadzam siê, Panie Senatorze, ale to jest
niejako dowód na to, ¿e trzeba coœ zmieniæ w s³u¿-
bie zdrowia. Prawda?

Nie zgadzam siê tak¿e z pana recept¹ w odnie-
sieniu do szybkoœci procedowania. Ja te¿ nie jes-
tem zwolennikiem takiego szybkiego procedowa-
nia, ale wie pan, w dawnych czasach to na pod-
stawie jakiegoœ tam nieudolnego konterfektu,
czy nawet bez niego, zawierano zwi¹zki ma³¿eñ-
skie, a teraz pan prezydent, de facto nie znaj¹c do
koñca tych projektów, powiedzia³, ¿e je zawetuje.
Prawda? Ja podzielam troskê pana prezydenta
o zagwarantowanie równego dla wszystkich oby-
wateli prawa do ochrony zdrowia, twierdzê je-
dnak, ¿e nieprzyjêcie ustaw reformuj¹cych s³u¿-
bê zdrowia sankcjonuje istniej¹ce status quo, co
pog³êbi dysproporcje, jeœli chodzi o dostêp do
œwiadczeñ obywateli biednych i bogatych. Nie
jest bowiem ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e ci, których staæ,
korzystaj¹ z prywatnej opieki zdrowotnej i refor-
ma s³u¿by zdrowia tego stanu, niejako ich kon-
dycji nie zmieni. Czyjego wiêc interesu broni pan
prezydent? Na pewno nie tych ludzi bogatych.
Ale czy ludzi biednych? Ludzi biednych te¿ nie,
bo oni de facto nadal stoj¹ w kolejkach do specja-
listów, czekaj¹ miesi¹cami na potrzebne œwiad-
czenia. W tej sytuacji praktycznie jedyn¹ grup¹,
która obecnie zyskuje na utrzymywaniu tego
status quo s¹ niepubliczne zak³ady opieki zdro-
wotnej, które mog¹ œwiadczyæ us³ugi zarówno fi-
nansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia,
jak i dla osób, które z tego nie korzystaj¹, czyli fi-
nansowane poza limitem NFZ.

Proponowane wprowadzenie przejrzystych za-
sad funkcjonowania, polegaj¹ce miêdzy innymi

na ujednoliceniu formy prawnej w postaci spó-
³ki, skutkowaæ bêdzie zwiêkszeniem konkuren-
cji i wiêksz¹ dostêpnoœci¹. Niew¹tpliwie zatem
obecnie istniej¹cy system nie tylko nie s³u¿y pra-
cownikom ani pacjentom, ale daleki jest od sku-
tecznej realizacji prawa do ochrony zdrowia.
Warto przypomnieæ, i¿ podnoszone argumenty
o niedofinansowaniu s³u¿by zdrowia s¹ przed-
miotem trwaj¹cych ju¿ prac legislacyjnych. Nie
twierdzê, ¿e dodatkowe dofinansowanie nie jest
potrzebne, ono jest potrzebne, ale po usprawnie-
niu i uszczelnieniu systemu, bo w tej chwili ja-
kiekolwiek œrodki przeznaczone na ochronê
zdrowia wobec faktycznej niewydolnoœci syste-
mu, przejawiaj¹cej siê w jaskrawy sposób w bez-
karnoœci podejmowania dzia³añ skutkuj¹cych
zad³u¿eniem zak³adów w wyniku niegospodar-
noœci w ich zarz¹dzaniu, zostan¹ bezpowrotnie
zmarnowane. Myœlê, ¿e Polska nie jest krajem,
który mo¿e sobie pozwoliæ na taki luksus.

Jeden z moich przedmówców, pan senator Daj-
czak, mówi³ o ludziach m³odych, o braku mo¿liwo-
œci robienia specjalizacji i braku mówi¹cych o tym
zapisów w pakiecie ustaw. Na mi³oœæ bosk¹, warto
czytaæ te ustawy, naprawdê warto zaznajomiæ siê
z nimi, i to z tak¹ krótk¹ ustaw¹, która mówi w³aœ-
nie o konsultantach w ochronie zdrowia. Ca³y art. 9
tej¿e ustawy jest poœwiêcony kszta³ceniu, doskona-
leniu zawodowemu. To jest naprawdê bardzo krót-
ka ustawa i mówi o tym ca³y artyku³. Ma³o tego,
w innej ustawie mówi siê o tym, ¿e w tej chwili jest
mo¿liwoœæ dofinansowania szkoleñ i specjalizacji.
To jest w tych ustawach, po prostu trzeba je prze-
czytaæ, a nie mówiæ rzeczy nieprawdziwe. W tych
ustawach, co za tym idzie, jest i sprawa kadencyj-
noœci, i zakres obowi¹zków konsultantów. M³odzi
ludzie przestan¹ wyje¿d¿aæ, bo bêd¹ mieli mo¿li-
woœæ robienia specjalizacji. Myœlê, ¿e to jest zdecy-
dowanie dobry krok, krok w dobrym kierunku.

S¹dzê, ¿e chyba w interesie wszystkich Pola-
ków jest, ¿eby ta reforma siê powiod³a. Chyba ju¿
czas skoñczyæ z epok¹, mo¿na powiedzieæ, jesz-
cze socjalizmu, to jest ostatni dzwonek. Pozwól-
my dobrym lekarzom, dobrym pielêgniarkom do-
brze leczyæ i dobrze zarabiaæ, a z³ych eliminujmy.
Wiêkszoœæ spoœród pracowników s³u¿by zdro-
wia, i lekarzy, i pielêgniarek, to s¹ dobrzy praco-
wnicy, naprawdê dobrzy. Je¿eli oni bêd¹ dobrze
pracowaæ i dobrze zarabiaæ, to bêd¹ to robiæ tu-
taj, w tym kraju. Myœlê, mniemam, ¿e ta ustawa
zd¹¿a w tym kierunku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Zapraszam pana senatora Tadeusza Gruszkê.

Potem panowie senatorowie Kraska, Gogacz, Kli-
mowicz i pani senator Fetliñska.

Proszê.

20. posiedzenie Senatu w dniach 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
£¹czne rozpatrzenie punktów: 2., 3., 4., 5., 6. oraz 7., porz¹dku obrad Senatu 175

(senator S. Karczewski)



Senator Tadeusz Gruszka:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panowie Mini-
strowie!

Du¿o tu mówiliœmy o tempie procedowania nad
tymi ustawami i o tym, ¿e pan prezydent zapowie-
dzia³, ¿e zawetuje nawet to, czego jeszcze nie zna. My
de facto do dzisiejszego dnia te¿ nie wiemy, nad czym
obradujemy. Ja to sobie policzy³em. Do wczoraj do
pakietu tych szeœciu ustaw zosta³o wprowadzonych
trzysta poprawek. Trzysta poprawek na trzysta arty-
ku³ów oznacza, ¿e jedna poprawka przypada na je-
den artyku³. W dzisiejszych zapowiedziach s³yszymy
okolejnychstu.Tak¿eca³yczaszmieniasiêobraz te-
go pakietu, jest on bardzo dynamiczny.

Ja tak¿e za chwileczkê z³o¿ê wniosek, poprawkê
dotycz¹c¹ nas tutaj, w Senacie, bo kolejny raz po-
zbawiono nas prawa do wiadomoœci. Rz¹d przeka-
zuje je Sejmowi, a nie czyni tego przed Senatem.
Wspomnia³emo tymprzyokazji pytaniakierowane-
go do senatora sprawozdawcy, pyta³em, czy rozma-
wianookoniecznoœciprzedstawieniasprawozdania
izbie wy¿szej. Nie dyskutowano o tym, a uwa¿am, ¿e
nie powinniœmy siê takiego prawa pozbywaæ. Moja
poprawka bêdzie sz³a w tym kierunku, aby przed-
stawiciel rz¹du by³ zobowi¹zany przedstawiæ wia-
domoœci pozyskane od rzecznika praw pacjenta
Sejmowi oraz Senatowi. Sk³adam tak¹ poprawkê.

Kolejna sprawa. Du¿o tutaj mówiliœmy o samo-
rz¹dach. Rzeczywiœcie samorz¹dy s¹ jedn¹ ze
wspanialszych spraw, jakie nam siê w Polsce
przydarzy³y, przy czym obdarzamy je wiar¹ w nie-
skoñczone mo¿liwoœci wykonawcze, sprawcze,
wierzymy, ¿e jakiekolwiek zadanie rzucimy im na
grzbiet – od razu przepraszam za to wyra¿enie – to
one sobie z tym poradz¹. Nie do koñca tak jest, bo
ten balonik w pewnym momencie pêknie. Oba-
wiam siê, ¿e w tej sytuacji mo¿e to nast¹piæ. Przy-
k³adem zadania, które obecnie ma samorz¹d,
jest oœwiata. Dofinansowanie z bud¿etu pañstwa
na dzia³alnoœæ oœwiaty w regionach jest niewy-
starczaj¹ce. Samorz¹dy, nie realizuj¹c innych
zadañ, ¿eby oœwiata, która jest bardzo wa¿nym
zadaniem dla samorz¹dów, prawid³owo dzia³a³a,
z w³asnych bud¿etów wygenerowuj¹ grube milio-
ny, aby to zadanie by³o realizowane u nich, w te-
renie i aby ta oœwiata by³a na wystarczaj¹cym po-
ziomie. Kolejne zadanie, które zostanie po drodze
dorzucone samorz¹dom, bêdzie tym pompowa-
niem balonika, który w pewnym momencie mo¿e
pêkn¹æ.

Z obaw¹ przyj¹³em tak¹ oglêdn¹ wiadomoœæ,
jak¹ przekaza³ pan minister w trakcie udzielania
odpowiedzi, ¿e w sytuacji gdy nie bêdzie podmiotu
zainteresowanego przejêciem obiektu, jednostki
czy obiektu s³u¿by zdrowia, na który trzeba bêdzie
ponieœæ olbrzymie nak³ady zwi¹zane z dostoso-
waniem do wymogów Unii Europejskiej, z wyko-
naniem bie¿¹cych remontów, gdy nie znajdzie siê
taki wykonawca, ca³oœæ zostanie na barkach sa-

morz¹du. W dalszej kolejnoœci – nie chcia³bym tu
byæ czarnym wró¿bit¹ – te placówki zostan¹ zam-
kniête, bo samorz¹d nie dostanie pieni¹¿ków,
które powinny byæ w obiegu, a od samego miesza-
nia herbaty s³odyczy jej wcale nie przybêdzie.

Odniosê siê jeszcze do wczorajszej dyskusji, bo
ona te¿ jest zwi¹zana z omawianym dziœ pakietem
ustaw. Wiele dyskutowaliœmy o komercjalizacji,
o prywatyzacji, o prywatnych zak³adach. To uk³a-
da mi siê w jakiœ ci¹g z treœci¹ artyku³u, który
mam przed sob¹, a nie by³ mi wczoraj dostêpny
i nie mog³em go wykorzystaæ w dyskusji. Mówili-
œcie pañstwo, Panie i Panowie z PO, ¿e tu wcale nie
chodzi o prywatne zak³ady, ¿e sformu³owanie ta-
kiego pytania w referendum jest sugerowaniem
konkretnej odpowiedzi. W takim razie mam pyta-
nie – szkoda, ¿e nie ma tu z nami pani minister
Ewy Kopacz – co pani minister mia³a na myœli,
mówi¹c, ¿e w jakiœ sposób skorzystaj¹ z tego pa-
cjenci. Nie przywo³am ca³oœci, ale mo¿e taki frag-
ment: „dziêki tej reformie bêd¹ mogli w ramach
ubezpieczenia leczyæ siê w dobrych prywatnych
klinikach, które podpisz¹ umowê w NFZ”. Jest tu
mowa o prywatnych klinikach, ju¿ 29 wrzeœnia
mówi³a o nich pani Kopacz dla gazety, której tytu-
³u nie podam, ¿eby nie robiæ jej niepotrzebnej re-
klamy.

I na koniec trochê ¿artobliwie. Pan Sidorowicz
wczoraj powiedzia³ – to by³ taki dobitny przyk³ad –
jak to wygl¹da w Anglii, kiedy pacjent dosta³, jak
wskazuje na to wiedza lekarza, dobre lekarstwa,
a szef go potem zapyta³, kto za to zap³aci. Przyk³ad
angielskiego pacjenta to nie tytu³ filmu, to rzeczy-
wista sytuacja angielskiego pacjenta. To dobry
przyk³ad na to, jak byæ mo¿e bêdzie obs³ugiwany
polski pacjent. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Witam goœcia, ale po naszej sali obrad nie spa-

ceruj¹ inne osoby ni¿ senatorowie, tak ¿e bardzo
nam mi³o, ale prosimy nie ³amaæ regulaminu izby
wy¿szej polskiego parlamentu. Dziêkujê bardzo.

Teraz proszê pana senatora Witolda Kraskê.
Proszê uprzejmie.
(SenatorWaldemarKraska:Waldemara,ale to…)
Bardzo przepraszam, obok mam Witolda

i dlatego tak myœlê o nim ca³y czas. Tak, tak,
Waldemara.

Senator Waldemar Kraska:

Wszystko rozumiem, Pani Marsza³ek.
(SenatorPiotrKaleta: Te¿ ³adnie,PaniMarsza³ek.)
(Senator Janusz Rachoñ: Te¿ przystojny.)
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
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Myœlê, ¿e ju¿ tyle zosta³o powiedziane na temat
tych ustaw, ¿e trudno siê siliæ na jakieœ odkrycia
i na mówienie czegoœ nowego. Dlatego rzucê tylko
kilka hase³. Bardzo króciutko chcia³bym podzieliæ
siê z pañstwem swoimi uwagami.

Po pierwsze, uderzaj¹cy jest sposób procedo-
wania nad tym pakietem. Wielokrotnie ju¿ mówi-
liœmy, ¿e zabrak³o nam czasu na dobr¹ legislacjê.
Szkoda, ¿e tak siê sta³o. Myœlê, ¿e zawa¿y³y na tym
czynniki polityczne, i myœlê, ¿e jest to kolejny
przyczynek do tego, ¿eby nie zdarza³o nam siê to
w dalszej naszej pracy w Senacie. Niejednokrotnie
nie nad¹¿aliœmy za poprawkami, które pojawia³y
siê w czasie posiedzenia komisji. Senatorowie
z Platformy mówili, ¿e trzeba czytaæ te ustawy.
Tak, ale niestety nie ma czasu na to, ¿eby je prze-
czytaæ tak dok³adnie, jak byœmy chcieli.

Podrugie,uderzaj¹cewtymwszystkim jest ca³ko-
wite odejœcie od pierwotnego projektu, jaki by³ zg³o-
szony w Sejmie w styczniu tego roku. Wielokrotnie
pada³y tutaj pytania: dlaczego? Jakie s¹ powody
odejœcia od tych trzech kardynalnych za³o¿eñ usta-
wy o ZOZ? Niestety, wed³ug mnie, nie us³yszeliœmy
odpowiedzi, która by konkretnie to uzasadnia³a,
i myœlê, ¿e takiej odpowiedzi ju¿ nie uzyskamy.

Po trzecie, mój niepokój budzi brak zgody czyn-
ników spo³ecznych na wprowadzenie tego pakie-
tu. Myœlê, ¿e ju¿ dawno nie by³o tak, ¿e wszystkie
zwi¹zki czy organizacje samorz¹dowe mówi³y jed-
nym g³osem. Na posiedzeniu naszej komisji byli
przedstawiciele samorz¹dów, ale szybkie tempo
procedowania niejednokrotnie nie pozwala³o im
na zabranie g³osu, dlatego ten g³os jest praktycz-
nie nies³yszalny.

Myœlê, ¿e jeœli ten pakiet mia³by iœæ w kierunku
poprawy w s³u¿bie zdrowia, to powinien dodatko-
wo zawieraæ ustawê, która definiuje koszyk
œwiadczeñ i wycenê us³ug. Bez tego spó³ki, które
powstan¹, nie bêd¹ mog³y dzia³aæ na zasadach,
na jakich by chcia³y.

Na posiedzeniu komisji pani minister, obecna
tu tak¿e dzisiaj, u¿y³a sformu³owania, które mnie
osobiœcie troszkê zaniepokoi³o i poczu³em siê ura-
¿ony. Pani minister powiedzia³a mianowicie, ¿e
tylko w prywatnych szpitalach s¹ uœmiechniêci
lekarze i pielêgniarki. Pracujê w szpitalu publicz-
nym i nie tylko ja, ale wielu spoœród moich kole-
gów i kole¿anek, lekarzy i pielêgniarek, jest u-
œmiechniêtych. Myœlê, ¿e to nie zale¿y od tego, kto
jest w³aœcicielem danej jednostki.

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, na zakoñcze-
nie ju¿ chcia³bym powiedzieæ, ¿e 1 stycznia
2009 r. nie bêdzie dniem przebudzenia siê w no-
wej rzeczywistoœci, z nowymi szpitalami. Nie twó-
rzmy ludziom z³udzeñ, ¿e zmieni siê coœ z dnia na
dzieñ, jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki.
¯yczê pañstwu wszystkiego dobrego, szczególnie
du¿o zdrowia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
I teraz zapraszam pana senatora Stanis³awa

Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym pozostaæ w konwencji siêgania do

pierwotnego zamys³u, jakim by³o wprowadzenie
pakietu ustaw zdrowotnych, który sk³ada³ siê z je-
denastu ustaw i z którego przekazano nam piêæ
czy te¿ szeœæ ustaw.

Chcê powiedzieæ, ¿e to nie jest w porz¹dku. To,
co pierwotnie zamierzali inicjatorzy, czyli wprowa-
dzenie tych jedenastu ustaw… W wypadku, gdyby
to by³o jedenaœcie ustaw, o ile oczywiœcie by³by to
ca³y pakiet, wywi¹za³aby siê dyskusja dotycz¹ca fi-
nansowania œwiadczeñ zdrowotnych pacjentów,
którzy nie s¹ ubezpieczeni w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia. Proszê mi powiedzieæ, có¿ takiego siê
stanie, jeœli zmiana dotyczy jedynie organizacji
œwiadczeniodawcy, czyli bêdzie to nie samodzielny
publiczny zak³ad, tylko spó³ka, i nie bêdzie tej
zmianie towarzyszy³o dodatkowe Ÿród³o finanso-
wania? Chcia³bym, skoro wiêkszoœæ parlamentar-
na mia³aby do tego doprowadziæ, ¿eby ten stan
funkcjonowania œwiadczeniodawców o statusie
spó³ki prawa handlowego potrwa³ jak najd³u¿ej
i ¿ebyœcie pañstwo wykazali, ¿e ta forma organiza-
cyjna jest lepsza od samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej. Chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e ogromna wiêkszoœæ mened¿erów samo-
dzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
to osoby niesamowicie odpowiedzialne, dokonu-
j¹ce rzeczy w zasadzie nadzwyczajnych.

Jestem przekonany, ¿e drugim krokiem, jaki
pañstwo chcecie podj¹æ, jest wprowadzenie
ustaw, które umo¿liwi¹, mówi¹c kolokwialnie,
siêgniêcie po pieni¹dze od pacjentów ubezpieczo-
nych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Temu bê-
dzie oczywiœcie s³u¿y³a ustawa o dodatkowych
ubezpieczeniach zdrowotnych, ale przede wszyst-
kim ustawa o koszyku gwarantowanych œwiad-
czeñ zdrowotnych. I Ÿle siê sta³o, ¿e pañstwo nie
wprowadziliœcie tego teraz. Nie wprowadzaj¹c te-
go, niesamowicie zmieniliœcie tok naszej dysku-
sji. Mówiê g³ównie o sobie, bo du¿o ³atwiej by³oby
mi dyskutowaæ, gdybyœcie pañstwo pokazali pra-
wdziwe oblicze tej reformy, czyli dzielenie pacjen-
tów na pacjentów komercyjnych i pacjentów
ubezpieczonych, których uda siê wyprowadziæ
z Narodowego Funduszu Zdrowia i zwi¹zaæ z ope-
ratorem, który ubezpiecza dodatkowe œwiadcze-
nia zdrowotne. To by³aby dyskusja, która by bar-
dziej wyraziœcie pokaza³a intencje, jakie stoj¹ za
pañstwa zamiarami legislacyjnymi.
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Ale skoro to nie zosta³o zrobione, pozwolê sobie
zwróciæ uwagê na jeszcze kilka przyk³adów ewo-
luowania tego pierwotnego zamys³u od tych pier-
wotnych druków, druku nr 284 ustawy o ZOZ, do
ustawy o ZOZ, nad któr¹ teraz debatujemy, nad
któr¹ teraz pracujemy. Dyskusja dotycz¹ca
okreœlenia – art. 6 w druku pierwotnym – do ja-
kich œwiadczeñ zdrowotnych jest zobowi¹zany za-
k³ad opieki zdrowotnej, pokaza³a, ¿e mo¿na by³o
doprowadziæ do takiej definicji, która, jak mi siê
wydaje, jest do przyjêcia dla wszystkich. By³oby
jednak dobrze, gdyby temu towarzyszy³a eksper-
tyza jakiegoœ autorytetu w tej dziedzinie, ¿ebyœmy
mieli pewnoœæ, ¿e obecny art. 7 nie zawê¿a dostê-
pu dla œwiadczeniobiorców, których zdrowie albo
¿ycie jest zagro¿one.

Jest te¿ artyku³, który wczeœniej mówi³ o tym,
¿e wszystkie samorz¹dowe zak³ady opieki zdro-
wotnej bêd¹ posiada³y jeden organ za³o¿ycielski,
jakim bêdzie samorz¹d wojewódzki. Dobrze by³o-
by wiedzieæ, co le¿a³o u pod³o¿a takiego zamys³u.
Ale tego ju¿ nie ma.

Nie zd¹¿y³em zapytaæ, mo¿e mi pan minister
odpowie… Chodzi o art. 21 ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej, druk nr 284. Tam pañstwo na-
pisaliœcie, przypomnê, ¿e szpital jest zobowi¹zany
zapewniæ pacjentowi: œwiadczenia zdrowotne,
produkty lecznicze i wyroby medyczne. Chcia³em
znaleŸæ ten obowi¹zek w ustawie, nad któr¹ obec-
nie debatujemy, ale okaza³o siê, ¿e takiego zapisu
nie ma.

Je¿eli pañstwo chcielibyœcie przywo³ywaæ
ustawê o pacjentach, to ona, mimo wszystko,
w inny sposób to przedstawia, nie k³adzie nacis-
ku na obowi¹zek szpitala, informuje jedynie, ja-
kie funkcje pe³ni szpital. Czyli tego nie da siê
prze³o¿yæ wprost. A nawet gdyby, to dlaczego
wykreœliliœcie pañstwo zapis, który mówi, ¿e
szpital jest zobowi¹zany do œwiadczeñ, jak te¿
do tego, ¿eby przekazaæ produkty lecznicze, wy-
roby medyczne – i to w sytuacji, kiedy spo³e-
czeñstwo polskie najwiêcej œrodków przeznacza
na leki?

Jest jeszcze inny zapis, mianowicie w art. 21
ust.1 pkcie 4: szpital zapewnia wy¿ywienie odpo-
wiednie do stanu zdrowia. Proszê mi powiedzieæ,
gdzie jest taki literalny zapis w obecnej ustawie,
¿e szpital zapewnia wy¿ywienie – to, co jest tak
bardzo wa¿ne. I proszê nie przywo³ywaæ ustawy
o prawach pacjenta, bo tam to nie jest literalnie
napisane, wprost tego nie ma. A có¿ by siê sta³o,
gdyby ten zapis zosta³ w obecnej ustawie?

Mamy jeszcze zapis, który siê nie zmienia, on
ca³y czas obowi¹zuje, a który mówi o tym, ¿e kie-
rownik zak³adu opieki zdrowotnej mo¿e na czas
do trzech miesiêcy – trzy miesi¹ce to jedna czwar-
ta roku – zawiesiæ dzia³alnoœæ szpitala, oddzia³u
itd. Panie Ministrze, Szanowni Pañstwo, Panie

i Panowie Senatorowie, czy to nie jest tak, ¿e ten
w³aœnie zapis, który mówi o mo¿liwoœci zawiesze-
nia dzia³alnoœci, koresponduje z zapisami, które
mówi¹, ¿e szpital nie mo¿e pobieraæ op³at za
œwiadczenia zdrowotne wykonywane po wykona-
niu kontraktu na dany rok na dane œwiadczenia
zdrowotne? Bo nie mo¿e. Bo takie s¹ zapisy. I pañ-
stwo nie zajrzeli do innych ustaw… Czy nie jest
wiêc tak, ¿e skoro szpital ju¿ wykona kontrakt, to
aby nie ryzykowaæ, ¿e pacjenci bêd¹ do niego
przychodzili, a on ju¿ wykona³ ten kontrakt, po
prostu zamknie oddzia³ i nie bêdzie udziela³
œwiadczeñ? Nie mówcie pañstwo o tym, ¿e to woje-
woda musi udzieliæ zgody, ¿e jeszcze inna instytu-
cja, bo skoro w ustawie, czyli najwy¿szym po
ustawie zasadniczej akcie prawnym, wprowadza-
my jakiœ zapis, to go wprowadzamy. To nie jest
rozporz¹dzenie, to nie jest regulamin, to jest klu-
czowa ustawa, jak¿e wa¿na, prawie kodeksowa –
ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej. I pañstwo
proponujecie, ¿eby zapisaæ w tej ustawie: kiero-
wnik zak³adu… Ja nie wiem, skoro nie bêdzie ra-
dy spo³ecznej, bo nie bêdzie rady spo³ecznej, tylko
kierownik mo¿e jednoosobowo prowadziæ taki za-
k³ad… Teraz rada spo³eczna mo¿e zweryfikowaæ
decyzje kierownika. I pañstwo decydujecie siê, ¿e-
byœmy my, Senat, zgodzili siê na zapisanie, ¿e
szpital mo¿e zawiesiæ swoj¹ dzia³alnoœæ na trzy
miesi¹ce? Przecie¿ to jest bardzo ryzykowne.

By³y bardzo dobre pomys³y, je¿eli chodzi o inne
zapisy dotycz¹ce tego, a¿eby nie przekszta³caæ ju¿
obligatoryjnie, ale ¿eby 51% czy te¿ 75% udzia³u
posiada³ Skarb Pañstwa czy jednostka samo-
rz¹du terytorialnego. By³ te¿ pomys³ pana mini-
stra zdrowia Balickiego, ¿eby to by³y spó³ki u¿yte-
cznoœci publicznej. Có¿ by siê sta³o, gdyby taka
formu³a zosta³a przyjêta? Nie jest to strice prawna
formu³a, ale dawa³oby to gwarancje i bezpieczeñ-
stwo zdrowotne, je¿eli chodzi o wykonywanie
œwiadczeñ na danym terenie. Nawet je¿eli jedno-
stka z racji ekonomicznych mia³aby upaœæ, to ten
zapis o u¿ytecznoœci publicznej na to by nie po-
zwala³, przynajmniej przez jakiœ czas. Teraz nie
ma ¿adnej gwarancji, ¿e czynnik ekonomiczny nie
zdominuje naszych dzia³añ.

W druku pierwotnym wspomniano jeszcze o zy-
sku. Pañstwo nie baliœcie siê napisaæ, ¿e ten zysk
bêdzie. Obecnie jednak pañstwo tego nie piszecie,
mimo ¿e w wielu artyku³ach zaznaczono, ¿e taka
spó³ka bêdzie przedsiêbiorstwem, a skoro bêdzie
przedsiêbiorstwem, to tu w tym momencie uru-
chamia siê art. 551 kodeksu cywilnego, który mó-
wi, ¿e przedsiêbiorstwo musi jednak zmierzaæ do
tego, ¿eby zosta³ uzyskany zysk. W takiej sytuacji,
nie maj¹c zapisu, ¿e jest to spó³ka non profit, je-
dnoczeœnie nie decydujemy, na co ten zysk zosta-
nie przeznaczony. Stwierdzamy jedynie, ¿e zape-
wne kierownik zak³adu to osoba zacna i na pewno
ten zysk przeznaczy na taki cel, który bêdzie naj-
odpowiedniejszy.
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Ju¿ koñczê. Dziêkujê bardzo. Je¿eli pan mini-
ster zechce siê ustosunkowaæ do tych pytañ, to
bêdzie mi bardzo mi³o. Mia³em tak¹ potrzebê, ¿e-
by jednak zwróciæ uwagê na to, co z tego, co teraz
pañstwo przedstawiacie, k³óci siê z tym pierwot-
nym obrazem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo serdecznie dziêkujê.
Zapraszam pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³abym przy³¹czyæ siê do wypowiedzi moich

poprzedników, jeœli chodzi o pracowników ochrony
zdrowia. Muszê powiedzieæ, ¿e mam przekonanie,
¿e nasi lekarze, pielêgniarki i inni profesjonaliœci s¹
wspania³ymi pracownikami. Tak naprawdê to dziê-
ki ich heroizmowi, a nie wykonywaniu przepisów,
mamy tak¹ s³u¿bê zdrowia, ¿e mo¿emy jeszcze
przetrwaæ i prze¿yæ. Bo gdyby tylko pilnowali prze-
pisów, to wszystko by stanê³o. Przypomnê pewien
strajk w³oskich kolejarzy. Oni tylko przestrzegali
przepisów i koleje stanê³y. Myœlê, ¿e jednak od
poczucia misji pracowników s³u¿by zdrowia, od ich
pracowitoœci, od ich etyki zale¿y tak naprawdê s³u¿-
ba zdrowia, a my mamy im tylko pomóc.

¯eby nie przed³u¿aæ, i tak ju¿ stan obecnoœci na
sali nie przekracza 20%, sk³adam do protoko³u*
swoje wyst¹pienie, w którym skupi³am siê g³ównie
na przepisach wprowadzaj¹cych ustawê o zak³a-
dach opieki zdrowotnej, i nie ukrywam, ¿e w poro-
zumieniu z prawnikiem, poniewa¿ widzia³am tu
najwiêcej zagro¿eñ. Myœlê, ¿e najbardziej zaintere-
sowane osoby mog¹ je przeczytaæ i przeanalizo-
waæ. Chodzi o to, ¿eby teraz pañstwa nie zamêczyæ,
bo byæ mo¿e nie wyrobi³abym siê w czasie.

Chcia³abym jeszcze tylko z³o¿yæ poprawkê,
która dotyczy moich poprzednich wyst¹pieñ,
a mianowicie czasu pracy osób pracuj¹cych
w zagro¿eniu promieniowaniem jonizuj¹cym.
Tak ¿e oœmielam siê z³o¿yæ na rêce pana mar-
sza³ka i tekst wyst¹pienia, i tekst poprawki.
Dziêkujê uprzejmie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Henry-

ka WoŸniaka…

Nie ma pana senatora?
Pan senator Zbigniew Paw³owicz.
Proszê skreœliæ senatorów i zapisaæ ich na koñ-

cu listy, jeœli przyjd¹…
(Senator Zbigniew Paw³owicz: Dziêkujê bar-

dzo.)
A, jest pan.
(Senator Zbigniew Paw³owicz: Paw³owicz jest.)
Rozumiem. (Weso³oœæ na sali)

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ministrowie!

Chcê nawi¹zaæ do wyst¹pienia pana senatora
Karczewskiego, który u¿y³ bardzo bliskiego mi
okreœlenia evidence based medicine – medycyna
oparta na faktach. To jest bardzo dobre stwierdze-
nie. Poniewa¿ rozmawiamy o ochronie zdrowia, to
chcia³bym, ¿ebyœmy mówili równie¿ o diagnozie.
I co do tej diagnozy, opartej na faktach, myœlê ¿e
jesteœmy zgodni, niezale¿nie od tego, czy jesteœmy
z prawej, czy z lewej strony tej sali. Sytuacja jest
z³a, wymaga zmiany i co do tego nie ma miêdzy na-
mi ró¿nic. Mamy problemy, jak tej zmiany doko-
naæ, jak¹ drog¹ pójœæ, czyli – mówi¹c na sposób
medyczny – jakie zastosowaæ procedury terapii
medycyny opartej na faktach. Id¹c dalej t¹ drog¹,
moglibyœmy dojœæ do takiego pytania: jak to jest
w medycynie, jak to jest w terapii indywidualnego
pacjenta? S¹ dodatkowe badania, t³um asysten-
tów, ale gdzieœ jest prymariusz, gdzieœ jest ten,
kto ponosi za to odpowiedzialnoœæ. On na koñcu
podejmuje decyzje. On za tê terapiê odpowiada.
I obojêtnie, czy ktoœ z asystentów zgadza siê z tym,
czy nie, bêdzie realizowa³ jego cel, bo bez tego nie
ma funkcjonowania takiej komórki, jak¹ jest od-
dzia³ czy inna jednostka.

W zwi¹zku z tym chcê serdecznie zaapelowaæ
do wszystkich pañstwa, niezale¿nie od tego, z ja-
kich s¹ ugrupowañ, ¿ebyœmy jednak wznieœli siê
ponad ró¿nice w drogach dochodzenia do zmian
w ochronie zdrowia, ¿eby – przyjmuj¹c ¿yczenia
zdrowia pana senatora – tego zdrowia nam nie
brakowa³o i ¿eby wszyscy pacjenci mieli pe³ny do-
stêp do œwiadczeñ w nowym roku, kiedy – mam
tak¹ nadziejê – mimo wszystko pan prezydent
tych ustaw nie zawetuje dla dobra wszystkich na-
szych obywateli.

Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, chcia³-
bym siê zatrzymaæ przez chwilê nad pewnymi ele-
mentami, które s¹ podmiotem tego systemu.
Szczególnie dziêkujê pani senator Fetliñskiej,
która powiedzia³a o wa¿nej roli, jak¹ pe³ni¹ praco-
wnicy ochrony zdrowia. W pe³ni z pani¹ siê zga-
dzam. Ten system funkcjonuje na doœæ dobrym
poziomie przy stosunkowo niezadowalaj¹cym po-
ziomie finansowania w³aœnie dziêki pracownikom
ochrony zdrowia – wszystkim pracownikom, nie-
zale¿nie od ich kwalifikacji. To ich poœwiêcenie,
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pasja, oddanie daj¹ szansê utrzymania tej jakoœci
œwiadczeñ.

Kolejnym podmiotem systemu jest pacjent.
Szanowni Pañstwo, to nieprawda, ¿e w przedsta-
wionym dziœ pakiecie ustaw nie ma pacjenta. Mo-
¿e enumeratywnie on nie jest wymieniany w któ-
rymœ paragrafie ustawy, ale on w tych ustawach
jest, bo dziœ jest rynek pacjenta, a nie ma rynku
œwiadczeniodawcy. Dzisiaj pacjent jedzie nawet
300 km do szpitala, który œwiadczy us³ugi na wy-
sokim poziomie. Mam na to dowody. Centrum,
którym kierujê, proszê pañstwa, trzy, cztery lata
temu pacjentów spoza województwa kujawsko-
-pomorskiego mia³o 2-3 %, a w ubieg³ym roku –
ju¿ ponad 20%. Dlaczego? Bo dzisiaj jest rynek
pacjenta. Pañstwo mówicie z pe³n¹ trosk¹ – ja po-
dzielam tê troskê – ¿e szpital mo¿e upaœæ. Tak, je-
¿eli nie bêdzie dba³ o swojego klienta. Ja u¿ywam
z premedytacj¹ tego okreœlenia, bo klient jest pod-
miotem tego systemu. I jeœli nie bêdzie dba³oœci
o niego, to wtedy szpital upadnie – obojêtnie, czy
to bêdzie SP ZOZ, czy spó³ka.

Kolejnym podmiotem systemu s¹ organy za³o-
¿ycielskie. Wiele powiedziano o samorz¹dach –
i negatywnie, i trochê pozytywnie. Wydaje mi siê,
¿e dziêki olbrzymiej roli, jak¹ odgrywaj¹ samo-
rz¹dy od 1999 r., utrzymuje siê obecny poziom
funkcjonowania ochrony zdrowia. I rzeczywiœcie,
tam gdzie samorz¹dy nie mog¹ finansowo podo³aæ
temu olbrzymiemu wydatkowi finansowemu, nie-
stety, szpitale siê zad³u¿aj¹, bo infrastruktura
jest stara, trzeba j¹ dostosowaæ i zrobiæ wiele in-
nych ró¿nych rzeczy.

Uwa¿am, ¿e powstanie spó³ki kapita³owej jest
pewn¹ szans¹, bo daje samorz¹dom narzêdzia
i pieni¹dze. 2 miliardy 700 milionów z³ to ju¿ s¹
konkretne pieni¹dze zapisane w bud¿ecie dla
tych szpitali. Kieruj¹c wzrok na pana ministra,
powiem z ubolewaniem – mimo ¿e ja jestem sena-
torem z Platformy, Panie Ministrze – i¿ nadal nie
widaæ w tym pakiecie szpitali dobrze funkcjonu-
j¹cych. Trudno, musimy p³aciæ frycowe, ale taka
jest sytuacja w kraju – bud¿etu na to nie staæ, ¿e-
by dobrych wspieraæ. Musimy przede wszystkim
wyrównywaæ poziom.

I na koniec chcia³bym siê zatrzymaæ przy p³at-
niku. Szanowni Pañstwo, z pe³n¹ odpowiedzial-
noœci¹ stwierdzam, ¿e Narodowy Fundusz Zdro-
wia w obecnym systemie jest najlepszym p³atni-
kiem. Nie ma dzisiaj innego tak dobrego p³atni-
ka. I mówienie, ¿e pacjent z kieszeni zap³aci za
procedury, za leczenie, jest nieprawd¹. ¯aden
szpital prywatny – kiedy osoba prawna albo oso-
ba fizyczna jest w³aœcicielem – nie utrzymuje siê
wy³¹cznie z op³at prywatnych. W Krakowie, z te-
go, co wiem, jeden szpital jest w tej chwili budo-
wany czy tworzony – s³ynnego pana doktora G.
bodaj¿e ma zatrudniæ – który z za³o¿enia nie bê-

dzie zawiera³ kontraktów z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Wszystkie szpitale prywatne za-
biegaj¹ o kontrakt z NFZ. Z ca³¹ moc¹ pragnê
podkreœliæ, ¿e œrodki w Narodowym Funduszu
Zdrowia z ka¿dym rokiem wzrastaj¹. Oczywiœcie,
wzrastaj¹ te¿ potrzeby. Je¿eli mówimy o nadwy-
konaniach, to trzeba równie¿ powiedzieæ, ¿e kon-
trakt miêdzy œwiadczeniodawc¹ a Narodowym
Funduszem Zdrowia ma formê umowy cywilno-
prawnej. Strony umawiaj¹ siê na wykonanie
okreœlonych œwiadczeñ, za okreœlon¹ kwotê. Je-
¿eli œwiadczeniodawca wykonuje wiêcej œwiad-
czeñ, to ma prawo przyst¹piæ do negocjacji, ale
nie mo¿e oczekiwaæ w 100% sfinansowania tych
œwiadczeñ. By³oby dobrze, gdyby by³o 100%, ale
ja siê cieszê, je¿eli sfinansowane to zostanie cho-
cia¿ na poziomie 60%, bo to s¹ us³ugi wykonane
ponad nasz¹ umowê. I taki jest gentlemen's
agreement w biznesie.

Jeszcze jedno chcia³bym powiedzieæ. W dzisiej-
szej konstelacji SP ZOZ w stosunku do Narodowe-
go Funduszu Zdrowia nie ma ¿adnej si³y oddzia³y-
wania. Mam mocn¹ pozycjê w regionie i próbowa-
³em w grudniu nie podpisaæ kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, bo dawa³ mi za ma³o za
punkt. Wezwa³ mnie marsza³ek i zapyta³: czy
chcesz byæ dalej dyrektorem? Chcia³em byæ dalej
dyrektorem, podpisa³em kontrakt – niekorzystny,
trudno. A je¿eli bêdzie to spó³ka prawa handlowe-
go, to powstaje holding, korporacja, wiele ró¿nych
rzeczy. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zadzwoni
do marsza³ka, bo marsza³ek nie bêdzie mia³ wp³y-
wu na prezesa spó³ki, bo nad prezesem spó³ki s¹
inne w³adze, a nie marsza³ek.

Na koniec, Panie Marsza³ku, jeœli pan mini-
ster bêdzie odpowiada³ na postawione tu przez
pana senatora pytanie – tego nie wiem – to
chcia³bym prosiæ, ¿eby pan minister by³ ³askaw
ustosunkowaæ siê, bo brak³o mi tego w pakiecie
ustaw, do ca³ej sprawy szpitali klinicznych. To
jest olbrzymi problem. Myœmy o tym nie dysku-
towali. W mojej ocenie problem jest spowodowa-
ny tym, ¿e w przesz³oœci organem za³o¿ycielskim
tych szpitali by³ minister zdrowia, póŸniej rekto-
rzy uczelni, teraz uczelnie przekszta³ca³y siê
w uniwersytety, w tej konstelacji s¹ jeszcze je-
dnostki badawczo-rozwojowe. Szpitale klinicz-
ne czy uniwersyteckie wykonuj¹ te¿ zadania dy-
daktyczne, z zakresu dydaktyki przeddyplomo-
wej, czyli nauczania studentów, przysz³ych
adeptów medycyny, dydaktyki podyplomowej,
prowadz¹ badania naukowe, a jednoczeœnie
kontraktuj¹ z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Myœlê, ¿e dla Wysokiego Senatu bêdzie to istot-
ne, jeœli pan minister ustosunkuje siê do tych
problemów.

Na koniec przy³¹czam siê do ¿yczeñ pana sena-
tora, ¿yczê wszystkim pañstwu zdrowia, ale rów-
nie¿ – wszystkim Polakom. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym tylko zaznaczyæ, ¿e by³y ju¿ pytania

do pana ministra. Oczywiœcie, pan minister bê-
dzie mia³ mo¿liwoœæ ustosunkowania siê do
wniosków, ale to ju¿ nie jest etap odpowiedzi na
pytania.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Sta-
nis³awa Iwana.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Sza-

nowni Goœcie!
Przez dwa dni przewijaj¹ siê w mojej pamiêci

przynajmniej dwa podstawowe pytania. Po pier-
wsze, po co ta komercjalizacja, a po drugie, dla-
czego nie dobrowolne przekszta³cenie? I chcia³-
bym na ten temat parê zdañ powiedzieæ.

Tak siê zdarzy³o po 1990 roku, ¿e mia³em okaz-
jê nadzorowaæ w urzêdzie wojewódzkim przedsiê-
biorstwa pañstwowe. Proszê pañstwa, powtarza³o
siê pytanie: po co przekszta³caæ siê w spó³ki? Jak
jest dobrze, s¹ dobre przedsiêbiorstwa pañstwo-
we, system funkcjonuje, to naturalne jest, ¿e
trudno siê zdecydowaæ na zmiany, jest pewna
obawa, jest niewiadoma przysz³oœæ, czy wystarczy
nam naszych doœwiadczeñ, kwalifikacji itd., itd.
To s¹ naturalne obawy i problemy. I teraz wiem je-
dno. Proszê pañstwa, gdyby w 1990 r. czy 1991 r.
dosz³o do obowi¹zkowego przekszta³cenia wszys-
tkich przedsiêbiorstw pañstwowych w spó³ki, to
prawdopodobnie znacznie wiêcej tych przedsiê-
biorstw pañstwowych da³oby siê uratowaæ, nie
popad³yby one w upad³oœæ, nie zosta³by ten ma-
j¹tek w du¿ej czêœci zmarnowany. Dlaczego? Ano
dlatego, ¿e tak d³ugo trwano przy z³ym stanie pra-
wnym, kiepskim stanie prawnym, jaki odziedzi-
czyliœmy po poprzednim systemie, a¿ by³o ju¿ tak
Ÿle i nie by³o innego wyjœcia i próbowa³o siê coœ
przekszta³caæ. I w tym momencie próbowa³o siê
przekszta³caæ te przedsiêbiorstwa w spó³ki, ale na
uratowanie ich by³o ju¿ za póŸno.

I proszê pañstwa, my mamy w tej chwili do czy-
nienia z trochê podobn¹ sytuacj¹. Mamy znajomy
system, s¹ to SP ZOZ. Jest to system, w którym
umiemy siê poruszaæ, bo jesteœmy albo pacjenta-
mi, albo tymi, którzy odpowiadaj¹ za te podmioty.
Myœlê i o zarz¹dzaj¹cych, i o samorz¹dowcach.
Du¿a czêœæ nas, senatorów, wywodzi siê w³aœnie
z samorz¹dów.

Przejdê teraz do tego, po co nam komercjaliza-
cja. Jeszcze dokoñczê. Je¿eli bêdzie dobrowol-
noœæ, to nic siê nie zmieni, bo w tej chwili te¿ jest
mo¿liwoœæ przekszta³cenia. Ale te¿ jest tak, co ze
zdumieniem wczoraj us³ysza³em, ¿e gremialnie
dobre SP ZOZ id¹ do przekszta³cenia. Ja tego nie
mogê poœwiadczyæ, jeœli chodzi o teren mojego wo-

jewództwa. U mnie zosta³o przekszta³conych kil-
ka upadaj¹cych, zad³u¿onych po uszy szpitali –
kiedy ju¿ nie by³o szansy na to, ¿eby one mog³y
funkcjonowaæ w postaci SP ZOZ. Przyk³ad szpita-
la w Kostrzynie – abstrahujê od oceny Woodstock
– kiedy to Owsiak zastanawia³ siê, czy to ma byæ
w tym miejscu, czy nie, bo SP ZOZ upada³ i nie da-
wa³ rêkojmi na to, ¿eby zapewniæ obs³ugê medycz-
n¹ na odpowiednim poziomie na tej¿e w koñcu
wielkiej imprezie. I dosz³o do przekszta³cenia, po-
wsta³ niepubliczny nowy szpital. Sytuacja wróci³a
do normy, jest tam oddzia³ oczny na takim pozio-
mie, ¿e z ca³ego województwa ludzie tam jad¹
i czekaj¹ na przyjêcie. I to jest przyk³ad, który
pañstwu chcê pokazaæ.

A teraz, proszê pañstwa, komercjalizacja. Na-
wi¹¿ê do tego, co mówi³ pan senator Paw³owicz.
Jaki regres ma organ za³o¿ycielski, jakim jest sa-
morz¹d, w stosunku do zarz¹dzaj¹cego, do dy-
rektora? Regres ma taki, ¿e mo¿e on powiedzieæ:
ja ciê zwolniê. W zasadzie ¿adnego innego prze³o-
¿enia nie ma. Czym siê ró¿ni komercjalizacja?
A powiem pañstwu, ¿e mówiê to te¿ na podstawie
doœwiadczenia – myœlê, ¿e mo¿e jest tu jeszcze
parê takich osób – bo by³em po dziewiêædzie-
si¹tym roku dyrektorem przedsiêbiorstwa pañ-
stwowego, które zosta³o przekszta³cone z sukce-
sem w spó³kê. Jest to chyba jedna z niewielu spó-
³ek w tej bran¿y, nie bêdê tutaj mówi³ o szczegó-
³ach, która funkcjonuje do dzisiaj, wszystkie in-
ne upad³y. Zosta³a przekszta³cona i funkcjonuje.
Ale dlaczego? Dlatego ¿e jest to znacznie bardziej
przejrzysty, konkretny i odpowiedzialny sposób
zarz¹dzania.

(Senator Piotr Kaleta: A jaka spó³ka?)
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: W jakiej bran¿y?)
Lubuskie Fabryki Mebli – przedsiêbiorstwo

pañstwowe przekszta³cone w spó³kê…
(Senator Piotr Kaleta: Nie porównujmy, Panie

Senatorze, szpitali do mebli.)
Nie, spó³ka to jest spó³ka.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê nie dyskutowaæ. Proszê mówiæ.)
Dobrze.
Wracam do tego zagadnienia. W tym uk³adzie

nie jest tak, ¿e dyrektor bêdzie sobie robi³, co bê-
dzie chcia³, czy te¿ bêdzie jakiœ iluzoryczny nadzór
sprawowany przez spo³eczn¹ radê, gdzie ludzie
dobrej woli zasiadaj¹ i mog¹ sobie podyskutowaæ,
a to siê nijak mo¿e prze³o¿yæ na to, co siê bêdzie
dzia³o w zak³adzie. Przecie¿ mo¿na podaæ przyk³a-
dy, gdzie po zmianie na przyk³ad dyrekcji czy po
tym jak samorz¹d postanowi³ zbadaæ, co siê dzieje
w danym szpitalu, przez pó³ roku nie mo¿na by³o
ustaliæ poziomu zobowi¹zañ i nale¿noœci. Przez
pó³ roku nie mo¿na by³o dojœæ, jaka jest sytuacja
finansowa szpitala, a ten szpital jakoœ funkcjono-
wa³ z roku na rok, dyrekcja dostawa³a warunki do
dalszego funkcjonowania. A w spó³ce tak siê nie
da. W spó³ce jest zarz¹d, który kontrolowany jest
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przez radê nadzorcz¹. Zarówno zarz¹d, jak i rada
nadzorcza w pewnych sytuacjach, na przyk³ad
w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, po-
nosi odpowiedzialnoœæ ca³ym swoim maj¹tkiem.
Tu nie ma ¿artów, tu po prostu nie ma ¿artów.
A je¿eli chodzi o ten mityczny zysk, o którym te¿
tutaj opowiadano, to jasne, spó³ka ma genero-
waæ zysk, przychody musz¹ byæ wiêksze od kosz-
tów, bo jak nie, to siê bêdzie to wszystko zad³u¿a-
³o i bêdziemy w sytuacji, w jakiej jesteœmy w tej
chwili.

By³em wojewod¹ za czasów Jerzego Buzka. Od-
d³u¿yliœmy, jak wszêdzie, wszystkie szpitale, ale
po iluœ tam latach znowu jest kilkaset milionów
z³otych zad³u¿enia. Dlaczego? Dlatego ¿e nie by³o
warunków do dbania o to, a¿eby koszty nie prze-
kracza³y przychodów, które s¹ mo¿liwe do osi¹g-
niêcia. I teraz, proszê pañstwa, zarz¹d odpowia-
da, jak nie potrafi, to niestety musi odejœæ – to
gwarantuje spó³ka. A o tym, na co ma byæ prze-
znaczony zysk, decyduje organ za³o¿ycielski, w³a-
œciciel. Je¿eli w³aœciciel, którym jest samorz¹d,
uzna, ¿e ten zysk ma byæ przeznaczony na inwe-
stycje wewn¹trz firmy, czyli tej spó³ki, to bêdzie
ten zysk na to przeznaczony. Je¿eli dojdzie do
wniosku, ¿e tam ju¿ s¹ takie luksusy, ¿e nie wia-
domo na co mo¿na te pieni¹dze wydaæ, to mo¿e
z tych pieniêdzy spróbuje utworzyæ coœ senso-
wnego w obszarze spo³ecznie s³usznym i u¿ytecz-
nym.

Proszê pañstwa, jestem przekonany, ¿e to rów-
nie¿ spowoduje uszczelnienie zarz¹dzania finan-
sami. Musimy mieæ najpierw dobrze zalutowane
czy te¿ nowe wiadro, a nie stare z dziurami, a¿e-
by mo¿na by³o do niego zacz¹æ laæ wodê. My tej
wody lejemy wiêcej, bo w ci¹gu ostatnich kilku
lat nak³ady na s³u¿bê zdrowia wzros³y o – ró¿nie
siê mówi – 40–50 %. A tego w ogóle nie widaæ, ni-
gdzie nie widaæ. I proszê pañstwa, jest rzeczywi-
œcie tak, ¿e spó³ka mo¿e upaœæ. Je¿eli spó³ka nie
bêdzie zachowywa³a siê na konkurencyjnym
rynku w taki sposób, ¿e bêdzie pozyskiwa³a
klientów, którymi s¹ pacjenci, to ona pewnie
upadnie. Ale to bêdzie znaczy³o, ¿e po prostu nie
ma dla niej rynku, a rynek wymusza jakoœæ.
Wszyscy, którzy zarz¹dzali i zarz¹dzaj¹ spó³ka-
mi, wiedz¹, ¿e nie ma w tej chwili lepszej formy
zarz¹dzania dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. A to
musi byæ dzia³alnoœæ gospodarcza. Takiego zu-
pe³nego oderwania od realiów, od ekonomii, od
finansów, mówienie o misji, o heroizmie… Pani
Senator, pewnie tak jest, ale tu w³aœnie o to cho-
dzi, ¿eby te firmy funkcjonowa³y nie na zasadzie
heroizmu, tylko zgodnie z normalnymi zasada-
mi. Jest pracownik, ma swoje obowi¹zki, ma za
to odpowiednie wynagrodzenie, ma narzêdzia
do tego i tak dalej, i tak dalej. Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Grze-

gorza Czeleja.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wprowadzaj¹c jakiekolwiek zmiany, przede

wszystkim nale¿y przewidzieæ ich skutki i zadaæ
sobie pytanie, czy zmiany s¹ na lepsze czy na gor-
sze. Mówiê to z pozycji osoby, która kilka lat temu
czy jakiœ czas temu g³osowa³a jako radny za pry-
watyzacj¹ POZ w Lublinie, i osoby, która przez ca-
³e swoje ¿ycie jest zwi¹zana z zarz¹dzaniem i z me-
dycyn¹.

Chcia³bym siê podzieliæ z pañstwem kilkoma
uwagami w sposób oderwany od emocji i oderwa-
ny od aspektów politycznych. Przez ostatnie lata,
gdy obserwujê to, co siê dzieje w medycynie – mo-
¿e powiem zbyt ostro – mam wra¿enie, ¿e w postê-
powaniu poszczególnych rz¹dów czy ministrów
zdrowia by³o du¿o hipokryzji. Dlaczego? Otó¿ mó-
wi siê, ¿e to s¹ bardzo trudne problemy, a tak na-
prawdê, gdybyœmy przeanalizowali to pod wzglê-
dem ekonomicznym, to widaæ, i¿ nale¿a³o podejœæ
do problemów s³u¿by zdrowia w nastêpuj¹cy spo-
sób. Znamy liczbê osób objêtych zakresem œwiad-
czeñ przez NFZ, znamy statystykê poszczegól-
nych chorób, wiemy, jaki jest koszt poszczegól-
nych procedur medycznych, wiêc z mno¿nika te-
go – oczywiœcie ja uogólniam – mo¿na przewidzieæ
bud¿et, jaki jest potrzebny na realizacjê œwiad-
czeñ. Ale nikt nie ma odwagi powiedzieæ spo³e-
czeñstwu, ¿e tak szerokiego zakresu us³ug przy
obecnym poziomie medycyny, a nasza medycyna
naprawdê w wielu przypadkach jest na poziomie
europejskim, œwiatowym, za te pieni¹dze na-
prawdê nie da siê udŸwign¹æ. Chyba nikt z pañ-
stwa nie podejmie dyskusji na ten temat. I szuka
siê usprawiedliwieñ zastêpczych, ¿e mamy do
czynienia z dziurawym wiadrem, które przecieka,
dlatego, ile byœmy nie wprowadzili pieniêdzy do
systemu, to one wyciekn¹. Dobrze, ale zapytam:
gdzie one wyciekaj¹, gdzie one wyciekn¹? Zga-
dzam siê, ¿e pañstwa idea jest s³uszna. Prze-
kszta³caj¹c szpitale w spó³ki prawa handlowego
i nak³adaj¹c prezesom zarz¹du kaganiec… Prze-
praszam za wyra¿enie, ale czymœ takim jest ko-
deks spó³ek handlowych i odpowiedzialnoœæ za-
rz¹du za wyniki spó³ki, Tak, to jest dobra metoda,
ona tam, gdzie s¹ niepotrzebne koszty, gdzie pie-
ni¹dze s¹ wydawane nieodpowiedzialnie, spowo-
duje czy te¿ mo¿e spowodowaæ, bo to te¿ zale¿y
w du¿ym stopniu od czynnika ludzkiego, zmniej-
szenie kosztów. Jednak moim zdaniem brakuje
w Polsce standardów postêpowania; to siê nie
zmienia. I teraz, w momencie, w którym wlewamy
do systemu wiêcej pieniêdzy, a system w Polsce
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jest, w cudzys³owie, nieszczelny… Ja bym tego
nieszczelnoœci¹ nie nazywa³, bo ile pieniêdzy nie
wprowadzimy, to bêd¹ one, oczywiœcie w grani-
cach mo¿liwoœci naszego bud¿etu, wykorzystane
do wprowadzania i wdra¿ania nowoczesnych pro-
cedur medycznych. Popatrzmy, jak w ostatnich
latach rozwinê³a siê kardiologia w Polsce. W prak-
tyce, je¿eli sobie na to popatrzymy, jest na pozio-
mie wielu krajów zachodnich. WskaŸniki mamy
na poziomie Belgii i Holandii, a procentowa liczba
zabiegów jest wy¿sza, wiêc ja nie ryzykowa³bym
takiego ostrego stwierdzenia, ¿e te pieni¹dze s¹
marnowane. To nie jest dok³adnie tak.

Innym elementem jest to, co siê pojawi³o w wy-
powiedzi jednego z naszych kolegów z Platformy.
Faktycznie niektóre metody postêpowania czy
procedury lecznicze w Polsce s¹ bardziej oparte
na sztuce lekarskiej i na podejœciu „wszystko, co
mo¿na, co najlepsze, dla pacjenta”, a nie na
wzglêdach ekonomicznych. Trudno jest o tym
mówiæ, mnie jest trudno jako lekarzowi, ale jest
ró¿nica miêdzy postêpowaniem lekarzy polskich
a postêpowaniem lekarzy w wielu oœrodkach na
Zachodzie czy w Stanach. Tam jest tak: ten cz³o-
wiek ma tyle i tyle lat, jest starszy, jemu nie op³aca
siê pomagaæ tak drogimi metodami. To siê k³óci
z moj¹ etyk¹ lekarsk¹, ale musimy sobie zdaæ
sprawê, ¿e do tego doprowadza uwzglêdnienie
twardych re¿imów ekonomicznych w Stanach czy
w oœrodkach na Zachodzie. I je¿eli ktoœ chce byæ
leczony inaczej, z zachowaniem wszystkich mo¿li-
wych procedur, to oczywiœcie nie w publicznej
s³u¿bie zdrowia, i musi za to p³aciæ. I o tym trzeba
spo³eczeñstwu powiedzieæ. Je¿eli nie bêdziemy
w postêpowaniu kierowaæ siê najlepiej rozumian¹
sztuk¹ lekarsk¹, tylko wzglêdami ekonomiczny-
mi, to doprowadzi to do tego typu patologicznych
zjawisk: tego pacjenta nie op³aca siê leczyæ, bo
koszt jest potê¿ny, a zwiêkszymy jego prze¿ycie
o rok czy dwa albo od roku do trzech lat. Taka jest
ekonomia. Dlatego ja po uszczelnieniu tego syste-
mu nie spodziewa³bym siê rewolucji.

Z kolei bez sprecyzowania koszyka œwiadczeñ
znajdziemy siê w przysz³ym roku, we wrzeœniu
lub w paŸdzierniku, o tym mo¿emy dyskutowaæ,
w sytuacji, ¿e zabraknie w systemie pieniêdzy.
A co siê dzieje dzisiaj w prywatnych POZ, kiedy
koñczy siê kontraktowanie? Tutaj mogê oprzeæ
siê na konkretnych przyk³adach. Powiedzmy, ¿e
us³yszymy: dwudziestego skoñcz¹ siê darmowe
wizyty i prosimy za to p³aciæ. W POZ nie ma pro-
blemu. Moja ¿ona jest dermatologiem, pracuje
w klinice i w POZ, wizyta kosztuje tyle i tyle. Tu nie
ma problemu, ale je¿eli to bêdzie dotyczy³o sta-
nów ostrych? Tutaj sytuacja siê komplikuje.
A wiêc chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e tego typu fun-
damentalne kwestie nie zosta³y poruszone. Bar-
dzo szybko zda³ sobie z tego sprawê pan profesor

Religa. Jego drog¹ by³o, zgadzam siê, wpompowa-
nie do systemu wiêkszej iloœci pieniêdzy. Mo¿emy
dyskutowaæ, czy przy tego typu nieszczelnym sy-
stemie jest to dobra metoda, ale taki by³ jego po-
mys³, to oraz stworzenie sieci spó³ek u¿ytecznoœci
publicznej. Dzia³a³yby one na zasadach non-pro-
fit, obejmowa³y swoim obszarem ca³y kraj i zape-
wnia³y bezpieczeñstwo obywatelom.

Chcia³bym poruszyæ teraz kolejn¹ sprawê, któ-
ra mnie nurtuje, bulwersuje w ostatnich latach.
A mianowicie fakt, ¿e polityka zdrowotna u nas
w kraju jest kierowana bardziej przez NFZ ni¿ Mi-
nisterstwo Zdrowia, to jest b³¹d fundamentalny.
Szanowni Pañstwo, mam gor¹cy apel do Minister-
stwa Zdrowia: to musi siê zmieniæ. Pytacie: je¿eli
jesteœ taki m¹dry, to co? Có¿, ja uwa¿am, ¿e po-
winny dostaæ wsparcie cztery podstawowe dzia³y:
medycyna ratunkowa, kardiologia, szeroko rozu-
miana pediatria i onkologia. Dlaczego? Dlatego,
¿e jak przyjdzie ktoœ z problemem dermatologicz-
nym i bêdzie musia³ czekaæ dwa miesi¹ce, to nic
siê nie stanie, ale z dzieæmi jest inna sprawa,
w kardiologii jest inna sprawa, w onkologii jest in-
na sprawa, bardzo trudna. Pomijam tu aspekt
medialny. I nie mówiê tu ju¿ o medycynie wypad-
kowej, bo to jest oczywiste, ¿e jeœli jest wypadek,
to musi byæ krótka œcie¿ka. I na to chcia³bym
zwróciæ uwagê. Gor¹co apelujê, aby nie zaczynaæ
reform od tego typu pakietu. Dobrze, on ju¿ leci,
ale brakuje mi tego typu ustaw i przemyœlanej po-
lityki.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê pañstwa na
jedno niebezpieczeñstwo. Otó¿ kolejnoœæ jest ta-
ka, ¿e wprowadzamy, wrzucamy czy wt³aczamy
szpitale w ramy kodeksu handlowego, w ramy ko-
deksu spó³ek handlowych. Zaznaczam, ¿e to mo-
¿e mieæ swoje pozytywne efekty, ale wrzucamy je,
maj¹c wiedzê i œwiadomoœæ, i¿ w systemie bêdzie
brakowa³o pieniêdzy.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, bardzo proszê…)

Ju¿, dziesiêæ sekund.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Bardzo proszê

koñczyæ. Ciekawie pan mówi, ale…)
I teraz wiadomo, ¿e w bilansie ogólnym nie bê-

dzie mo¿liwa realizacja tak zwanych gwarantowa-
nych œwiadczeñ. Co to w ogóle za koszyk œwiad-
czeñ gwarantowanych, skoro w tej chwili jest to
fikcja? Teraz bêdziemy mieli do czynienia ze zja-
wiskami, które s¹ w literaturze opisane jako un-
dertreatment i overtreatment – nie chcê tego rozwi-
jaæ, nie ma na to czasu – i w krótkim czasie doj-
dziemy do sytuacji, w której globalnie zacznie bra-
kowaæ pieniêdzy w systemie, a na to nak³ada siê
mo¿liwoœæ prywatyzacji spó³ek. Pytanie, czy lepiej
najpierw dofinansowaæ, potem prywatyzowaæ?
I czy jest sens wprowadzaæ mo¿liwoœæ prywatyza-
cji w momencie, w którym tak naprawdê nie two-
rzymy warunków rynkowych? Bo my wrzucamy
szpitale w pewne ramy czy porównujemy ich sy-
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tuacjê do sytuacji rynkowej, ale nie stwarzamy
fundamentalnych podstaw i warunków do dzia³a-
nia…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

…dlatego ¿e bilans jest niezrównowa¿ony.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …proszê ju¿

koñczyæ. Dwie minuty.)
Oczywiœcie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Mo¿e pan siê

jeszcze zapisaæ na piêæ minut.)
Dobrze.
Jeszcze raz gor¹ca proœba, zw³aszcza do Mini-

sterstwa Zdrowia, o przemyœlenie i analizê moich
postulatów. Dziêkujê pañstwu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Grzego-

rza Banasia.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Piêkna Pani! Szlachetni Pa-

nowie Senatorowie!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e to nie niewidzialna

rêka rynku zdiagnozuje i wyleczy chore serce. To
nie niewidzialna rêka rynku zaordynuje w³aœciwe
leczenie. I to nie niewidzialna rêka rynku bêdzie
decydowa³a, czy tak naprawdê decyduje, o losie
chorego. Tak powinno byæ. Niestety, przez to, co
w tym pakiecie ustaw zdrowotnych w tej chwili
próbujecie pañstwo wprowadziæ, o tym wszyst-
kim bêdzie decydowa³a w³aœnie niewidzialna rêka
rynku. Jesteœcie jego wyznawcami, jesteœcie
cz³onkami sekty, którzy widz¹ tylko i wy³¹cznie
ten prymat. A przecie¿ trzeba siê rozejrzeæ trochê
dooko³a siebie i popatrzeæ, jak to siê robi w Euro-
pie, w tej Europie, w której ju¿ jesteœmy, a do któ-
rej tak d³ugo aspirowaliœmy. W krajach rozwiniê-
tych niewidzialna rêka rynku w 10% do 20% sta-
nowi o sposobie leczenia, szczególnie w leczni-
ctwie zamkniêtym. My dzisiaj chcemy zrobiæ wy-
³om. My chcemy dzisiaj pokazaæ Europie, ¿e siê
myli.

Taki jest pomys³ Platformy Obywatelskiej.
A pamiêtam debatê telewizyjn¹, któr¹ odby³em
mo¿e z pó³ roku temu miêdzy innymi z jednym
z senatorów Platformy Obywatelskiej. I pamiê-
tam, jak ten pan senator zarzeka³ siê, mówi³, pa-
trz¹c prosto w kamerê, czyli w oczy telewidzów, ¿e
s¹ doskona³e zabezpieczenia przed prywatyzacj¹,
bo przecie¿ dotychczasowy organ za³o¿ycielski,
czyli samorz¹d, nie bêdzie mia³ mniej ni¿ 51%
udzia³ów. Cofnijmy siê jeszcze parê miesiêcy

wczeœniej, do kampanii wyborczej. Te¿ by³o mó-
wione, ¿e nie bêdzie prywatyzacji s³u¿by zdrowia,
za to bêd¹ podwy¿ki dla pielêgniarek, lekarek, dla
lekarzy, dla wszystkich pracowników s³u¿by
zdrowia. No i mamy dzieñ dzisiejszy – niewidzial-
na rêka rynku, ona zdecyduje o wszystkim.

Szanowni Pañstwo! Myœlê, ¿e w tak wra¿liwej
materii, jak¹ jest ochrona zdrowia, jakim jest sto-
sunek instytucji, które tworz¹ tê ochronê zdro-
wia, do pacjenta, do obywatela, nie mo¿emy po-
wierzaæ wszystkiego owej niewidzialnej rêce ryn-
ku. Tutaj jest potrzebne pañstwo, tutaj jest po-
trzebne silne pañstwo. Z determinacj¹ psujecie
pañstwo – odnoszê to do pañstwa bêd¹cych cz³on-
kami Platformy Obywatelskiej – w³aœnie istotê
pañstwowoœci. W tych obszarach, gdzie pañstwo
powinno byæ silne, wy z ca³¹ moc¹ deregulujecie.
Tak nie mo¿e byæ. To siê musi – obym by³ z³ym
prorokiem! – Ÿle skoñczyæ. Trzeba powiedzieæ, ¿e
to siê musi Ÿle skoñczyæ. To siê musi Ÿle skoñczyæ.
To trzeba przewidywaæ. I po to jesteœmy tutaj, by
razem tworzyæ normy prawne, które sprostaj¹ ka-
¿dej hipotetycznej sytuacji. A komercjalizacja i ot-
warcie prostej drogi do prywatyzacji – w tym rów-
nie¿ do dzia³ania z ca³¹ surowoœci¹ kodeksu spó-
³ek handlowych, czyli przeprowadzania upad³oœci
ze wzglêdu na to, i¿ spó³ka nie przynosi zysków al-
bo notuje ujemny wynik finansowy – niestety, do-
prowadza w zwi¹zku z tym w szczególnoœci do po-
gorszenia dostêpnoœci tak niezwykle istotnych,
zamkniêtych placówek s³u¿by zdrowia, jakimi s¹
w³aœnie szpitale.

Szanowni Pañstwo! Pada³y tutaj argumenty, ¿e
trzeba zaufaæ samorz¹dom, ¿e samorz¹dnoœæ,
idea samorz¹dnoœci to ten jedyny czy najwiêkszy
sukces z tych prawie dwudziestu ju¿ lat transfor-
macji ustrojowej, bo tak siê ³adnie mówi. Rzeczy-
wiœcie tak jest. Samorz¹d to jest gospodarz, który
dzia³aj¹c na miejscu, potrafi dzia³aæ racjonalnie.
Ale zechciejcie, Panowie, przeczytaæ choæby ra-
port Naczelnej Izby Kontroli z tego roku, który ka-
¿dy z nas dosta³ – byæ mo¿e to by³a po³owa roku –
o tym, w jaki sposób samorz¹dy wykonuj¹ swoje
zadania zwi¹zane z w³aœciw¹ gospodark¹ mienia
komunalnego. 85% skontrolowanych samo-
rz¹dów robi to Ÿle, robi to z naruszeniem ustaw,
robi to niegospodarnie. Pamiêtajmy o tym, co po-
wiedzia³… Nie chcia³bym przywo³aæ tego nazwis-
ka, bo ono w sposób niechlubny zapisa³o siê w hi-
storii, ale to Lenin powiedzia³: zaufaj, ale sprawdŸ.
A wiêc sprawdzajmy, w jaki sposób funkcjonuje
ten samorz¹d, który niew¹tpliwie jest zdobycz¹
naszych ostatnich dwudziestu lat.

Szanowni Pañstwo! Wiele argumentów, bardzo
cennych i rzeczowych, poruszy³ pan senator Cze-
lej, który wystêpowa³ przede mn¹. Chcia³bym do
tego zestawu bardzo celnych argumentów, które
tutaj poda³, do³o¿yæ to, ¿e tak naprawdê to my
w z³ym obszarze chcemy wprowadziæ konkuren-
cjê, bo nale¿a³oby wprowadziæ konkurencjê w ob-
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szarze p³atnika. Dopóki jedynym p³atnikiem, je-
dynym realnym p³atnikiem bêdzie Narodowy
Funduszu Zdrowia, dopóty nie bêdzie rzeczywi-
œcie ¿adnego wp³ywu na poprawê jakoœci i sposo-
bów leczenia. Nie bêdzie. Dopiero pojawienie siê
konkurencyjnoœci w tym obszarze uwieñczy ten
efekt, o który dzisiaj zabiegamy, czyli poprawa ja-
koœci i standardów leczenia.

Szanowni Pañstwo! Jest jeszcze jeden w¹tek,
który chcia³bym poruszyæ, zwi¹zany ju¿ bardziej
z samymi pracownikami przekszta³canych zak³a-
dów. Mianowicie do tej pory w³aœciwie ka¿de prze-
kszta³cenie, skomercjalizowanie zak³adu pañ-
stwowego, przedsiêbiorstwa pañstwowego lub je-
dnostek samorz¹du terytorialnego odbywa³o siê
na mocy zapisów ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji. Poœród wielu zapisów jest tam te¿ taki,
który mówi o tej piêtnastoprocentowej puli akcji
przeznaczonej dla pracowników komercjalizowa-
nego przedsiêbiorstwa. Nie mówiê, ile to by³oby
w realnych z³otówkach, bo wycena jest dopiero
przy prywatyzacji. Ale ju¿ w momencie samej ko-
mercjalizacji pracownicy dostaj¹ ten pakiet
15% akcji swojego przedsiêbiorstwa. Dlaczego,
dlaczego zapomniano przy tej okazji o kilkuset ty-
si¹cach pracowników s³u¿by zdrowia? Czy z roz-
mys³em, czy z powodu ba³aganu, który towarzy-
szy uchwalaniu tego pakietu? Nikt nie potrafi³ mi
podczas tylu ju¿ godzin debaty wyjaœniæ tego fe-
nomenu. Zatem, Szanowni Pañstwo, bêdê z ca³ym
przekonaniem i w zgodzie z w³asnym sumieniem
podnosi³ rêkê przeciwko wprowadzeniu tego pa-
kietu, który proponuje Platforma Obywatelska.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Henry-

ka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Ministrowie!

Wysoka Izbo!
Przepraszam, ¿e nie by³em na tyle czujny i wy-

pad³em z listy. Mia³em wczeœniej wyst¹piæ. Nie za-
biera³bym czasu, zrezygnowa³bym z mówienia
o tej niezwykle wa¿nej kwestii, gdyby nie pewne
zobowi¹zanie, które na mnie ci¹¿y.

Mam oto przed sob¹ stanowisko konwentu sta-
rostów i wicestarostów lubuskich dotycz¹ce kwe-
stii, które przykuwaj¹ nasz¹ uwagê ju¿ od doby.
To ju¿ dwadzieœcia jeden minut, od kiedy minê³a
doba, jak poœwiêcamy czas na pracê nad reformo-
waniem s³u¿by zdrowia. Pada³y tutaj pytania
o konsultacje publiczne, pada³y pytania o stano-

wisko samorz¹dów. Oto jest w³aœnie stanowisko
samorz¹dów w sprawie reformy s³u¿by zdrowia.
Po raz trzeci wystêpujemy w tej sprawie. Zacytujê
kilkanaœcie zdañ: „Prace nad przygotowaniem pa-
kietu ustaw restrukturyzuj¹cych s³u¿bê zdrowia
wkroczy³y w decyduj¹c¹ fazê. Nasze œrodowisko
z niepokojem obserwuje próby rozmycia g³ó-
wnych celów, jakim ma s³u¿yæ oczekiwana refor-
ma. Powiaty lubuskie od lat ponosz¹ konsekwen-
cjê odk³adania gruntownej reformy szpitalnictwa.
Borykamy siê z doprowadzeniem do standardów
naszych z regu³y przedwojennych, poniemieckich
szpitali. W warunkach ustawowych ograniczeñ
i wyj¹tkowo niskich kontraktów wspieramy nasze
ZOZ w utrzymywaniu zdolnoœci terapeutycznej.
Ten stan rzeczy nie mo¿e byæ nadal utrzymywany.
Doœwiadczenia powiatów, które nie czekaj¹c na
zmiany w prawie dokona³y przekszta³ceñ swoich
publicznych ZOZ w niepubliczne, s¹ jednoznacz-
nie pozytywne. Oczekujemy konsekwentnego
przeprowadzenia zapowiadanych reform ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem spraw wa¿nych dla fun-
kcjonowania rynku us³ug zdrowotnych oraz reali-
zacji innych zadañ w³asnych powiatów. Mianowi-
cie, postulujemy o objêcie obowi¹zkowym prze-
kszta³ceniem w spó³ki wszystkich bez wyj¹tku
szpitali i zespo³ów, tak¿e resortowych, dzia³a-
j¹cych na otwartym rynku us³ug zdrowotnych.
Postulaty te zg³aszaliœmy wczeœniej miêdzy inny-
mi przez Zwi¹zek Powiatów Polskich, uwa¿amy
jednak, ¿e ich uwzglêdnienie jest zagro¿one
wskutek dzia³añ ró¿nych grup nacisku i politycz-
nej opozycji neguj¹cej reformy”. To stanowisko
koñczy siê apelem miêdzy innymi do parlamenta-
rzystów o to, by nie zapomnieli o g³osie starostów
i wicestarostów. Jak bardziej dobitnie wyraziæ
oczekiwania œrodowiska samorz¹dowego, jeœli
nie w formie zawartej w tym stanowisku.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, pad³o tak wiele
s³ów wa¿nych dla kszta³tu reformy s³u¿by zdrowia
w tej debacie, która trwa ju¿ dobê, ¿e trudno dopo-
wiedzieæ coœ nowego. Ale zadam pytanie, które za-
dajê sobie: o co toczy siê ten spór, który z takimi
emocjami tak d³ugo trwa? W moim przekonaniu
istot¹ tego sporu jest spór o inny kszta³t odpowie-
dzialnoœci za funkcjonowanie s³u¿by zdrowia, o ta-
kie ukszta³towanie odpowiedzialnoœci, w którym
bêdzie ona mieæ charakter prawny i osobisty, cha-
rakter systemowy, a nie, jak dotychczas, charakter
odpowiedzialnoœci politycznej.

W swojej praktyce samorz¹dowej skierowa³em
dwa wnioski do prokuratury o poci¹gniêcie do od-
powiedzialnoœci osób, które winne s¹ dopuszcze-
nia do zad³u¿enia zespo³u szpitali, wczeœniej
trzech, po³¹czonych w jeden, w Gorzowie, na nie-
botyczn¹ kwotê 300 milionów z³. Oczywiœcie do-
myœlacie siê pañstwo, ¿e obydwa wnioski zosta³y
przez prokuraturê odrzucone. Odmówi³a ona
w jednym przypadku wszczêcia postêpowania,
w drugim – po wszczêciu umorzy³a postêpowanie
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twierdz¹c, ¿e nie ma odpowiedzialnoœci personal-
nej, jest odpowiedzialnoœæ polityczna. Oczywiœcie
wyborcy wymierzyli tê odpowiedzialnoœæ. Kole-
dzy, którzy z ramienia SLD przez dwie kadencje
rz¹dzili województwem, oddali w³adzê z woli wy-
borców. Ale nie ma odpowiedzialnoœci karnej, nie
ma odpowiedzialnoœci osobistej, bo taki jest sys-
tem. Tak w uzasadnieniach obydwu postanowieñ
napisa³ prokurator: to jest efekt funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej, a nie wynik b³êdnie
podjêtych decyzji osobistych.

Jeœli dzisiaj tutaj zas³u¿one laury zbiera pan
senator Zbigniew Paw³owicz, to w moim przeko-
naniu jest to efekt takiej sytuacji, w której jest
osobista interakcja miêdzy tymi, którzy ponosz¹
odpowiedzialnoœæ polityczn¹, miêdzy sposobem
sprawowania zarz¹du nad s³u¿b¹ zdrowia, a oso-
b¹, która wykonuje obowi¹zki kierownika kon-
kretnego zak³adu. Jeœli ta interakcja jest w³aœci-
wa, jeœli kierowanie trwa wiele lat, jeœli robi¹ to
m¹drzy ludzie, to mo¿e byæ taki efekt. W sytuacji,
gdy taka interakcja nie nastêpuje, nie ma dzisiaj
¿adnych regulacji o charakterze systemowym,
które zabezpiecza³yby przed podobnymi klêska-
mi, bo takiego s³owa trzeba u¿yæ, jak w przypadku
szpitala wojewódzkiego w Gorzowie czy szpitala
powiatowego w Kostrzyniu, o którym wspomnia³
mój przedmówca, kolega Iwan. I ten proces sana-
cji, który trwa w obecnym stanie prawnym, oczy-
wiœcie siê dokonuje, ale nie ma to charakteru, jaki
powinno mieæ w gospodarce, która winna fun-
kcjonowaæ wedle zasad racjonalnoœci gospodaro-
wania groszem publicznym. A jaki charakter ma
dzisiejsze przekszta³cenie publicznego ZOZ? Ma
de facto charakter upad³oœci, która nie nazywa siê
upad³oœci¹, to postawienie takiego zak³adu
w stan likwidacji, gdy dalej nie mo¿e on byæ utrzy-
mywany, tak naprawdê ze wzglêdów politycz-
nych. Bo ze wzglêdów ekonomicznych sytuacja
dawno ju¿ przekroczy³a akceptowalne rozmiary
strat, jakie odnotowuj¹ poszczególne ZOZ, zw³a-
szcza w³aœnie te stawiane przez powiaty w stan
likwidacji.

A wiêc w istocie rzeczy chcia³bym te s³owa skie-
rowaæ do kolegów senatorów z Prawa i Sprawiedli-
woœci. Jest to spór, czy chcemy wprowadzenia sy-
stemowych mechanizmów kontroli racjonalnoœci
wydatkowania œrodków publicznych na poziomie
poszczególnych, pojedynczych zak³adów opieki
zdrowotnej, czy te¿ nie. Jest to spór miêdzy spoj-
rzeniem etatystycznym na wydatkowanie œrod-
ków publicznych, a spojrzeniem, w którym zasa-
dy gospodarki rynkowej s¹ w stanie sanowaæ,
prowadziæ do sanacji zachowañ niew³aœciwych
wtedy, kiedy one siê ujawniaj¹, a nie wtedy, kiedy
ich skutki s¹ ju¿ nie do opanowania.

Mój przedmówca, senator Banaœ – jak myœlê,
bezwiednie – w³aœnie w taki sposób zidentyfiko-

wa³ ten spór, przywo³uj¹c tutaj s³owa Lenina,
o ironio losu. My w œrodowisku Platformy Obywa-
telskiej nie chcemy, by sanacja szpitali dokony-
wa³a siê poprzez ich likwidacjê wtedy, kiedy kil-
kudziesiêciomilionowe d³ugi musz¹ obci¹¿aæ sa-
morz¹dy terytorialne, by ta sanacja dokonywa³a
siê na bie¿¹co w ka¿dym roku, kiedy nast¹pi
skwitowanie zarz¹du. Jak myœlê, nale¿y siê po
prostu podziêkowanie za dobr¹, efektywn¹ pracê.
I nie jest najwa¿niejsze, ¿e te ustawy nie s¹ dosko-
na³e, bo oczywiœcie nie s¹ doskona³e. One, jak
mówi³ senator Paw³owicz, trochê zapominaj¹
o tych najlepszych, trochê zapominaj¹ o tych…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, ju¿ czas siê koñczy.)

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zapominaj¹ te¿ o tych, którzy podjêli trud re-

formowania s³u¿by zdrowia. Ale dziœ ten cel nad-
rzêdny, strategiczny, jaki towarzyszy wdro¿eniu
tych ustaw, nie mo¿e byæ niwelowany w¹tpliwo-
œciami natury jednostkowej, w¹tpliwoœciami co
do brzmienia poszczególnych przepisów w tych
ustawach. ¯adna ustawa nie jest idealna i ¿adnej
ustawy nie przeg³osowuje siê z przekonaniem, ¿e
to bêdzie kszta³t ostateczny. Bêdzie z ca³¹ pewno-
œci¹ czas na to, by poprawiaæ prawo, taki jest nasz
obowi¹zek. Ale nie mo¿emy sobie pozwoliæ, by do-
pracowywaæ siê prawa idealnego, bo to nie jest
mo¿liwe. Potrzeba odwa¿nych decyzji, o jakie
wnosz¹ starostowie województwa lubuskiego.
Z przekonaniem bêdê g³osowa³ za ustawami
przedk³adanymi przez Sejm Rzeczypospolitej.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Janina Fetliñska, proszê uprzej-

mie. Drugie wyst¹pienie, czyli piêæ minut.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku, bêdê mówiæ bardzo krótko.
W³aœciwie zmobilizowa³ mnie do tego wyst¹pienia
pan senator Iwan i postaram siê bardzo krótko
powiedzieæ, co mi siê z t¹ sytuacj¹ kojarzy.

Mo¿e na wstêpie: na rynku jest pacjent, dzia³a
œwiadczeniodawca, teraz spó³ka kapita³owa,
i p³atnik. Gdzieœ obok jest rz¹d i samorz¹d. Rz¹d
umywa rêce, wszystko ceduje na samorz¹d, niby
tworzy politykê, ale jednak nie, ustawodawcy
przygotowuj¹ ustawy, które w³aœciwie wyjmuj¹
z r¹k samorz¹dowi to pewne oprzyrz¹dowanie. Ja
chcê przede wszystkim skupiæ siê na œwiadcze-
niodawcy. O ka¿dym z tych elementów by³a tutaj
dzisiaj mowa, lecz w moim przekonaniu najwiêcej
zyskuj¹ œwiadczeniodawcy. Oni bêd¹ uw³aszcze-
ni, bêd¹ mogli dzia³aæ, byæ mo¿e bêd¹ bogaciæ nie
tylko siebie, ale tak¿e spó³ki, które bêd¹ lepiej
œwiadczyæ – daj Bo¿e – te us³ugi. Powtarzam: daj
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Bo¿e, bardzo bym tego chcia³a, bo jestem zatros-
kana o los pacjenta; pielêgniarka zawsze jest naj-
bli¿ej pacjenta i wie, co to znaczy, jak pacjentowi
dzieje siê Ÿle, i ¿e nie zawsze mo¿na mu pomóc.
Chcia³abym siê teraz skupiæ na pracownikach,
w odniesieniu do s³ów pana senatora Iwana. Ja
mianowicie powiedzia³am, ¿e nasi pracownicy to
wspaniali ludzie, którzy heroicznie pracuj¹, ¿eby
jeszcze mo¿na by³o zapewniæ opiekê, jak¹ aktual-
nie zapewniamy. I niestety w wyniku tej reformy,
tego pakietu, który dzisiaj uchwalamy, nadal bê-
dzie tak, ¿e ich dzia³ania bêd¹ siê opieraæ nie na
ekonomii, nie na dobrych prawnych i organizacyj-
nych rozwi¹zaniach, ale na heroizmie.

Dlaczego tak myœlê? Dlatego, proszê pañstwa,
¿e jeœli analizujemy ca³oœæ pakietu, to co nam z te-
go wynika? Otó¿, po pierwsze, pieniêdzy jest w sy-
stemie za ma³o. Mamy 4%, 4,6% zamiast 6%,
o których siê mówi, ¿e minimalnie zabezpieczy³o-
by potrzeby. I ten pakiet w³aœciwie nie rozwi¹za³
systemu dofinansowania, nie mówi siê na przy-
k³ad nic wiêcej o zwiêkszeniu sk³adki. Byæ mo¿e to
bêdzie w nastêpnych etapach, dzisiaj takich roz-
wi¹zañ nie ma. Czyli pieniêdzy nie bêdzie w syste-
mie wiêcej. A zatem nie zadbano o to, ¿eby by³a
motywacja finansowa. Po drugie, kolejny raz, kie-
dy by³a mo¿liwoœæ – je¿eli œwiadczeniodawca
œwiadczy wiêcej us³ug, ma wiêkszy kontrakt – nie
zadbano, ¿eby ten zwiêkszony kontrakt czêœcio-
wo, to jest 40%, jak by³o w zamyœle projektodaw-
ców tych ustaw, przeznaczyæ na pensje. Nie, to bê-
dzie nadal zale¿a³o od decyzji prowadz¹cej spó³kê
osoby zarz¹dzaj¹cej. Nie podejrzewam nikogo
o z³e instynkty, te osoby na pewno bêd¹ siê stara³y
p³aciæ jak najlepiej. Ale czy nie bêd¹ wola³y jakoœ
inaczej ulokowaæ dywidendy? Ja nie wiem. Moje
doœwiadczenie mówi, ¿e jak jest mo¿liwoœæ prze-
znaczyæ œrodki albo na nowoczesny sprzêt, albo
na p³ace, to wybiera siê sprzêt i potem pracownicy
maj¹ coraz ni¿sze pensje.

I kolejna sprawa. Pracownicy te¿ nic nie zysku-
j¹ nawet w tym momencie, kiedy przekszta³caj¹c
ZOZ, w uchwalonej ustawie wprowadzaj¹cej po-
zosta³e przepisy o zak³adach opieki zdrowotnej
zostawia im siê tylko na rok ten dwudziestopiêcio-
godzinny tydzieñ pracy. Mówiê o tych, którzy pra-
cuj¹ w zagro¿eniu promieniami jonizuj¹cymi czy
te¿ s¹ zatrudnieni w patomorfologii i innych podo-
bnych miejscach. A wiêc nadal nie zyskuj¹ nic,
a wrêcz trac¹, i to w bardzo szybkim tempie. I nie
ma tutaj takiej pomocy, która by pozwoli³a, ¿eby
wszystkie te pracownie rentgenowskie czy
urz¹dzenia radioterapeutyczne by³y na tak do-
brym poziomie, aby nie powodowa³y napromie-
niowania tych ludzi. A wiêc nie zyskuj¹ nic, po
trzykroæ nic. Albo jeszcze mniej.

Proszê pañstwa, tak¿e w ustawie o komercjali-
zacji jest mowa o 15% akcji dla pracowników. Ale

w naszym pakiecie nie skorzystano z tego. To pan
senator Andrzejewski z³o¿y³ tak¹ poprawkê, nato-
miast w naszym pakiecie tego nie by³o. Czyli w³a-
œciwie nasz pracownik s³u¿by zdrowia czy ochro-
ny zdrowia, profesjonalista do spraw zdrowia, le-
karz, pielêgniarka, z tego pakietu nie wynosi nic,
literalnie nic, tylko same straty. Minus 40%, mi-
nus 15%, a powinien tyle dostaæ przy prze-
kszta³ceniach, dostaje za to wiêcej godzin pracy
w roku.

Proszê pañstwa, wnioski nasuwaj¹ siê same:
nasz system po przekszta³ceniach nadal bêdzie
siê opiera³ na heroizmie. Powtarzam: bêdzie siê
opiera³ na heroizmie i pasji spo³ecznej, medycz-
nej, pielêgniarskiej naszych pracowników, bo
nic dobrego ¿eœmy nie wnieœli. Taki siê nasuwa
wniosek co do naszej reformy. A ja bardzo chcia-
³abym, ¿eby wszyscy pracowali z pasj¹, jakby up-
rawiali hobby, ale ¿eby mieli tak dobre zarobki
i pracowali wiêcej i lepiej dla naszych pacjentów,
aby pacjent to odczu³. Chcia³abym, ¿eby ci ludzie
mieli po prostu motywacjê finansow¹ na takim
poziomie, aby nie musieli siê martwiæ o prze-
trwanie od pierwszego do pierwszego. A wielu
z nich, 80% pracowników, tak w³aœnie ¿yje, jak
powiedzia³am, i po tej reformie nadal bêdzie tak
¿y³o. W dobie kryzysu, który do nas siê zbli¿a, to
daj Bo¿e, ¿eby nam siê uda³o zmniejszyæ te ewen-
tualne zagro¿enia, bo mo¿e byæ jeszcze gorzej.
Dziêkujê bardzo. Nie bêdê niestety g³osowaæ za
tym pakietem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o wyg³oszenie wyst¹pienia pana senato-

ra Piotra £ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Za³o¿eniem jest wpisanie siê w ducha tej usta-

wy, bo nec Hercules contra plures, wiemy, ¿e ist-
nieje pewne rozwi¹zanie narzucone przez wiêk-
szoœæ. Demokracja to dominacja wiêkszoœci nad
mniejszoœci¹, co prawda nie zawsze m¹drzejszej
wiêkszoœci nad g³upsz¹ mniejszoœci¹, mo¿e byæ
i odwrotnie, ale tak ju¿ jest, takie s¹ prawid³a.
W zwi¹zku z tym nale¿y siê w to wpisaæ i spróbo-
waæ w tym samym duchu polepszyæ to, co jest.
I takie jest moje zadanie, tak je pojmujê.

Pierwsza sprawa. Tutaj, jak mówi³ pan przewo-
dnicz¹cy Sidorowicz – i ja podzielam ten pogl¹d –
przeorganizowuj¹c system w³asnoœci, system za-
rz¹dzania jednostkami s³u¿by zdrowia, jedno-
czeœnie przelewamy i przekazujemy konstytucyj-
n¹ misjê, która nie mo¿e zostaæ naruszona.
W zwi¹zku z tym do celów dzia³ania przekszta³co-
nych podmiotów dotychczasowych jako warunek
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sine qua non trzeba wpisaæ, niezale¿nie jak bêdzie
to finansowane, czy ze œrodków publicznych, jak
chce konstytucja, czy z jakichkolwiek innych
œrodków wymuszonych poœrednio systemem po-
datkowym, bo i to jest mo¿liwe, a im mniej z bu-
d¿etu i wiêcej z racji odpisów podatkowych, tym
lepiej – byæ mo¿e w przysz³oœci tak bêdziemy roz-
wi¹zywaæ zadania, które dzisiaj obci¹¿aj¹ pañ-
stwo… A wiêc celem dzia³alnoœci, którego nie wol-
no pomin¹æ, jest zapewnienie równego dostêpu
do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, szczególnie dzie-
ciom, kobietom ciê¿arnym, osobom niepe³no-
sprawnym i osobom w podesz³ym wieku. To jest
aksjomat i chyba nikt nie powie, ¿e przekszta³ce-
nie ma na celu zlikwidowanie tego zapisu konsty-
tucji. W zwi¹zku z tym trzeba to wpisaæ do ustawy
i tak¹ poprawkê z³o¿y³em.

Druga poprawka dotyczy tego, o czym przed
chwil¹ mówi³a pani senator Fetliñska, a co te¿ by³o
elementem przemian solidarnoœciowych w Polsce.
Nie wszystko siê uda³o. Bo jak z pracownika zrobiæ
przedsiêbiorcê w zak³adzie, który… By³ problem
spó³ek pracowniczych, problem udzia³ów praco-
wniczych przy komercjalizacji. Jakoœ nam nie wy-
sz³o, chodzi o „Solidarnoœæ”, nauczenie tego, ¿e
cz³onek zwi¹zku ma byæ przedsiêbiorc¹, a nie tyl-
ko roszczeniobiorc¹ z racji stosunku pracy. Ale
skoro zrobiono próbê i skoro jest taka oferta, to
nie widzê powodu, ¿eby nie zrealizowaæ tego
w przypadku komercjalizacji jako pewnego stan-
dardu transformacji ustrojowej, a zw³aszcza pe-
tryfikacji czegoœ, co mia³o rzeczywiœcie byæ zu-
pe³nie przejœciowe, a co sta³o siê zasad¹, b³êdn¹
z punktu widzenia prawid³owych przemian eko-
nomicznych w Polsce, mianowicie nie zapewniæ
wynikaj¹cych z komercjalizacji, gdzie jest za-
rz¹dzanie ekonomi¹ przez podmioty publiczne,
tych piêtnastoprocentowych… do 15% udzia³ów,
do 15%, które bêd¹ przekazane pracownikom.
Dziêki temu pracownik nie doœæ, ¿e jest beneficja-
riuszem, ale jednoczeœnie wspó³dzia³a w zape-
wnieniu i przede wszystkim kontroli efektywnoœci
ekonomicznej konkretnego przedsiêbiorstwa. Po-
zwoli³em sobie to z³o¿yæ.

Wreszcie doczyta³em siê w koñcu, ¿e pierwotny
projekt poselski zawiera³ jednak pewien zaporo-
wy zakres ochrony w³asnoœci pozwalaj¹cy dys-
ponowaæ w sposób decyzyjny, bezwzglêdny
struktur¹ ekonomiczn¹, a nie tylko struktur¹
w³asnoœciow¹, chocia¿ struktura w³asnoœciowa
jest podstaw¹. Mianowicie, przy przekszta³ce-
niach 51% udzia³ów mia³o byæ zachowane albo
przez Skarb Pañstwa, albo przez jednostkê sa-
morz¹du terytorialnego. Wiêc wracam do pocz¹t-
ków. Myœlê, ¿e dosyæ rozrzutnie, delikatnie mó-
wi¹c, zrezygnowano z tego, mimo ¿e pocz¹tkowo
taki zapis tam figurowa³. Uwa¿am, ¿e trzeba do
niego wróciæ.

I wreszcie coœ, co jest trwa³¹ patologi¹ ca³ej
transformacji ustrojowej. Mianowicie ten, który
gospodaruje dobrze, bo s¹ szpitale, jednostki, któ-
re zaciskaj¹c pasa i maj¹c bardzo dobr¹ kadrê me-
ned¿ersk¹, w tym systemie nie generowa³y strat,
jest zawsze bity. On by³ bity w reformie robionej
przez AWS… My ci¹gle umarzamy. Beneficjariu-
szem jest ten, kto Ÿle gospodaruje, kto generuje
straty, kto dzia³a nieekonomicznie. I to ma byæ do-
ktryna liberalna? My tych ludzi przy ka¿dej trans-
formacji nagradzamy, bo po prostu umarzamy zo-
bowi¹zania publicznoprawne. Wydaje mi siê, ¿e
czas powiedzieæ: basta, liczcie siê, kochani benefi-
cjariusze generowania strat, z tym, ¿e nie zostanie
wam to darowane. I dlatego pozwalam sobie pod
rozwagê… Ja nie jestem ekonomist¹, finansist¹,
ale patrzê na to systemowo. To jest sprzeczne z mo-
ralnoœci¹ i z zasadami doktryny liberalnej, liberal-
nosolidarnoœciowej, bo tutaj nie widzê sprzeczno-
œci. Nie powinniœmy tak ³atwo darowaæ tych zobo-
wi¹zañ, gdy¿ to jest siêganie do kieszeni podatni-
ka, do kieszeni i senatora, i robotnika, i urzêdnika,
bo to dziêki ich podatkom darowujemy tym i na-
gradzamy tych, którzy generuj¹ straty.

W zwi¹zku z tym uwa¿am – sk³adam popraw-
kê, byæ mo¿e nale¿y j¹ jeszcze skojarzyæ z jak¹œ
autopoprawk¹ – ¿e moim obowi¹zkiem jest za-
sygnalizowanie t¹ poprawk¹ kierunku przemian
ustrojowych pozostaj¹cych w tym duchu, w któ-
rym pozostaje szereg tych aktów sformu³owa-
nych przez wiêkszoœæ parlamentarn¹. Mianowi-
cie uwa¿am, ¿e w art. 61 zamiast umorzenia na-
le¿y zapisaæ, ¿e znane na dzieñ przekszta³cenia
zobowi¹zania publicznoprawne samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej za okres
do dnia 31 grudnia 2007 r. podlegaj¹ przeracho-
waniu na udzia³y w spó³ce utworzonej w wyniku
komercjalizacji. Dlaczego ZUS nie ma mieæ
w tym udzia³u? Dlaczego ci, którzy s¹ wierzycie-
lami maj¹ to pokrywaæ, dlaczego my wszyscy ma-
my pokrywaæ te wierzytelnoœci z w³asnej kiesze-
ni? Niech one bêd¹ przerachowane na udzia³y
w tych spó³kach. No dobrze, to bêdzie spó³ka sa-
morz¹dowa z udzia³ami podmiotów, które mog¹
byæ udzia³owcami, bo to s¹ jednostki Skarbu
Pañstwa. Ale czemu nie?

I wreszcie musi byæ komplementarnie do tego
zmieniony art. 64, który mówi w³aœnie o tym trybie
umarzania. Tam trzeba zrobiæ tylko dodatek, ¿e zo-
bowi¹zania znane na dzieñ przekszta³cenia, okreœ-
lonego w art. 85, nieprzerachowane na udzia³y
zgodnie z art. 61 podlegaj¹ umorzeniu wraz z od-
setkami itd., ale tylko w takim zakresie, w jakim
nie da siê ich przekszta³ciæ w udzia³y w spó³ce.

Tamte poprawki ju¿ z³o¿y³em do laski mar-
sza³kowskiej, a tê sk³adam teraz.

Byæ mo¿e w autopoprawce… Sygnalizujê, ¿e
gdyby by³a akceptacja tego kierunku przemian,
który uwa¿am za zgodny z duchem tych ustaw,
i gdyby istnia³a potrzeba dania, bo to jest niezbêd-
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ne, dodatkowego rozporz¹dzenia wykonawczego,
to jestem do dyspozycji, mogê sformu³owaæ auto-
poprawkê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e przemówienia do

protoko³u z³o¿yli: pani senator Fetliñska i pan se-
nator Ryszka*. Bardzo mo¿liwe, ¿e tak¿e pan se-
nator Karczewski, bo jest wpisany i wykreœlony…

(G³os z sali: Nie.)
Nie? Nie z³o¿y³? Czyli dwóch senatorów z³o¿y³o

swoje przemówienia do protoko³u.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli – poproszê to zestawienie –
pan senator Andrzejewski, pan senator Karczew-
ski, pan senator Klimowicz, pan senator Sidoro-
wicz, pan senator Gruszka, pani senator Fetliñ-
ska razem z senatorem Kogutem i senatorem Kar-
czewskim, a tak¿e pani senator Fetliñska osobno.

Zamykam dyskusjê.
Wnioski o charakterze legislacyjnym zosta³y

z³o¿one do nastêpuj¹cych ustaw: ustawy o zak³a-
dach opieki zdrowotnej, ustawy o prawach pa-
cjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawy o praco-
wnikach zak³adów opieki zdrowotnej oraz ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu
ochrony zdrowia.

Proszê Komisjê Zdrowia o ustosunkowanie siê
do przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdañ.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostan¹ przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 333,
a sprawozdania komisji w drukach nr 333A
i 333B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Kazimierza Kleinê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie naszej ko-

misji o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 paŸ-
dziernika 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw. Sprawozdanie naszej
komisji zosta³o zawarte w druku nr 333A.

Marsza³ek Senatu dnia 24 paŸdziernika 2008 r.
skierowa³ ustawê do Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Rozpatrzyliœmy j¹ na swoim posiedzeniu
w dniu 27 paŸdziernika i przyjêliœmy sprawozdanie,
które mam zaszczyt przedstawiæ. Komisja Gospo-
darki Narodowej wnosi, aby Wysoki Senat przyj¹³
ustawê wraz z dziesiêcioma poprawkami przygoto-
wanymi przez Komisjê Gospodarki Narodowej.

Celem omawianej ustawy jest uporz¹dkowanie
dotychczasowego stanu prawnego oraz uczynie-
nie zadoœæ zasadzie niedyskryminowania przez
przepisy podatkowe obywateli innych pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Przygotowana ustawa, uchwalona przez Sejm,
konsumuje inicjatywy kilku podmiotów: inicjaty-
wê ustawodawcz¹ Senatu, Komisji Gospodarki
Narodowej, propozycjê ustawodawcz¹ Nadzwy-
czajnej Sejmowej Komisji „Przyjazne Pañstwo”
i oczywiœcie propozycje rz¹dowe, oraz w du¿ej czê-
œci implementuje prawo europejskie zwi¹zane
z systemem podatkowym dotycz¹cym podatku od
osób fizycznych i od osób prawnych.

Do najwa¿niejszych zmian wprowadzonych t¹
ustaw¹ nale¿¹: umo¿liwienie wspólnego opodat-
kowania ma³¿onków niemaj¹cych miejsca zamie-
szkania na terytorium Polski, jednolite opodatko-
wanie wygranych krajowych oraz z innych krajów
Unii Europejskiej, a tak¿e Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zast¹pienie tak zwanej ulgi mel-
dunkowej ulg¹ zwalniaj¹c¹ dochody ze sprzeda¿y
nieruchomoœci pod warunkiem przeznaczenia ich
na cele mieszkaniowe podatnika, w tym sp³atê kre-
dytów mieszkaniowych, umo¿liwienie odliczenia
sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne zap³aconych
w innych pañstwach nale¿¹cych do Unii Europej-
skiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego –
jest to realizacja wyroku trybuna³u – zmiana zasad
odliczania ulgi na dzieci uwzglêdniaj¹ca kolejne
miesi¹ce sprawowania opieki nad dzieckiem, przy-
jêcie memoria³owej metody zaliczania do kosztów
uzyskania przychodu wydatków na wynagrodze-
nia i ubezpieczenia pracownika, umo¿liwienie za-
p³aty ostatniej zaliczki w roku podatkowym w na-
stêpnym okresie rozliczeniowym.

Poszczególne poprawki, te, których przyjêcie
proponujemy Wysokiej Izbie, mówi¹ o nastêpu-
j¹cych problemach.

Poprawka pierwsza ma charakter porz¹dkowy
i zwi¹zana jest z tym, ¿e ustawa pos³uguje siê po-
zornie to¿samymi pojêciami, a wiêc pojêciem
„podstawa opodatkowania” oraz pojêciem „do-
chód”. Po prostu ujednolicamy te zapisy w ca³ej
ustawie.
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Poprawka druga ma na celu rozszerzenie mo¿li-
woœci korzystania z ulgi mieszkaniowej. Zgodnie
z poprawk¹ zwolnione od podatku bêd¹ œrodki po-
datnika pochodz¹ce ze sprzeda¿y nieruchomoœci
wydane na sp³atê kredytu zaci¹gniêtego na kupno
innej nieruchomoœci. Zwolnienie dotyczy³oby rów-
nie¿kredytówrefinansowanych ikonsolidacyjnych.

Poprawki trzecia i szósta, obie te poprawki ma-
j¹ precyzyjnie wskazaæ termin wp³aty zaliczki za
ostatni miesi¹c lub kwarta³ roku podatkowego.

Poprawki czwarta i siódma doprecyzowuj¹, i¿
podatnik mo¿e wskazaæ kwotê do przekazania dla
organizacji po¿ytku publicznego nieprzekracza-
j¹c¹ 1% podatku nale¿nego.

Poprawki pi¹ta, ósma oraz dziewi¹ta powodu-
j¹, i¿ w wykazie organizacji po¿ytku publicznego
nie bêd¹ zamieszczone organizacje prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dziedzinach doty-
cz¹cych produkcji wyrobów tytoniowych, paliwo-
wych, alkoholowych i innych tego typu produkcji.
Spowoduje to przerzucenie z podatnika na prowa-
dz¹cego wykaz ministra obowi¹zku pilnowania,
czy organizacje po¿ytku publicznego nie prowa-
dz¹ tej dzia³alnoœci, mówi¹c w skrócie, zakazanej.

Poprawka dziesi¹ta ma jednoznacznie wska-
zaæ, i¿ p³atnicy maj¹ obowi¹zek uwzglêdniania
ulg na dzieci równie¿ za rok 2008.

W trakcie dyskusji nad ustaw¹ senatorowie
zwrócili uwagê na pewien ogólniejszy problem, jaki
wystêpuje przy uchwalaniu ustaw implementu-
j¹cych ustawodawstwo, dyrektywy unijne, doty-
cz¹cy jêzyka tych ustaw, t³umaczeñ, które w wielu
miejscach ra¿¹ czytelnika, ra¿¹ tak¿e polskiego
ustawodawcê. Zgodnie z informacjami, jakie uzys-
kaliœmy od ministra finansów, ale przy okazji roz-
patrywania innych ustaw, ¿e s¹ to sformu³owania
przenoszone dos³ownie i ¿e taki jest obowi¹zek pol-
skiego ustawodawcy, przyjêliœmy tê zasadê, cho-
cia¿ te w¹tpliwoœci pojawi³y siê tak¿e przy analizo-
waniu przedmiotowej ustawy. Mam nadziejê, ¿e tê
sprawê jakoœ bardziej precyzyjnie wyjaœni mini-
ster.

Bardzo dziêkujê za uwagê i proszê jeszcze raz
o przyjêcie naszego sprawozdania, poprawek i za-
akceptowanie ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie
Ministrze! Pani Dyrektor!

Mo¿e dziwiæ, ¿e Komisja Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej analizowa³a ustawy podatkowe, ale chyba
nie tak bardzo, bo przecie¿ wiadomo, ¿e system
podatkowy jest jednym z instrumentów w polityce
spo³ecznej pañstwa. Nie brak takich, którzy mó-
wi¹, ¿e jest to instrument zrêczny, dobry, bo pozo-
stawia w rodzinach, od razu, bez zbêdnych kosz-
tów administracyjnych, œrodki na godziwe ¿ycie
i utrzymanie, gdy¿ nie jest tak, ¿e najpierw te
œrodki s¹ pobierane, a póŸniej dystrybuowane.
Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e jest to równie¿ na-
rzêdzie dosyæ toporne i nie zawsze pozwalaj¹ce
dotrzeæ precyzyjnie do tych, do których chcieli-
byœmy dotrzeæ. Przypomnê tylko ulgê rodzinn¹,
o której tu dyskutowaliœmy i która przecie¿, jak
dobrze wiemy, nie objê³a bardzo wielu rodzin, któ-
re nie maj¹ dochodów, jak te¿ rodzin rolniczych.

Tych zapisów w przedmiotowej zmianie jest du-
¿o. Dotycz¹ one nie tylko kwestii, o której wspo-
mnia³ pan senator Kleina, mówi¹c o tym, ¿e s¹ to
uregulowania, które pozwalaj¹ tak¿e na wspólne
opodatkowanie dzieci wychowuj¹cych siê w ro-
dzinach, w których ma³¿onkowie wyemigrowali,
ale równie¿ bardzo wielu innych kwestii.

Zmiana w art. 6 ust. 4, utrzymuj¹c dzisiejsze
preferencje w opodatkowaniu w przypadku
osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, dodatko-
wo przyznaje preferencje tak¿e tym podatni-
kom, których dzieci otrzymuj¹ dodatek pielêg-
nacyjny oraz rentê socjaln¹, a w przypadku
pe³noletnich ucz¹cych siê dzieci do ukoñczenia
dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia równie¿ tym
podatnikom, których dzieci ucz¹ siê lub studiu-
j¹ poza granicami kraju.

W art. 21 ust. 1 pkt 8 utrzymuje siê zwolnienie
z opodatkowania miêdzy innymi œwiadczeñ ro-
dzinnych wyp³acanych na podstawie ustawy
z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzin-
nych, ale dziêki tej zmianie w sytuacji, gdy nastê-
puje umorzenie nienale¿nie pobranych œwiad-
czeñ rodzinnych, nie bêdzie wystêpowa³ przychód
podlegaj¹cy opodatkowaniu.

Kolejna zmiana to jest propozycja zwolnienia
z opodatkowania œwiadczenia otrzymanego z ty-
tu³u jednorazowej pomocy materialnej finanso-
wanej ze œrodków z bud¿etu pañstwa lub jedno-
stek samorz¹du terytorialnego otrzymywanego
przez osoby fizyczne w zwi¹zku z zaistnia³ym zda-
rzeniem losowym. Chcia³bym pañstwa poinfor-
mowaæ, ¿e w czasie posiedzenia komisji ten bar-
dzo potrzeby przepis… Bo wiemy, ¿e w przypadku
ró¿nych katastrof, moglibyœmy tu je wymieniaæ,
by³o to regulowane specjalnymi decyzjami mini-
stra, nie dochodzi³o do tego opodatkowania, ale
nie by³o to uregulowane systemowo. Co prawda ta
dyskusja nie dotyczy³a podatku dochodowego,
ale przypomniano, ¿e odrêbn¹ kwesti¹ jest zwol-
nienie z podatku, zw³aszcza VAT, darowizn pod-
miotów niepublicznych, co wci¹¿ pozostaje spra-
w¹ nieuregulowan¹ i na co zwraca uwagê tak¿e
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Parlamentarny Zespó³ do spraw Wspó³pracy z Or-
ganizacjami Pozarz¹dowymi, który równie¿
chcia³bym w tej wypowiedzi reprezentowaæ.

Kolejna zmiana zwalnia z opodatkowania
kwoty stanowi¹ce zwrot kosztów z tytu³u opieki
nad dzieckiem lub osob¹ zale¿n¹ otrzymane na
podstawie przepisów odrêbnych ustaw lub prze-
pisów wykonawczych do tych ustaw finansowa-
ne z bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek sa-
morz¹du terytorialnego, ale tak¿e bud¿etu Unii
Europejskiej.

Wreszcie uchyla siê ulgê meldunkow¹ i zastê-
puje j¹ zwolnieniem z opodatkowania dochodów
uzyskanych z odp³atnego zbycia nieruchomoœci,
pocz¹wszy od dnia odp³atnego zbycia, jeœli nie
póŸniej ni¿ w okresie dwóch lat od koñca roku po-
datkowego, w którym nast¹pi³o zbycie, przychód
uzyskany z tego tytu³u podatnik przeznaczy na
w³asne cele mieszkaniowe. Jest to powrót do roz-
wi¹zania, które by³o wczeœniej, które by³o bodaj¿e
do 2006 r. i które, jak siê wydaje, by³o sensowne,
poniewa¿ stymulowa³o do tego, a¿eby dochody ze
sprzeda¿y, powiêkszone o tê w³aœnie ulgê, mog³y
byæ reinwestowane na rynku mieszkaniowym.
Dodam, ¿e jest to konieczne, bo obowi¹zek mel-
dunkowy bêdzie równie¿ wkrótce znoszony. Trze-
ba wiêc by³o to podj¹æ.

Jeœli chodzi o zwolnienia dotycz¹ce alimentów
rozszerza siê zwolnienie z opodatkowania w ca³oœci
z alimentów na rzecz dzieci, które otrzymuj¹ doda-
tek pielêgnacyjny lub rentê socjaln¹. Dotyczyæ to
bêdzie tak¿e alimentów wyp³acanych na podstawie
ugody s¹dowej. Do tej pory by³a tu powa¿na luka.

W przepisach dotycz¹cych tak zwanej ulgi pro-
rodzinnej rozszerza siê zakres jej stosowania na
opiekunów prawnych i rodziny zastêpcze, co od
dawna by³o postulowane. Rozliczenie tej ulgi zo-
sta³o powi¹zane z miesi¹cami sprawowania opie-
ki, bo mo¿e siê przecie¿ zdarzyæ, ¿e dziecko pozo-
stawaæ bêdzie w ci¹gu pod w³adz¹ rodzicielsk¹,
a póŸniej w rodzinie zastêpczej, czy te¿ pod w³adz¹
innych osób trzecich. Oczywiœcie jest to te¿ bar-
dzo wa¿ny zapis, który by³ oczekiwany.

W kwestii przekazania 1% podatku na rzecz or-
ganizacji po¿ytku publicznego wprowadza siê mo-
dyfikacje i u³atwienia. Dotychczas Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej zobowi¹zane by³o do
publikowania listy tych organizacji w „Monitorze
Polskim”. Wiemy wszyscy, ¿e dotarcie do takiej listy
nie by³o wcale proste. Teraz, w³aœnie po tej zmianie,
ministerstwo bêdzie zobowi¹zane do publikowania
tej listyw formieelektronicznej, comadodatkowo tê
zaletê, ¿e bêdzie j¹ mo¿na uzupe³niaæ w ci¹gu roku
podatkowego, kiedy poszczególne organizacje, de-
cyzj¹ s¹du rejestrowego, zyskuj¹ status organizacji
po¿ytku publicznego. One w ci¹gu roku podatko-
wego bêd¹ mog³y byæ wpisywane na listê jako te,
które, na ¿yczenie podatników, bêd¹ mog³y korzy-

staæ z 1%. Bêd¹ te¿ zobowi¹zane do informowania
o numerze konta, ale jest zastrze¿enie, ¿e je¿eli or-
ganizacje pope³ni¹ b³¹d, to wtedy, niestety, ta ulga
nie zostanie przekazana.

W tym kontekœcie na posiedzeniu naszej komi-
sji wskazywano, ¿e wci¹¿ jeszcze w zakresie tak
zwanego 1% pozostaje do uregulowania sprawa,
która dotyczy podatników, którzy rozliczaj¹ siê
bezpoœrednio, za poœrednictwem ZUS czy KRUS.
To emeryci, renciœci, którzy czêsto nie decyduj¹
siê na przekazanie 1%, bo zmusza³oby to ich,
starszych, niepe³nosprawnych ludzi, do samo-
dzielnego sporz¹dzania zeznania PIT i odrêbnego
rozliczenia siê z fiskusem. W przypadku tych osób
jest to czêsto trudne. Mówiliœmy o tym na spotka-
niu zespo³u. Pan marsza³ek Borusewicz zwraca³
na to uwagê. Jest to czêsto bariera nie do przeby-
cia. Nie byliœmy w stanie wypracowaæ jakichœ
przepisów, które by regulowa³y tê kwestiê, bo to
rzecz, jak siê okazuje, bardzo skomplikowana.
Dotyczy to systemów komputerowych dwóch ró¿-
nych instytucji i wielu przepisów. Ale uzyskaliœ-
my zapewnienie na posiedzeniu komisji, ¿e Mini-
sterstwo Finansów, ministerstwo pracy, ZUS
i KRUS wkrótce przyst¹pi¹ do prac koncepcyj-
nych nad rozwi¹zaniem tego problemu.

Do ustawy zg³oszone zosta³y poprawki, które
referowa³ tu pan senator Kleina, w takim samym
brzmieniu. Komisja je popar³a i rekomenduje Wy-
sokiej Izbie przyjêcie ustawy z tymi poprawkami.
Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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 ma pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez

rz¹d, pos³ów, Senat i komisje sejmowe. Do re-
prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
finansów.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Kotec-
ki, pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panowie senatorowie bardzo dobrze to przed-

stawili. Ja nie muszê nic dodawaæ. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Ale za to pañstwo senatorowie maj¹ prawo za-

dawaæ pytania ministrowi, te¿ trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê.

Czy s¹ takie pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam py-
tanie. Pkt 39 w art. 17 w ust. 1, mówiê o ustawie
matce, w noweli jest to pkt 10, mówi o dochodach
zwi¹zków zawodowych, spo³eczno-zawodowych
organizacji rolników, izb rolniczych etc. Pamiêta-
my, ¿e na posiedzeniu komisji, mo¿liwoœæ zabra-
nia g³osu mia³ przedstawiciel przedsiêbiorców czy
kupców. Czy nie powinno siê to znaleŸæ w tym za-
pisie? Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Rozma-
wialiœmy o tym na posiedzeniu komisji. Chyba
wszyscy uznaliœmy, ¿e poprawka w brzmieniu,
które zosta³o wtedy zaproponowane, raczej nie po-
winna znaleŸæ siê w ustawie. Myœlê, ¿e trzeba by siê
zastanowiæ nad innym brzmieniem tego przepisu
i wtedy rozwa¿yæ jego przyjêcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Jeszcze jedno

pytanie, Panie Marsza³ku.)
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Czy z pañ-
skiej wypowiedzi nale¿y rozumieæ, ¿e je¿eli ten za-
pis bêdzie mia³ w³aœciwy kszta³t, to droga, aby
w przysz³oœci go umieœciæ w ustawie, nie jest za-
mkniêta? Czy tak mam rozumieæ pañsk¹ wypo-
wiedŸ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Tak.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Zbigniew
Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja siê zapisa-

³em.)
Tak?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
Chcia³bym pañstwa tylko poinformowaæ…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, oczywiœcie.
Otwieram dyskusjê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e z inicja-
tywy Parlamentarnego Zespo³u do Spraw
Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi,
chcemy wreszcie uregulowaæ, mam nadziejê defi-
nitywnie, kwestiê, któr¹ wszyscy znamy pod na-
zw¹ „piekarza z Legnicy”, a wiêc kwestiê darowizn
produktów ¿ywnoœciowych na rzecz organizacji
charytatywnych.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: O!)
Sk³adam poprawki do ustawy, ¿eby wreszcie

mo¿na by³o u³atwiæ tym, którzy maj¹ na zbyciu
przydatne produkty ¿ywnoœciowe, przekazywanie
ich osobom potrzebuj¹cym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na i w zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
W dyskusji z³o¿ony zosta³ jeden wniosek o cha-

rakterze legislacyjnym.
Proszê wobec tego Komisjê Gospodarki Naro-

dowej oraz Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej
o ustosunkowanie siê do przedstawionego wnios-
ku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o podatku od towarów i u-
s³ug oraz niektórych innych ustaw. Tekst ustawy
zawarty jest w druku nr 294, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 294A.

Poproszê senatora Trzciñskiego, sprawozdaw-
cê Komisji Gospodarki Narodowej, o przedstawie-
nie sprawozdania.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Zastêpujê przewodnicz¹cego Komisji Gospo-

darki Narodowej, wyznaczonego do z³o¿enia spra-
wozdania, i mam przyjemnoœæ przedstawiæ spra-
wozdanie o bardzo wa¿nej ustawie o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz niektó-
rych innych ustaw.

Chcia³bym na samym wstêpie zauwa¿yæ, ¿e od
czasu przyjêcia tej ustawy w 1993 r. zmiany, które za
chwilê bêd¹ zaprezentowane, s¹ bez w¹tpienia naj-
bardziej prze³omowe. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e
ustawa od czasu uchwalenia by³a zmieniana przez
Sejm ju¿ ponad piêædziesi¹t razy, co œwiadczy o tym,
¿e jest to niezwykle skomplikowany dokument. Jest
to jedna z najbardziej z³o¿onych ustaw podatkowych.
Ustawa jestniezwyklewa¿nadlaprzedsiêbiorców i je-
dnoczeœnie bardzo skomplikowana ze wzglêdu na za-
wi³oœæ i z³o¿onoœæ wielu zapisów.

Do najwa¿niejszych i, œmiem twierdziæ, po pro-
stu prze³omowych zmian nale¿¹ miêdzy innymi
zmiany polegaj¹ce na podniesieniu limitu obro-
tów pozwalaj¹cych na uznanie podatnika za ma-
³ego podatnika – z 800 tysiêcy euro do 1 miliona
200 tysiêcy euro. Pozwoli to znacznie szerszej gru-
pie podatników na korzystanie z pewnych prefe-
rencji w rozliczeniu, czyli z rozliczenia tak zwan¹
metod¹ kasow¹. Przypomnê równie¿, ¿e w przy-
padku tych podatników zosta³y dokonane zmiany
we wczeœniej nowelizowanej przez nas ustawie
o rachunkowoœci, gdzie równie¿ podniesiono limit
z 800 tysiêcy euro do1 miliona 200 tysiêcy euro.

Nastêpna wprowadzona w tym projekcie zmia-
na to likwidacja zakazu odliczania podatku VAT
z tytu³u poniesionych wydatków, które nie stano-
wi¹ kosztów uzyskania przychodów w rozumie-
niu przepisów o podatku dochodowym. Nastêpne
zmiany to rozszerzenie wy³¹czenia z opodatkowa-
nia w odniesieniu do zorganizowanej czêœci
przedsiêbiorstwa; wprowadzenie zwolnienia od
podatku w odniesieniu do dostawcy wszystkich
nieruchomoœci po ich pierwszym zasiedleniu z je-
dnoczesnym wprowadzeniem opcji opodatkowa-
nia z tego rodzaju transakcji; wyd³u¿enie terminu
na dokonanie odliczenia podatku naliczonego wy-
nikaj¹cego z otrzymanych faktur lub dokumen-
tów celnych. Obecnie podatek bêdzie mo¿na odli-

czyæ nie tylko w okresie, w którym podatnik otrzy-
ma³ fakturê lub dokument celny, ale tak¿e w na-
stêpnych okresach rozliczeniowych, jednak nie
póŸniej ni¿ za ostatni okres podatkowy roku po-
datkowego. Nastêpna zmiana, to skrócenie termi-
nu powrotu do zwolnienia podmiotu od VAT
w przypadku jego wczeœniejszej utraty. Dotych-
czas by³ to okres trzech lat, teraz bêdzie to okres
jednego roku. Nastêpna zmiana to wprowadzenie
okresowego zwolnienia od podatku dla dostawy
towarów objêtych remanentem likwidacyjnym
dokonywanej przez osoby fizyczne, które zaprze-
sta³y dzia³alnoœci.

Kolejne zmiany odnosz¹ siê do importu towa-
rów. Tutaj wdro¿ono dyrektywê Rady z 20 grudnia
2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywo¿o-
nych przez osoby podró¿uj¹ce z pañstw trzecich
z podatku od wartoœci dodanej akcyzy. T¹ zmian¹
co do zasady zwiêkszone zosta³y limity towarów,
które – przewo¿one w baga¿u podró¿nego – s¹
zwolnione od podatku.

Nastêpne zmiany to wprowadzenie instytucji
i magazynów konsygnacyjnych i rozwi¹zañ w za-
kresie opodatkowania towarów przemieszcza-
nych miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Eu-
ropejskiej do takich magazynów. Zmiana ta upra-
szcza zasadê rozliczenia podatku VAT w³aœnie
w takich przypadkach. Podmiot zagraniczny nie
bêdzie siê rejestrowa³ i nie bêdzie rozlicza³ podat-
ku. Podatek rozliczy nabywca towarów.

Kolejne zmiany to okreœlenie zasad zwrotu ró¿-
nicy podatku w przypadku rozwi¹zania spó³ki
osobowej; rozwi¹zanie kwestii zwi¹zanych ze
zwrotem nadwy¿ki podatku naliczonego nad na-
le¿nym w przypadku rozwi¹zania spó³ki cywilnej
lub handlowej niemaj¹cej osobowoœci prawnej,
a tak¿e osobom fizycznym po zakoñczeniu dzia-
³alnoœci. Nastêpnie, wprowadza siê mo¿liwoœæ
wykazywania podatku nale¿nego z tytu³u impor-
tu towarów bezpoœrednio w deklaracji podatko-
wej. Bardzo du¿e zmiany z punktu widzenia po-
datników i bezpieczeñstwa prowadzenia dzia³al-
noœci to likwidacja trzydziestoprocentowej san-
kcji VAT za nieprawid³owe rozliczenie tego podat-
ku, odejœcie od obligatoryjnego identyfikowania
us³ug za pomoc¹ klasyfikacji statystycznych przy
okreœlaniu miejsca œwiadczenia us³ug, wprowa-
dzenie jednego podstawowego terminu zwrotu
podatku VAT – dotychczasowy termin wynosi³ sto
osiemdziesi¹t dni, a wed³ug przedmiotowego pro-
jektu bêdzie to szeœædziesi¹t dni. Dalej, wyelimi-
nowanie kaucji gwarancyjnej w wysokoœci 250 ty-
siêcy z³ dla podatników rozpoczynaj¹cych dzia³al-
noœæ w handlu wewn¹trzwspólnotowym.

Kolejna zmiana to wprowadzenie mo¿liwoœci
sk³adania deklaracji kwartalnych przez wszyst-
kich podatników, a nie, jak obecnie, tylko przez
podatników ma³ych. Kolejna zmiana to uprosz-
czenie rozliczania wewn¹trzwspólnotowej dosta-
wy towarów, eliminacja koniecznoœci dokonywa-
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nia czêstych korekt deklaracji przy wewn¹trz-
wspólnotowej dostawie towarów. Nastêpnie,
umo¿liwienie podatnikowi otrzymywania zwrotu
kwoty podatku naliczonego w sytuacji, gdy w da-
nym okresie nie wykonywa³ on czynnoœci opodat-
kowanych – pozwoli to wyeliminowaæ tak zwane
zwroty zaliczkowe.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia mo¿liwo-
œci korekty deklaracji podatkowej po zakoñczeniu
kontroli podatkowej. Ta zmiana zwi¹zana jest
z wczeœniej omawian¹ zmian¹ obejmuj¹c¹ likwida-
cjê trzydziestoprocentowej sankcji. Nastêpna zmia-
na polega na uproszczeniu ewidencji transakcji we-
wn¹trzwspólnotowych oraz sprzeda¿y wysy³kowej
z terytorium naszego kraju. Uproszczenie rejestracji
dla handlu wewn¹trzwspólnotowego w przypadku
wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów – nie bê-
dzie koniecznoœci sk³adania odrêbnego zg³oszenia.

I kolejna zmiana, któr¹ chcia³bym przedstawiæ,
to doprecyzowanie regulacji dotycz¹cych korekty
podatku naliczonego w przypadku zmiany prze-
znaczenia nabytych towarów lub us³ug.

Jak wczeœniej powiedzia³em, te zmiany s¹
zmianami wrêcz rewolucyjnymi. Zostan¹ one bar-
dzo dobrze przyjête przez przedsiêbiorców i na pe-
wno zmierzaj¹ do zwiêkszenia konkurencyjnoœci
polskich przedsiêbiorstw na rynku europejskim.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug zosta³ przyjêty przez komisjê je-
dnog³oœnie, bez poprawek. Komisja proponuje
przyjêcie tego projektu w takim brzmieniu przez
Senat. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Nie ma chêtnych do zadawania pytañ, wobec
tego zauwa¿ê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wnie-
siony przez rz¹d, pos³ów, Senat oraz przez komi-
sjê sejmow¹.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os
w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Pan senator wyliczy³ w³aœciwie wszystkie zmia-
ny. Tutaj niewiele pozostaje do dodania. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Wobec tego, czy ktoœ z pañstwa ma pytania do

pana ministra dotycz¹ce ustawy? Nie widzê niko-
go chêtnego.

Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê w³aœciwie tylko senator

Augustyn, a dwie osoby zg³osi³y wnioski legisla-
cyjne na piœmie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
W tej samej sprawie i z tak¹ sam¹ intencj¹

sk³adam, w imieniu Parlamentarnego Zespo³u
do spraw Wspó³pracy z Organizacjami Poza-
rz¹dowymi, poprawki do ustawy o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i us³ug. Chodzi o to,
¿eby darowizny, przekazywane na cele charyta-
tywne w formie ¿ywnoœci dla, nazwijmy to, licen-
cjonowanych organizacji po¿ytku publicznego
gwarantuj¹cych w³aœciwe rozliczenie, by³y wre-
szcie zwolnione z opodatkowania podatkiem
VAT tak, jak w przypadku, gdy s¹ po prostu lik-
widowane i wyrzucane. To jest jedna grupa po-
prawek.

Druga dotyczy opcjonalnego wyboru mo¿liwo-
œci opodatkowania dostawy budynków i budowli.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na, w zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piœmie z³o¿yli: pan senator Misiak, pan
senator Kleina i, w tej chwili, pan senator Augu-
styn.

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków? A, przedsta-
wiciel rz¹du jeszcze ich nie widzia³. Myœlê wiêc, ¿e
tê sprawê omówi¹ pañstwo na posiedzeniu komi-
sji. Dziêkujê bardzo.

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

Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski legislacyjne,
proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 271,
a sprawozdanie komisji w druku nr 271A.
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Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Henryka WoŸniaka, o przed-
stawienie sprawozdania.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Pragnê przedstawiæ sprawozdanie Komisji Go-
spodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm
w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawie o zmianie
ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.

Marsza³ek Senatu w dniu 9 paŸdziernika
2008 r. skierowa³ ustawê do komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
22 paŸdziernika 2008 r. komisja wnosi do Wyso-
kiej Izby o przyjêcie za³¹czonego projektu uchwa-
³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm
na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r.
ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki… I tutaj, Panie i Panowie
Senatorowie, jest wymienionych piêæ poprawek
rekomendowanych przez Komisjê Gospodarki
Narodowej. Maj¹ one w wiêkszoœci charakter do-
precyzowuj¹cy brzmienie przepisów. S¹ to po-
prawki, które pojawi³y siê w toku debaty, maj¹
one pozytywn¹ opiniê Biura Legislacyjnego i s¹
popierane przez ministra finansów. Poprawki te
zosta³y przyjête jednomyœlnie, g³osami trzynastu
obecnych na posiedzeniu senatorów. Równie¿
ca³oœæ przed³o¿enia wraz z poprawkami zosta³a
przyjêta trzynastoma g³osami, g³osami wszyst-
kich obecnych na posiedzeniu senatorów.

Mo¿e kilka s³ów na temat projektowanej ustawy.
Otó¿ ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynno-
œci cywilnoprawnych ma na celu dostosowanie prze-
pisów ustawy z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych w zakresie opodatko-
wania kapita³ów w spó³kach kapita³owych do obo-
wi¹zuj¹cego prawa Unii Europejskiej. W propono-
wanej nowelizacji wdra¿ane s¹ postanowienia dy-
rektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego
2008 r. dotycz¹cej podatków poœrednich od groma-
dzenia kapita³u. Nowy akt wspólnotowy uproœci³
i uporz¹dkowa³ prawo Unii Europejskiej w materii
opodatkowania kapita³u w spó³kach kapita³owych,
wprowadzi³ korzystne regulacje dla spó³ek kapita³o-
wych przez ograniczenie katalogu czynnoœci podle-
gaj¹cych podatkowi kapita³owemu. Zgodnie z posta-
nowieniami dyrektywy implementacja jej przepisów
w krajowym ustawodawstwie powinna byæ dokona-
na najpóŸniej do dnia 31 grudnia 2008 r. Taki wy-
móg nak³ada art. 15 ust. 1 dyrektywy.

W polskim porz¹dku prawnym funkcjê podat-
ku kapita³owego pe³ni podatek od czynnoœci cy-

wilnoprawnych od umowy spó³ki i jej zmiany, ob-
jêty przepisami w³aœnie zmienianej ustawy. W ce-
lu zapewnienia zgodnoœci polskich przepisów
z prawem Unii Europejskiej projekt realizuje za-
sadê jednokrotnego opodatkowania kapita³u
w spó³kach kapita³owych. Za zmiany o znaczeniu
najistotniejszym nale¿y uznaæ: zawê¿enie katalo-
gu czynnoœci objêtych podatkiem jako zmiana
umowy spó³ki kapita³owej; wy³¹czenie z opodat-
kowania czynnoœci zwi¹zanych z przenoszeniem
aktywów i pasywów w spó³kach kapita³owych, bê-
d¹cych w œwietle dyrektywy dzia³aniami restruk-
turyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegaj¹cymi
podatkowi kapita³owemu.

Projekt by³ przedmiotem konsultacji spo³ecz-
nych, w ramach których zosta³ przekazany Krajo-
wej Radzie Doradców Podatkowych, Krajowej Ra-
dzie Notarialnej, jak równie¿ niektórym organiza-
cjom samorz¹du terytorialnego: Zwi¹zkowi Miast
Polskich, Zwi¹zkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Me-
tropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich. Pod-
mioty te nie wnios³y uwag do projektu. Projekt by³
tak¿e przedmiotem konsultacji z Business Centre
Club oraz Krajow¹ Izb¹ Gospodarcz¹. W ramach
konsultacji nie wniesiono uwag do projektu usta-
wy. Równie¿ podmioty zajmuj¹ce siê dzia³alno-
œci¹ lobbingow¹ nie zg³osi³y uwag i nie wyrazi³y
zainteresowania projektowan¹ ustaw¹.

Maj¹c na wzglêdzie istotny wp³yw projektowa-
nej ustawy na dostosowanie polskiego prawo-
dawstwa do prawodawstwa Unii Europejskiej,
a tak¿e rozstrzygniêcia, które s³u¿¹ rozwojowi
przedsiêbiorczoœci, dzia³alnoœci gospodarczej
i ograniczaj¹ zakres opodatkowania, w imieniu
Komisji Gospodarki Narodowej wnoszê raz jesz-
cze o przyjêcie przez Wysok¹ Izbê przedstawione-
go projektu ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Wobec tego, ¿e projekt ustawy zosta³ wniesiony
przez rz¹d, do reprezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister finansów. Tak wiêc minister Kotecki
bêdzie mia³ okazjê jeszcze raz wypowiedzieæ siê
w tej sprawie, jeœli uzna to za stosowne.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Bardzo krótko. Tak jak pan senator WoŸniak

powiedzia³, tutaj…
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Ministrze, proszê wobec tego tutaj.)

Dobrze, oczywiœcie.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak pan senator WoŸniak powiedzia³, to

jest projekt, który przede wszystkim implemen-
tuje dyrektywê Rady z 12 lutego 2008 r. doty-
cz¹c¹ podatków poœrednich od gromadzenia ka-
pita³u. I tutaj w³aœnie tym g³ównym celem…
W polskim prawie odpowiednikiem podatku po-
œredniego od gromadzenia kapita³u jest w³aœnie
podatek od czynnoœci cywilnoprawnych. Dlatego
musimy dokonaæ tej implementacji do koñca
bie¿¹cego roku. To w³aœnie czynimy i to jest jak-
by g³ówny element tego projektu. Drugim, dodat-
kowym celem projektu, realizowanym trochê
mo¿e przy okazji, ale tak¿e bardzo wa¿nym, jest
zmiana przepisów dotycz¹cych zwolnienia z po-
datku umów po¿yczek zawieranych miêdzy oso-
bami obcymi. Tak¿e w tym przypadku mamy za
cel pewne uszczelnienie systemu podatkowego,
bo pojawia³y siê w¹tpliwoœci w zwi¹zku z tymi
umowami po¿yczek czy po¿yczkami zawierany-
mi miêdzy osobami obcymi.

Wrócê jeszcze, na bardzo krótko, do tej imple-
mentacji. Ona jest bardzo korzystna dla spó³ek
kapita³owych. Tak jak pan senator powiedzia³,
wprowadza zasadê jednokrotnego opodatkowa-
nia kapita³ów w spó³kach kapita³owych i zwiêk-
sza katalog czynnoœci niepodlegaj¹cych podat-
kowi, a w szczególnoœci wy³¹cza z opodatkowa-
nia czynnoœci bêd¹ce w œwietle dyrektywy,
o której wspomnia³em, czynnoœciami restruk-
turyzacyjnymi. W œwietle dyrektywy s¹ one
czynnoœciami obligatoryjnie niepodlegaj¹cymi
podatkowi, w naszym przypadku, od czynnoœci
cywilnoprawnych.

Ponadto nastêpuje tutaj tak¿e rozszerzenie ka-
talogu spó³ek zaliczanych do spó³ek kapita³o-
wych, czyli tych w³aœnie, które bêd¹ podlega³y
tym zwolnieniom, tym preferencjom o… To roz-
szerzenie polega na dodaniu do tego katalogu
spó³ki europejskiej. To jest bardziej sprawa przy-
sz³oœci, bo w tej chwili nie mamy jeszcze w Polsce
takiej spó³ki, ale prawdopodobnie bêd¹ siê takie
pojawiaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu ministrowi? Nie widzê chêtnych.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.

W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ nie zosta³y zg³oszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym – nie zosta³y, nie, nie zo-

sta³y – informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpa-
trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne
oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 266,
a sprawozdanie komisji w druku nr 266A.

Proszê pana senatora sprawozdawcê Komisji
Gospodarki Narodowej o przedstawienie nam
projektu ustawy.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wysoka
Izbo!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-
misji Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez
Sejm w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawie
o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Ko-
deks karny skarbowy. Ustawa ta by³a rozpatry-
wana na posiedzeniu komisji w dniu 22 paŸdzier-
nika 2008 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz
ustawy – Kodeks karny skarbowy wprowadza zmia-
ny do ustawy – Prawo celne z 19 marca 2004 r. oraz
do ustawy – Kodeks karny skarbowy z 10 wrzeœnia
1999 r. Te zmiany spowodowane s¹ przede wszyst-
kimi doœwiadczeniami wynikaj¹cymi z funkcjono-
wania przez cztery lata ustawy – Prawo celne, jak
równie¿ wymaganiami zwi¹zanymi z dostosowa-
niem naszego prawa do wymogów prawa unijnego.
Maj¹ one równie¿ na celu wprowadzenie pewnych
uproszczeñ zwi¹zanych ze wspó³dzia³aniem orga-
nów celnych z podmiotami gospodarczymi, a tak¿e
uproszczeñ i u³atwieñ w obrocie towarowym z pañ-
stwami trzecimi w obszarze, na jakim mo¿na to re-
gulowaæ przepisami krajowymi.

W sumie do ustawy – Prawo celne zosta³y wpro-
wadzone trzydzieœci dwie ró¿nego rodzaju zmia-
ny, a jeœli chodzi o ustawê – Kodeks karny skarbo-
wy, to dokonano oœmiu zmian.

Proszê pañstwa, ¿eby w jakimœ w miarê krót-
kim czasie przedstawiæ te wprowadzone do usta-
wy zmiany, pozwolê sobie wymieniæ tutaj kilka
z nich, takie, które, mam nadziejê, oddadz¹ du-
cha ustawy, o której mówimy.

Je¿eli chodzi o te istotne zmiany dokonywane
w ustawie – Prawo celne, to mo¿na zaliczyæ do
nich miêdzy innymi uzupe³nienie krajowych re-
gulacji o przepisy dotycz¹ce przemieszczania to-
warów na terytorium naszego kraju w ramach up-
rzywilejowanego traktowania towarów ze wzglêdu
na ich koñcowe przeznaczenie. Poza tym jest tu
te¿ pewne novum zwi¹zane z uwzglêdnieniem, ¿e
towary mog¹ byæ wprowadzane lub wyprowadza-
ne z obszaru celnego Wspólnoty poza przejœciami
granicznymi.
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Zmiany wprowadzane w tej ustawie umo¿liwia-
j¹ organowi celnemu komunikowanie siê w formie
pisemnej lub elektronicznej w celu odmowy przy-
jêcia zg³oszenia celnego i wskazania przyczyny
tej¿e odmowy. Przyjmowana jest równie¿ zasada,
w myœl której w przypadku uniewa¿nienia zg³o-
szenia celnego na wniosek zg³aszaj¹cego organ
celny wskazuje jedynie, w formie pisemnej lub
elektronicznej, przyczyny uniewa¿nienia. Czyli
jest to tak zwane bezdecyzyjne za³atwienie spra-
wy. W innych przypadkach za³atwienie takiej
sprawy nastêpuje w drodze decyzji.

Nastêpna zmiana to usuniêcie przepisów
umo¿liwiaj¹cych sprzeda¿ i zniszczenie towaru
przed orzeczeniem jego przepadku na rzecz Skar-
bu Pañstwa oraz wprowadzenie zasady obligato-
ryjnego niszczenia wyrobów tytoniowych i produ-
któw leczniczych, których przepadek orzeczono.
Zaœ co do napojów alkoholowych i kosmetyków,
to ustawa mówi, ¿e bêd¹ one zniszczone w ca³oœci
albo w czêœci, je¿eli sprzeda¿ tych towarów bêdzie
niemo¿liwa lub znacznie utrudniona.

Inne uregulowanie dotycz¹ce ustawy – Prawo
celne mówi o przyjêciu zasady, ¿e zajêcie towaru
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w celu uregulowania sy-
tuacji towaru, a nie jest mo¿liwe w celu zabezpie-
czenia nale¿noœci celnych.

Znaczenie nieistotne, jeœli chodzi o sytuacjê fi-
nansow¹, ale, jak myœlê, istotne, jeœli chodzi
o transport, ma uchylenie przepisu ograniczaj¹ce-
go iloœæ zwolnionych od nale¿noœci przywozowych
paliw przewo¿onych w standardowych zbiorni-
kach samochodowych.

W ustawie nastêpuje te¿ okreœlenie nowych za-
sad i trybu prowadzenia wykazu gwarantów
uprawnionych do udzielania gwarancji sk³ada-
nych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynika-
j¹cych z d³ugów celnych.

Dalej mo¿na by wymieniæ: ujednolicenie re-
gulacji podatkowych i celnych w zakresie prze-
pisów dotycz¹cych zabezpieczenia nale¿noœci
celnych na maj¹tku d³u¿nika; wyeliminowanie
w¹tpliwoœci interpretacyjnych zwi¹zanych
z przepisami dotycz¹cymi poboru odsetek za
nieterminowe uiszczenie nale¿noœci celnych
w przypadku okreœlonym w art. 65; oraz okreœ-
lenie zasad wyp³acania przez organ celny odse-
tek w zwi¹zku z niewykonaniem w terminie de-
cyzji Komisji Europejskiej o zwrocie ce³ antydum-
pingowych.

I wreszcie: istotn¹ spraw¹ jest zmiana katalogu
spraw bêd¹cych we w³aœciwoœci dyrektora izby
skarbowej oraz przekazanie pewnych jego upra-
wnieñ naczelnikowi urzêdu skarbowego.

Je¿eli chodzi o nowelizacjê ustawy z dnia
10 wrzeœnia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, to
ma ona na celu przede wszystkim wykonanie wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 15 kwiet-

nia 2008 r. Trybuna³ w tym wyroku zakwestiono-
wa³ przepisy tego¿ kodeksu w zakresie, w jakim
przewiduj¹ one mo¿liwoœæ orzeczenia przepadku
przedmiotów tytu³em œrodka zabezpieczaj¹cego
po uprzednim na³o¿eniu na sprawcê wykroczenia
skarbowego kary grzywny w drodze prawomocne-
go mandatu karnego.

Przejdê w tej chwili do omówienia poprawek.
Otó¿ komisja przyjê³a cztery poprawki. Pierwsza
poprawka dotyczy art. 1 pkt 15, to jest obecnie
obowi¹zuj¹cego art. 51 pkt 1, i ma na celu zape-
wnienie zgodnoœci zapisów z technik¹ prawodaw-
cz¹. Poprawka druga, dotycz¹ca art. 2 pkt 6
lit. a omawianej ustawy, ma na celu uchylenie
zbêdnego zapisu powtarzaj¹cego szersze uregulo-
wanie wystêpuj¹ce w innym miejscu. Taka te¿
jest poprawka trzecia, dotycz¹ca art. 3. Wreszcie
poprawka czwarta dotyczy doprecyzowania, ¿e
postêpowania wszczête organy w³aœciwe w tych
sprawach przejm¹ od dnia wejœcia w ¿ycie usta-
wy, to jest od dnia 1 stycznia 2009 r. Obecny zapis
mo¿e sugerowaæ, ¿e mia³oby to nast¹piæ z dniem
kolejnym, czyli od 2 stycznia.

Proszê pañstwa, komisja wnosi o przyjêcie pro-
jektu ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu
8 paŸdziernika 2008 r. z tymi czterema wymienio-
nymi przeze mnie poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do senato-
ra sprawozdawcy.

Poniewa¿ nie widzê chêtnych do zadania pytañ,
informujê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wniesiony
przez rz¹d. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister finansów.

Czy pan szef S³u¿by Celnej, podsekretarz stanu
Jacek Kapica, chcia³by zabraæ g³os w tej sprawie?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê tylko sprecyzowaæ, ¿e polskie prawo

celne w tym zakresie jest prawem wtórnym w sto-
sunku do prawa Unii Europejskiej, a ta noweliza-
cja jest pierwsz¹ od 1 maja 2004 r., co wskazuje
na stabilnoœæ tego prawa.

Faktycznie g³ównymi zmianami s¹ zmiany wy-
chodz¹ce naprzeciw przedsiêbiorcom, czyli
okreœlenie formy elektronicznej czy bezdecyzyj-
nej, je¿eli jest to forma stosowana przez zg³asza-
j¹cego lub na jego wniosek.
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Pragnê podkreœliæ równie¿, ¿e okreœlenie nowych
zasad i trybu prowadzenia wykazu gwarantów, któ-
ry bêdzie prowadzi³ minister finansów, bêdzie siê
odbywa³o po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Finansowego. Tak ¿e tu jest zapewnione bezpie-
czeñstwo równie¿ tych podmiotów, które minister
uzna za gwarantów uprawnionych do udzielania
gwarancji sk³adanych jako zabezpieczenie pokrycia
kwot wynikaj¹cych z d³ugów celnych.

Pragnê te¿ doprecyzowaæ, bo pan senator
sprawozdawca wskaza³ na w³aœciwoœæ organów
skarbowych – to jest pewnie tylko przejêzycze-
nie – a to jest zmiana w³aœciwoœci organów cel-
nych. Chodzi o wskazanie dyrektora izby celnej
jako tego, który bêdzie za³atwia³ sprawy z zakre-
su przyznania statusu upowa¿nionego przed-
siêbiorcy. Naczelnik urzêdu celnego przejmie
kompetencje w sprawach zwi¹zanych z udziela-
niem pozwoleñ na prowadzenie sk³adu celnego,
a wiêc organ bêdzie bli¿ej podmiotu prowadz¹ce-
go ten sk³ad.

I faktycznie elementem zmiany kodeksu karnego
skarbowego jest doprecyzowanie mo¿liwoœci orze-
czenia przepadku przedmiotów tytu³em œrodka za-
bezpieczaj¹cego. To jest wynik wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 15 kwietnia tego roku, a wiêc na-
tychmiast uzupe³niamy tê lukê, aby w przypadku
funkcjonowania granicy nie by³o ¿adnych nieœcis³o-
œci.

Akceptujemy zmiany, które zg³osi³ Senat
w trakcie prac komisji . S¹ to zmiany legislacyjne
i porz¹dkuj¹ce wewnêtrznie ten akt prawny.

To tyle, Panie Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do

pana ministra? Nie widzê zg³oszeñ.
Wobec tego dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
spadków i darowizn.

Proszê bardzo pana senatora Gruszkê, jako
przedstawiciela Komisji Gospodarki Narodowej,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Mam okazjê przedstawiæ pañstwu sprawozda-
nie komisji gospodarki o uchwalonej przez Sejm
w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawie o zmianie
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spad-
ków i darowizn. Druk z naszym sprawozdaniem to
druk senacki nr 278A.

Ustawa powsta³a na podstawie projektów po-
selskiego i komisyjnego. W trakcie prac sejmowej
Komisji Finansów Publicznych najdalej id¹cy
wniosek, mówi¹cy miêdzy innymi o odst¹pieniu od
koniecznoœci sk³adania zg³oszenia nabycia w³as-
noœci rzeczy lub praw maj¹tkowych, zosta³ odrzu-
cony. Komisja uzna³a wtedy, ¿e to zniesienie obo-
wi¹zku zg³oszenia mog³oby rozszczelniæ system.

Celem ustawy przekazanej do rozpatrzenia Ko-
misji Gospodarki Narodowej jest wyd³u¿enie do
szeœciu miesiêcy obecnie obowi¹zuj¹cego termi-
nu jednego miesi¹ca na zg³oszenie nabycia w³as-
noœci rzeczy lub praw maj¹tkowych w drodze
dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia
testamentowego itd. Termin ten bêdzie liczony od
dnia powstania obowi¹zku podatkowego lub,
w przypadku dziedziczenia, od dnia uprawomoc-
nienia siê orzeczenia s¹du stwierdzaj¹cego naby-
cie spadku. D³u¿szy termin bêdzie równie¿ liczo-
ny od dnia, w którym podatnik dowiedzia³ siê
o nabyciu w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tko-
wych, po up³ywie szeœciu miesiêcy w wymienio-
nych przypadkach, pod warunkiem, ¿e podatnik
uprawdopodobni fakt póŸniejszego powziêcia
wiadomoœci o nabyciu maj¹tku.

Po rozpatrzeniu ustawy na swoim posiedzeniu
w dniu 22 paŸdziernika 2008 r. Komisja Gospodar-
ki Narodowej nie wnios³a do procedowanej ustawy
poprawek i rekomenduje Wysokiemu Senatowi
przyjêcie jej w takiej postaci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma pytañ.
Informujê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wniesio-

ny przez pos³ów i komisjê sejmow¹. Do ustosunko-
wania siê do projektu zosta³ upowa¿niony przez
rz¹d minister finansów. Zatem pan minister Ko-
tecki mo¿e siê ustosunkowaæ do przed³o¿onego
projektu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Ta zmiana jest korzystna dla podatników,
w zwi¹zku z tym my j¹ oczywiœcie popieramy.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra? Nie ma

pytañ.
Wobec tego 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.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunko-
woœci.

Ale ja nie widzê pani minister. Do reprezento-
wania Ministerstwa Finansów upowa¿niona jest
pani minister Chojna-Duch.

(G³os z sali: Ju¿ biegnie z Sejmu.)
Aha, ju¿ biegnie.
Zatem poproszê pana senatora Kleinê o przed-

stawienie nam sprawozdania Komisji Gospodarki
Narodowej.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie naszej ko-
misji o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 paŸ-
dziernika 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o ra-
chunkowoœci. Nasze sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 275A.

Marsza³ek Senatu dnia 14 paŸdziernika 2008 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu tej
ustawy w dniu 22 paŸdziernika bie¿¹cego roku
nasza komisja wnosi, aby przyj¹æ ustawê bez po-
prawek.

Zmiana w ustawie o rachunkowoœci z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. umo¿liwi przechowywanie
list p³ac na informatycznych noœnikach danych
pozwalaj¹cych zachowaæ w trwa³ej postaci zawar-
toœæ dowodów ksiêgowych zawartych w tych do-
kumentach. Warunkiem stosowania tej metody
przechowania danych jest posiadanie urz¹dzeñ
pozwalaj¹cych na odtwarzanie dowodów w posta-
ci wydruku.

W aktualnym stanie prawnym listy p³ac, podo-
bnie jak inne dokumenty, dotycz¹ce na przyk³ad
przeniesienia praw maj¹tkowych do nieruchomo-
œci, powierzenia odpowiedzialnoœci za sk³adniki
aktywów, znacz¹ce umowy, inne wa¿ne doku-
menty okreœlane przez kierownika jednostki, mu-
sz¹ byæ przechowane w oryginalnej postaci, to
znaczy w formie papierowej.

Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych nak³adaj¹ na p³atnika sk³adek obo-

wi¹zek przechowania listy p³ac, karty wynagro-
dzeñ oraz innych dowodów, na podstawie których
nastêpuje ustalenie podstawy wymiaru emerytu-
ry lub renty, przez okres piêædziesiêciu lat od dnia
zakoñczenia przez ubezpieczonego pracy u dane-
go podatnika.

Ustawa ta jest inicjatyw¹ Komisji „Przyjazne
Pañstwo” i w jakimœ sensie, w du¿ym stopniu
u³atwia pracê przedsiêbiorcom. Skutkiem zmiany
bêdzie obni¿enie kosztów funkcjonowania przed-
siêbiorstw. Opiniowana ustawa wejdzie w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2009 r. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nie wiem, czy sprawy rachunkowoœci s¹ a¿ tak

bliskie senatorom, ¿e bêdzie du¿o pytañ do pana
senatora. Nie widzê, a¿eby ktoœ siê zg³asza³,
w zwi¹zku z tym dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.

Projekt zosta³ wniesiony przez komisjê sejmo-
w¹, w zwi¹zku z czym pewnie chcielibyœmy po-
znaæ stanowisko Ministerstwa Finansów, które
reprezentuje pani minister El¿bieta Chojna-
-Duch.

Czy pani minister chcia³aby nam coœ na ten te-
mat powiedzieæ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch: Panie Marsza³ku…)

W przystêpny sposób, proszê pani, bo z ra-
chunkowoœci jesteœmy s³abi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:

Wysoka Izbo, postaram siê przedstawiæ to przy-
stêpnie i w miarê krótko.

Projekt ustawy, który jest dzisiaj przedmiotem
obrad, umo¿liwia, jak wiadomo, przechowywanie
list p³ac na noœnikach danych pozwalaj¹cych za-
chowaæ w trwa³ej postaci zawartoœæ dowodów,
a zatem ogranicza koszty zwi¹zane z przechowy-
waniem tego rodzaju dokumentacji w formie pa-
pierowej. A wiêc chocia¿by z tego wzglêdu, jako
przepis pozwalaj¹cy na uzyskanie oszczêdnoœci,
zarówno przez przedsiêbiorców, jak i w szerszej
skali, jest on popierany przez rz¹d.

Aktualnie przepisy przewiduj¹, ¿e listy p³ac,
jak i dokumenty dotycz¹ce przeniesienia praw
maj¹tkowych do nieruchomoœci oraz inne, nale¿y
przechowywaæ w oryginalnej postaci bez mo¿liwo-
œci przenoszenia ich na noœniki danych pozwala-
j¹ce zachowaæ je w trwa³ej postaci. A wiêc, ogólnie
rzecz bior¹c, ta poprawka zawarta w projekcie,
w druku nr 912, i ta zmiana proponowana w tym
projekcie nie budz¹ zastrze¿eñ. Umo¿liwienie je-
dnostkom wyboru sposobu przechowywania list
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p³ac, czy to w postaci oryginalnej, czy na noœni-
kach danych, przyczyni siê, jak ju¿ powiedzia³am
wczeœniej, do obni¿enia kosztów funkcjonowania
przedsiêbiorstw. Dlatego te¿ pozytywnie ocenia-
my proponowane w projekcie ustawy zmiany
w przepisach ustawy o rachunkowoœci i propono-
wan¹ datê wejœcia w ¿ycie tej ustawy. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jakieœ pytania

do pani minister? Rozumiem, ¿e sprawa jest
ca³kowicie jasna.

Otwieram dyskusjê.
Wobec tego, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dyskusji,

dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordyna-
cja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 334,
a sprawozdanie komisji w druku nr 334A.

Poproszê pana senatora WoŸniaka o przed³o¿e-
nie sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Pragnê przedstawiæ sprawozdanie Komisji Go-

spodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm
w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawie o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw. Marsza³ek Senatu dnia 24 paŸ-
dziernika 2008 r. skierowa³ ustawê do komisji. Po
rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
27 paŸdziernika 2008 r. komisja wnosi, aby Wy-
soki Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czony projekt
uchwa³y.

Projekt uchwa³y zawiera szeœæ poprawek do
przed³o¿enia, które marsza³ek Senatu skierowa³
do komisji.

Wysoka Izbo, teraz wa¿na informacja. Otó¿
procedowanie nad tym projektem mia³o doœæ
szczególny charakter. On by³ rozpatrywany
w pierwszej czêœci posiedzenia Komisji Gospodar-
ki Narodowej. Po przyjêciu poprawek przez komi-
sjê, niejednog³oœnie, dosz³o do g³osowania nad
ca³oœci¹ ustawy wraz z poprawkami i wynik tego

g³osowania by³ nierozstrzygaj¹cy, a wiêc komisja
nie popar³a projektu ustawy: 6 g³osów za i 6 g³o-
sów przeciw. W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ przewo-
dnicz¹cy obradom senator Kleina po konsulta-
cjach podj¹³ decyzjê, ¿e Komisja Gospodarki Na-
rodowej bêdzie ponownie pracowaæ nad tym pro-
jektem w drugiej czêœci posiedzenia, ¿e bêdzie to
ostatni punkt w drugiej czêœci posiedzenia. I wów-
czas g³osowania zarówno nad poprawkami, jak
i nad ca³oœci¹ projektu wraz z poprawkami zakoñ-
czy³y siê takim wynikiem, ¿e 6 senatorów g³oso-
wa³o za, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Jestem oczywiœcie zobowi¹zany poinformowaæ
Wysok¹ Izbê o takim przebiegu prac w Komisji
Gospodarki Narodowej, a czyniê to tak¿e z tego
wzglêdu, ¿e ten projekt zosta³ przez Sejm przyjêty
jednog³oœnie. St¹d niezrozumia³a sytuacja, wrêcz
konsternacja na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Narodowej, na którym taki by³ rozk³ad g³osów
w g³osowaniu nad ca³oœci¹ projektu: 6 g³osów za,
6 g³osów przeciw.

Wniosek jest prosty i oczywisty: by³o to g³oso-
wanie o charakterze politycznym, gdy¿ przed³o¿e-
nie, bêd¹ce przed³o¿eniem rz¹dowym i jednoczeœ-
nie komisji sejmowych, jest bardzo korzystne dla
podatników i to w wielu aspektach. Te rozwi¹za-
nia, bardzo korzystne, wychodz¹ce naprzeciw in-
teresom podatników, dotycz¹ takich instytucji,
jak interpretacja prawa, jak zabezpieczenie, jak
zabezpieczenie nale¿noœci podatkowych, jak eg-
zekucja zobowi¹zañ podatkowych, jak wstrzyma-
nie wykonania decyzji w trakcie trwania postêpo-
wania odwo³awczego, jak wykonanie decyzji.
A wiêc chodzi tu o ca³y katalog niezwykle wa¿nych
dla ³adu prawnego i konstytuowania relacji po-
datnik – fiskus, podatnik – Skarb Pañstwa insty-
tucji prawnych, które w moim g³êbokim przeko-
naniu przywracaj¹ w³aœciwy poziom tych relacji.

Wiosn¹, debatuj¹c nad jednym z projektów
ustaw w tej Izbie, powiedzia³em takie s³owa – cy-
tujê to z pamiêci – trudno oczekiwaæ, ¿e ze Œwiêto-
krzyskiej, czytaj: Ministerstwa Finansów, wyjdzie
projekt, który zmieni relacje miêdzy podatnikiem
a fiskusem. Dedykowa³em te s³owa ministrowi
Szejnfeldowi, wierz¹c, ¿e on i jego resort maj¹
szczególn¹ rolê do spe³nienia w kwestii nadania
tym relacjom w³aœciwego kszta³tu.

Ten projekt jest w du¿ej mierze realizacj¹ pa-
kietu na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci, a wiêc
z ca³¹ pewnoœci¹ widaæ tu rêkê ministra Szejnfel-
da. Ale ku mojej satysfakcji jest tutaj wiele inicja-
tyw pochodz¹cych w³aœnie ze Œwiêtokrzyskiej,
z resortu finansów. Mówiê te s³owa z prawdziw¹
satysfakcj¹, patrz¹c na ministra Koteckiego, bo to
przed³o¿enie przywraca wiarê w to, ¿e te relacje
mog¹ byæ partnerskie, a nie jak do tej pory skazy-
waæ podatnika, przedsiêbiorców, podmioty go-
spodarcze na postawê przyklêku wobec fiskusa.

To jest rozwi¹zanie bardzo obszerne, bardzo
d³ugo by mówiæ o poszczególnych propozycjach.
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Ono niew¹tpliwie ukierunkuje w³aœciwe kszta³to-
wanie relacji miêdzy fiskusem i podatnikiem
w d³ugiej perspektywie. Z tego wzglêdu jest to,
w moim przekonaniu, projekt, ¿eby nie u¿yæ zbyt
górnolotnych s³ów, o charakterze prze³omowym,
zas³uguj¹cy w zwi¹zku z tym na przyjêcie przez
Wysok¹ Izbê, o co upraszam. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie ma.

Senator
Zbigniew Romaszewski:

Wobec tego ja zapytam pana senatora, na czym
polega³a ta kontrowersja. Takie 6:6 to nieczêsto
siê zdarza. Czym by³o to uzasadnione?

(Senator Henryk WoŸniak: Panie Marsza³ku…)
Punkty nie odpowiada³y? Dlaczego? Czy doty-

czy³o to poprawek, czy ustawy?

Senator Henryk WoŸniak:

Nie, nie, jak powiedzia³em, dotyczy³o to w³aœnie
koñcowego g³osowania nad projektem ustawy
wraz z poprawkami. By³o to g³osowanie zamyka-
j¹ce. Ten rozk³ad g³osów, 6:6, jak o tym wspo-
mnia³em, nie odzwierciedla debaty nad projek-
tem, za to oddaje polityczny rozk³ad g³osów. Szeœæ
g³osów za by³o ze œrodowiska Platformy Obywatel-
skiej, szeœæ g³osów przeciw by³o ze œrodowiska
Prawa i Sprawiedliwoœci, a wiêc by³o to g³osowa-
nie o charakterze typowo politycznym.

Senator
Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, ja terminu „polityczny” u¿y-
wam w innym znaczeniu, tu bym powiedzia³ po
prostu „partyjniackim”.

(Senator Henryk WoŸniak: Nie mia³em tej od-
wagi. Pan marsza³ek mo¿e tu powiedzieæ wszyst-
ko, bo jest tutaj od zawsze.)

Jednak, Panie Senatorze, jesteœmy w Senacie,
a tu zawsze bêdziemy siê zajmowali polityk¹, bo
do niczego innego nie zostaliœmy powo³ani.

Ale jakie argumenty przedstawiano? Dlaczego
to mia³oby byæ z³e?

Senator Henryk WoŸniak:

PanieMarsza³ku,mo¿epowiemto terazbez zak³ó-
ceñ. Panu marsza³kowi wolno tu powiedzieæ wszyst-
ko, bo jest tu od zawsze, ja nie œmia³em nazwaæ tego
partyjniactwem. Ale je¿eli s³yszê podpowiedzi kole-
gów z sali… Rzeczywiœcie to by³o partyjniactwo, bo
nie by³o ¿adnych argumentów przeciw. W moim

przekonaniu jest to rzecz trochê wstydliwa i nie
s¹dzê, by o tym trzeba by³o mówiæ. Œrodowisko Pra-
wa i Sprawiedliwoœci w pewnym momencie zoriento-
wa³o siê, ¿e Platforma Obywatelska nie ma wiêkszo-
œci na sali i zdecydowa³o siê g³osowaæ przeciwko
przyjêciu tego projektu. Przypomnê raz jeszcze, co
ju¿ œwiadomie powiedzia³em: ten projekt zosta³ je-
dnog³oœnie przyjêty w Sejmie. To by³o ogromne za-
skoczenie i zupe³nie niezrozumia³a sytuacja, bior¹c
pod uwagê charakter tego przed³o¿enia, wychodz¹cy
naprzeciw oczekiwaniom, zg³aszanym od wielu lat,
przez œrodowiska gospodarcze, przez podatników.
Ja nie mia³em odwagi u¿yæ tego s³owa, którego u¿y³
pan marsza³ek, ale, jak powiadam, panu marsza³ko-
wi wolno tu wszystko. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, chcia³bym tylko zwróciæ uwa-

gê: jednak z wiêkszym szacunkiem siê odnoœmy
do tej polityki, bo do tego zostaliœmy powo³ani,
a nazywanie polityk¹ jakichœ sporów, jakiœ prze-
dziwnych konfliktów… Polityka to merytoryczna
dyskusja i do tego jesteœmy powo³ani.

(Senator Henryk WoŸniak: Tak to rozumiem,
Panie Marsza³ku.)

Nauczmy dziennikarzy, ¿e polityka to rzecz
szlachetna. To bardzo trudne, ale prawdziwe.

Senator Henryk WoŸniak:

Ja tak¿e przywi¹zujê do tego wagê i dlatego po-
wiedzia³em, ¿e g³osowania mia³y charakter polity-
czny, a nie merytoryczny, bo w dyskusji nie by³o
g³osów przeciwnych.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,
nie, ja rozumiem, rozumiem…)

A nie mog³em u¿yæ tego s³owa, którego u¿y³ pan
marsza³ek, bo uwa¿a³em je za niepasuj¹ce do tej
mównicy…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Za niepolityczne. Dziêkujê bardzo.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, projekt tej ustawy zosta³ wnie-

siony przez rz¹d, pos³ów oraz komisjê sejmow¹.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ludwik Kotecki: Nie, w tej chwili nie, dziêkujê bar-
dzo.)

Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra? Nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
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Poniewa¿ do dyskusji nikt siê nie zapisa³, wo-
bec tego dyskusjê zamykam.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 332,
a sprawozdanie komisji w druku nr 332A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Owczarka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Przedstawiam sprawozdanie z prac Komisji

Gospodarki Narodowej nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym oraz o zmianie innych ustaw. Posie-
dzenie komisji w tej sprawie odby³o siê dnia
23 paŸdziernika 2008 r.

Ustawa zosta³a przygotowana w zwi¹zku z ko-
niecznoœci¹ dostosowania ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym do wymogów prawa
unijnego, a tak¿e na skutek kryzysu, który
ogarn¹³ rynki finansowe na ca³ym œwiecie. Aby
uspokoiæ sytuacjê na polskim rynku finanso-
wym, ustawa ustala gwarancje pañstwa dla
œrodków pieniê¿nych zostawionych na rachun-
kach bankowych w wysokoœci 50 tysiêcy euro
na jednego posiadacza w jednym banku. Je-
dnoczeœnie upowa¿niono Radê Ministrów, aby
w razie czego mog³a podwy¿szyæ tê kwotê po
konsultacji z Narodowym Bankiem Polskim
i Komisj¹ Nadzoru Finansowego, aby zapewniæ
bezpieczeñstwo i stabilnoœæ systemu bankowe-
go oraz ochronê interesów deponentów. Usta-
wa wyklucza mo¿liwoœæ dofinansowania bez-
poœredniego przez Narodowy Bank Polski, co
mia³o miejsce do tej pory, zastêpuj¹c j¹ mo¿li-
woœci¹ udzielania krótkoterminowego kredy-
tu. Stworzono równie¿ mo¿liwoœæ udzielania
takiego kredytu przez Skarb Pañstwa. Ustawa
zwiêksza katalog zadañ finansowanych ze
œrodków Bankowego Funduszu Gwarancyjne-
go, miêdzy innymi w przypadku ³¹czenia ban-
ków spó³dzielczych oraz dofinansowania pla-
nowanych przez te banki inwestycji. Oprócz te-
go ustawa zawiera sposób powo³ywania i odwo-
³ywania organów Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego.

Komisja przyjê³a ustawê bez poprawek
i wnosi, aby tak¿e Wysoka Izba przyjê³a j¹ bez po-
prawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Andrzej Owczarek: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Nie

ma.
Wobec tego dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Owczarek: Dziêkujê.)
Poniewa¿ nie przyby³a jeszcze pani minister,

wobec tego zrobimy sobie piêæ minut przerwy,
nim przyst¹pimy do dalszej czêœci obrad.

Og³aszam piêciominutow¹ przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 08 do
godziny 17 minut 20)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Proszê pañstwa, mimo braku sekretarzy, którzy

zachwilê siê zjawi¹, informujê, ¿eprojekt tejustawy
zosta³ wniesiony przez rz¹d i pos³ów. Do prezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister finansów.

S¹ przedstawiciele ministra finansów, jest pani
minister Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Panie Marsza³ku! Szanowna Wysoka Izbo!
Rozumiem, ¿e pierwsz¹ ustaw¹, nad któr¹ bê-

dziemy debatowaæ, jest ustawa o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak
jest.)

Mam dwa punkty pod rz¹d, dlatego wola³am siê
upewniæ.

Projekt ustawy by³ procedowany dosyæ d³ugo,
poniewa¿ minê³o chyba dobre dwanaœcie miesiê-
cy, tyle pracowaliœmy nad t¹ ustaw¹. Tak na-
prawdê podstaw¹ zmiany ustawy by³a noweliza-
cja przepisów prawa bankowego. Uleg³y zmianie
ju¿ w ubieg³ym roku, co implikowa³o zmiany nali-
czania op³aty rocznej, któr¹ wnosz¹ banki do
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Aby to
by³o mo¿liwe, trzeba by³o oczywiœcie dostosowaæ
przepisy do tych regulacji. Drug¹ z istotnych kwe-
stii by³o usuniêcie wspó³finansowania Narodowe-
go Banku Polskiego w BFG, w Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym. Taka by³a rekomendacja Eu-
ropejskiego Banku Centralnego i Komisji Euro-
pejskiej w raporcie o konwergencji. Tak naprawdê
nie oczekiwaliœmy, ¿e te przepisy bêd¹ tak wa¿ne
i tak kluczowe dla stabilizacji systemu finansowe-
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go w chwili obecnej, poniewa¿, jak powiedzia³am,
ta nowelizacja zosta³a przyjêta przez rz¹d w³aœnie
z powodu harmonizacji z przepisami unijnymi.
Równie¿ na tym etapie dokonaliœmy rewizji orga-
nów sk³adu Rady Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego i kwestie powo³ywania jej cz³onków.

Pod koniec wrzeœnia b¹dŸ na pocz¹tku paŸ-
dziernika – w ostatnich tygodniach ten czas ju¿
tak nabra³ tempa, ¿e trudno sobie przypomnieæ,
kiedy to mia³o miejsce – odby³o siê posiedzenie
ministrów finansów Unii Europejskiej, którzy
w œwietle zawirowañ na rynkach finansowych –
celowo unikam tu s³ów „kryzysu finansowego” –
podjêli decyzjê, ¿e wszystkie rz¹dy podnios¹
kwotê minimalnych gwarancji dla depozytów
bankowych do wysokoœci 50 tysiêcy euro. Przy-
pomnê, ¿e wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów ta kwota jest du¿o ni¿sza. Pe³na gwarancja
depozytów, czyli 100%, w obecnej ustawie by³a
do kwoty 1 tysi¹ca euro, a od kwoty 1 tysi¹ca do
kwoty 22 tysiêcy 500 euro – chodzi o równowar-
toœæ w z³otych – by³a gwarancja 90%, czyli de fa-
cto ka¿dy deponent mia³ udzia³ w³asny w tej gwa-
rancji. W chwili obecnej, co by³o przedmiotem
autopoprawki do ustawy o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym, podjêto decyzjê, ¿e depozyty
ludnoœci bêd¹ mia³y pe³n¹ gwarancjê Skarbu
Pañstwa do wysokoœci 50 tysiêcy euro. Jest to
bardzo wa¿ne, dlatego ¿e to zwiêksza bezpieczeñ-
stwo naszych oszczêdnoœci w bankach, co wiê-
cej, podnosi tê kwotê gwarancji ponad 100%,
a co jest bardzo istotne, ta gwarancja jest stupro-
centowa, czyli bez udzia³u w³asnego. Czyli
w przypadku ka¿dego deponenta, który posiada
w banku oszczêdnoœci do wysokoœci 50 tysiê-
cy euro, chodzi o ich równowartoœæ w z³otych,
niezale¿nie od tego, w ilu bankach ma oszczê-
dnoœci, jego gwarancja w ka¿dym z tych banków
wynosi 50 tysiêcy euro. Czyli mo¿na de facto po-
wiedzieæ, ¿e je¿eli mielibyœmy oszczêdnoœci
w wielu bankach do wysokoœci 50 tysiêcy euro,
to ta gwarancja siê multiplikuje i jest to de facto
pe³na gwarancja naszych oszczêdnoœci zgroma-
dzonych w bankach.

Pragnê podkreœliæ, uprzedzaj¹c pytania, ¿e te
gwarancje nie obejmuj¹ oszczêdnoœci w SKOK.
Kasy SKOK nie s¹ objête nadzorem finansowym,
jak równie¿ nie s¹ objête systemem gwarantowa-
nia depozytów w ramach Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Jednak oszczêdnoœci zgroma-
dzone w SKOK s¹ ubezpieczone. Kasa Krajowa
podjê³a decyzjê o podniesieniu tej kwoty gwaran-
cji do 50 tysiêcy euro, chodzi o równowartoœæ
w z³otych. Celowo mówiê o tych z³otych, poniewa¿
s¹ to wszystkie oszczêdnoœci, we wszystkich wa-
lutach, ale o kwocie zharmonizowanej w ramach
Unii Europejskiej mówi siê, ¿e jest to kwota 50 ty-
siêcy euro. A wiêc równie¿ tam te oszczêdnoœci s¹

ubezpieczone. One nie maj¹ gwarancji Bankowe-
go Funduszu Gwarancyjnego, one s¹ ubezpieczo-
ne w Towarzystwie Ubezpieczeñ Wzajemnych.

Co jeszcze mo¿na dodaæ do tej ustawy? Myœlê,
¿e jest to ustawa, która w chwili obecnej jest
szczególnie istotna, dlatego ¿e tak naprawdê ma-
my do czynienia z kryzysem zaufania, wzajemne-
go zaufania, co ciekawe, banków do siebie. Trud-
no wiêc oczekiwaæ, ¿e klienci bankowi bêd¹ ufni
w stosunku do banków, je¿eli banki nie chc¹ so-
bie po¿yczaæ pieniêdzy, bo nie ufaj¹ sobie wza-
jemnie. W zwi¹zku z tym nasz¹ intencj¹, intencj¹
rz¹du by³o jak najszybsze precedowanie nad
tym, ¿eby podnieœæ tê gwarancjê do wysokoœci
50 tysiêcy euro, aby zwiêkszyæ zaufanie depo-
nentów, ludnoœci, przekonaæ, ¿e nasze oszczê-
dnoœci s¹ bezpieczne. Co wiêcej, na mocy tej no-
welizacji, tej autopoprawki wprowadziliœmy
mo¿liwoœæ wydania rozporz¹dzenia przez Radê
Ministrów, w sytuacji gdyby zaistnia³a koniecz-
noœæ podniesienia tej kwoty. Niektóre kraje og³o-
si³y na przyk³ad gwarancjê do wysokoœci 100 ty-
siêcy euro b¹dŸ pe³n¹ gwarancjê dla wszystkich
oszczêdnoœci i my te¿ mamy tak¹ mo¿liwoœæ bez
koniecznoœci dokonywania zmiany ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, czyli
mo¿na wydaæ tak¹ decyzjê od rêki, w drodze roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów.

Przy tej okazji zmieniliœmy czêœciowo przepisy
dotycz¹ce finansowania Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Z chwil¹ wejœcia tych przepisów
w ¿ycie bêdzie równie¿ mo¿liwoœæ zasilenia Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego po¿yczk¹ ze Skar-
bu Pañstwa, po¿yczk¹ z bud¿etu pañstwa, tak aby
w sytuacji, gdyby zasz³a koniecznoœæ gwarantowa-
nia depozytów instytucji, która by zbankrutowa³a,
nie zabrak³o œrodków. Wtedy potrzeby te zosta³yby
zaspokojone œrodkami z bud¿etu pañstwa.

Obecnie w Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym zgromadzone s¹ œrodki w interwencyjnej wy-
sokoœci 5 miliardów z³, co z nawi¹zk¹ wystarczy
na pomoc banków, oczywiœcie banków œredniej
wielkoœci. Zaœ w sytuacji gdyby zasz³a taka konie-
cznoœæ… Na szczêœcie dane Komisji Nadzoru Fi-
nansowego wskazuj¹, ¿e wszystkie banki w Pol-
sce s¹ wyp³acalne, czyli nie mamy takiego proble-
mu, jednak poprawia chyba samopoczucie nas
wszystkich œwiadomoœæ tego, ¿e nasze oszczê-
dnoœci s¹ bezpieczne, a obecnie jest to szczególnie
wa¿ne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Mo¿e pani minister pozostanie tu gdzieœ w po-

bli¿u, bo mog¹ byæ pytania.
Jest z nami przedstawiciel Narodowego Banku

Polskiego i je¿eli chcia³by zabraæ g³os, to bardzo
proszê.
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Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Piotr Wiesio³ek:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Nazywam siê Piotr Wiesio³ek, jestem zastêpc¹

prezesa Narodowego Banku Polskiego. Chcia³-
bym przedstawiæ stanowisko NBP dotycz¹ce no-
welizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym.

Pani minister by³a uprzejma najwiêcej mówiæ
o tej zmianie, która równie¿ zdaniem Narodowego
Banku Polskiego powinna zostaæ wprowadzona
jak najszybciej. Jest ona bardzo po¿yteczna i szcze-
gólnie w tych turbulentnych czasach na rynkach fi-
nansowych zdaniem Narodowego Banku Polskiego
niezbêdna. Chcia³bym równie¿ zg³osiæ pewne za-
strze¿enia, które ma Narodowy Bank Polski.
Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e ta nowelizacja oprócz
wprowadzania tej bardzopotrzebnej zmianyos³abia
rolê banku centralnego w Polsce i jego czynnoœci
zwi¹zanych z operowaniem w tak zwanej sieci bez-
pieczeñstwa finansowego w Polsce. Otó¿ to, co pro-
ponuje ta nowelizacja, to ograniczanie roli banku
centralnego w tej sieci, co jest wbrew tendencjom,
które obserwowane s¹ w tej chwili na rynkach œwia-
towych. W obliczu kryzysu finansowego na ca³ym
œwiecie nastêpuje bowiem koordynacja dzia³añ za-
pobiegawczych i naprawczych wokó³ banków cen-
tralnych, anie odwrotnie.Dzisiaj tobanki centralne
wraz z rz¹dami podejmuj¹ kluczowe dzia³ania na
rzecz przywrócenia stabilnoœci w systemach finan-
sowych. W Polsce tylko rz¹d, Narodowy Bank Polski
i Bankowy Fundusz Gwarancyjny dysponuj¹ œrod-
kami, które nale¿a³oby uruchomiæ w razie koniecz-
noœci, gdyby banki potrzebowa³y takowej pomocy.
Naszym zdaniem NBP jest najbardziej predyspono-
wany do roli udzielaj¹cego pomocy w razie zaistnie-
nia takiej koniecznoœci.

NBP jest najwiêksz¹ niezale¿n¹ instytucj¹,
dysponuje odpowiednimi œrodkami finansowymi
i od czasu wydzielenia nadzoru bankowego nie
ma ¿adnego konfliktu interesów z bankami. Nie
mo¿na tego powiedzieæ o pozosta³ych cz³onkach
sieci bezpieczeñstwa finansowego w Polsce, to
jest o Komisji Nadzoru Finansowego i o Zwi¹zku
Banków Polskich. W zwi¹zku z tym zmniejszenie
roli NBP w sieci bezpieczeñstwa finansowego wy-
stawia nasz system na wiêksze ryzyko w czasach
zaburzeñ na rynkach finansowych.

Nowelizacja ustawy o BFG pozbawia prezesa
NBP kompetencji w trzech sprawach. Pierwsza to
skuteczne kszta³towanie treœci statutu BFG, dru-
ga to ustalanie warunków, zakresu i trybu obrotu
przez fundusz wierzytelnoœciami, a trzecia to
okreœlanie dodatkowych dzia³añ funduszu w razie
potrzeby udzielenia pomocy podmiotom objêtym
systemem gwarantowania. Omawiana dzisiaj no-
welizacja prowadzi tak¿e do nieuzasadnionego z³a-

godzenia trybu powo³ywania i odwo³ywania prze-
wodnicz¹cego rady funduszu. Myœlê, ¿e gdyby siê
nad tym dobrze zastanowiæ, to – rekapituluj¹c – to,
co rz¹d proponuje dzisiaj w tej nowelizacji, jest
wbrew tendencjom na rynkach œwiatowych. Tak
jak powiedzia³em, dzisiaj wokó³ banków central-
nych koncentruje siê akcja pomocowa i akcja
zmian systemowych. U nas os³abia siê bank cen-
tralny, odbiera mu siê pewne kompetencje.

Wydaje siê, ¿e na wprowadzenie do ustawy
o BFG powy¿szych zmian legislacyjnych, które
powodowa³yby os³abienie pozycji NBP, mo¿e
zwróciæ, a w³aœciwie ju¿ zwróci³ uwagê Europejski
Bank Centralny, poniewa¿ przypomnia³ on wielo-
krotnie prezentowane stanowisko, zgodnie z któ-
rym – tu pozwolê sobie zacytowaæ – „systemy gwa-
rantowania œrodków pieniê¿nych stanowi¹ klu-
czowy element sieci bezpieczeñstwa finansowego
ka¿dego kraju. Nale¿y zapewniæ skuteczn¹ koor-
dynacjê ich istotnych funkcji z dzia³alnoœci¹ ban-
ków centralnych, wykonuj¹cych powierzone im
ogólne zadania ochrony stabilnoœci finansowej.
Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ miêdzy innymi poprzez za-
pewnienie w odpowiednim zakresie udzia³u banku
centralnego w zarz¹dzaniu oraz wykonywaniu up-
rawnieñ regulacyjnych wobec krajowego systemu
gwarantowania œrodków pieniê¿nych”.

Przedstawi³em pokrótce stanowisko Narodo-
wego Banku Polskiego w sprawie zmian w usta-
wie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e g³ównym i ze
wszech miar s³usznym – raz jeszcze to powta-
rzam – powodem zajêcia siê t¹ ustaw¹ jest po-
trzeba zwiêkszenia sum oszczêdnoœci gwaran-
towanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyj-
ny. Narodowy Bank Polski – chcia³bym to jesz-
cze raz dosadnie powiedzieæ – w pe³ni popiera
ten postulat. Jednak przy tej okazji Sejm prze-
prowadzi³ zmiany, które wcale nie zwiêkszaj¹
bezpieczeñstwa polskich oszczêdnoœci, a wrêcz
przeciwnie. Dokonywanie zmian w sieci bezpie-
czeñstwa finansowego zawsze wi¹¿e siê z pew-
nym ryzykiem. NBP bêdzie siê stara³ tê niepew-
noœæ ograniczaæ, jednak chcia³bym apelowaæ do
pañstwa o rozwa¿enie dokonania kolejnych
zmian w ustawie o BFG, które przywróc¹ NBP
nale¿n¹ rolê w sieci bezpieczeñstwa finansowego.
Bardzo dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, mo¿e pan równie¿ pozostanie

tu gdzieœ w pobli¿u, bo s¹dzê, ¿e jest to sprawa do-
syæ istotna i pewnie bêd¹ pytania.

Proszê pañstwa, ja mo¿e pozwolê sobie na po-
cz¹tku zadaæ pytanie, bo za chwilê bêdê musia³
wyjœæ.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Prezesie, pytanie jest chyba bardziej do
pana, a dotyczy ono nadzoru bankowego i pewne-
go rodzaju niepokojów, które – tak to nazwê –
kr¹¿¹ po œwiecie, tak¿e po Polsce. Czy pieni¹dze
filii banków zagranicznych, znajduj¹cych siê
w Polsce, mog¹ pewnego piêknego poranka wy-
p³yn¹æ z Polski, a my bêdziemy to refundowaæ
z funduszu gwarancyjnego? Jak to jest? Jaka jest
obecna sytuacja?

Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Piotr Wiesio³ek:

Dziêkujê bardzo.
Otó¿ system gwarantowania depozytów w Pol-

sce obejmuje banki, które w Polsce funkcjonuj¹
inaczej ni¿ na zasadzie dzia³alnoœci oddzia³owej.
Banki maj¹ kilka form organizacyjnych. Jedne
banki funkcjonuj¹ w Polsce za pomoc¹ spó³ek za-
le¿nych, dotyczy to wiêkszoœci banków. One maj¹
tu swoje centrale, podlegaj¹ polskiemu nadzoro-
wi i z tego tytu³u s¹ równie¿ objête gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak na
razie nieliczne banki w Polsce funkcjonuj¹ na za-
sadzie oddzia³u czy filii. Te banki nie podlegaj¹
polskiemu nadzorowi, podlegaj¹ nadzorowi kraju
macierzystego i oczywiœcie polski system gwaran-
towania depozytów ich nie obejmuje, objête s¹
one systemem gwarantowania depozytów krajów
macierzystych.

Na pytanie, czy te pieni¹dze mog¹ „wyparo-
waæ”, odpowiedzia³bym tak: osobiœcie uwa¿am, ¿e
nie. Teoretycznie mo¿e siê zdarzyæ wszystko, ale
chcia³bym powiedzieæ jednoznacznie, ¿e sytuacja
banków w Polsce, ³¹cznie z sytuacj¹ banków pro-
wadzonych w postaci oddzia³ów czy filii, jest dob-
ra. Dzisiaj banki funkcjonuj¹ce w Polsce s¹ w do-
brej kondycji finansowej i pieni¹dzom deponen-
tów nic nie zagra¿a.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
dywidendy wyp³acaj¹.)

Oczywiœcie dywidendy wyp³acaj¹, z tym ¿e dy-
widenda to jest prawo w³aœciciela. Poniewa¿
w Polsce zdecydowano o tym, ¿e jesteœmy gospo-
dark¹ otwart¹ i ¿e banki zagraniczne mog¹ siê tu
otwieraæ i prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ, to zgodzi-
liœmy siê równie¿ na to, ¿e w³aœciciele bêd¹ mogli
korzystaæ z praw w³aœcicielskich, a jednym z ta-
kich praw jest pobieranie dywidendy.

Oczywiœcie dla mnie jest jasne, ¿e jak¹kolwiek
firmê, tak¿e bank, otwiera siê po to, ¿eby na tym
zarabiaæ, ¿eby mieæ z tego korzyœci finansowe

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Je¿eli
jest niedobór…)

Tak, z tym ¿e Komisja Nadzoru Finansowego
czy te¿ nadzór bankowy ma instrumenty do ogra-

niczania wyp³at dywidendy, s¹ odpowiednie prze-
pisy, które to czyni¹, wiêc to nie jest tak, ¿e ka¿dy
bank mo¿e wyp³aciæ w dowolnej chwili dowoln¹
iloœæ dywidendy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Jan Wyrowiñski, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jest pyta-

nie do pana prezesa. Tak?)
Do pani minister.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do pani mi-

nister. To ja pani¹ minister zaproszê tu do siebie.)
To jest pytanie do pani minister, dlatego ¿e jes-

teœmy w takiej oto sytuacji. Ka¿dy z nas otrzyma³
skrót tego, co powiedzia³ pan wiceprezes banku.
Tak? Ka¿dy z nas otrzyma³ listê w¹tpliwoœci czy
uwag, które w stosunku do rozwi¹zañ systemo-
wych, dotycz¹cych sposobu funkcjonowania i za-
rz¹dzania Bankowym Funduszem Gwarancyj-
nym, wprowadza ta ustawa. Widoczna jest tu zna-
cz¹ca rozbie¿noœæ pomiêdzy stanowiskiem Naro-
dowego Banku Polskiego a tym, co bêdzie efektem
tych zmian, chodzi o sytuacjê czy sposób za-
rz¹dzania i wp³ywania na kszta³t dzia³ania Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednoczeœnie
pan wiceprezes by³ równie¿ uprzejmy przytoczyæ
opiniê, stanowisko prezesa Tricheta, szefa Euro-
pejskiego Banku Centralnego, który – nie wiem,
czy odnosz¹c siê do tej sytuacji, do tej naszej kon-
kretnej, polskiej, któr¹ spowoduje wprowadzenie
przepisów ustawowych, czy te¿ do sytuacji ogól-
nej – by³ uprzejmy podkreœliæ, tak jak to mówi³
pan wiceprezes, ¿e rola banku centralnego rów-
nie¿ w systemie gwarantowania pewnoœci obrotu
w obecnej sytuacji znacz¹co wzros³a.

Teraz mam takie pytanie do pani minister. Czy
zmiana, w istotny sposób ograniczaj¹ca wp³yw
Narodowego Banku Polskiego na wybór, na spo-
sób funkcjonowania Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, wynika z jakichœ racjonalnych
przes³anek, czy te¿ z dyrektywy i z uregulowañ
unijnych, czy mo¿e z jakichœ innych powodów,
które sk³oni³y rz¹d do jej wprowadzenia? Pytam,
bowiem tak jak sprawa dotycz¹ca separacji fi-
nansowej, czyli niejako odciêcia Narodowego
Banku Polskiego od bezpoœredniego finansowa-
nia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jest
oczywista i wynika wprost z dyrektywy, tak
w przypadku tej kwestii nie wiem, jak to siê ma do
dyrektywy.

Chcia³bym równie¿, wznosz¹c siê niejako po-
nad podzia³y partyjne, powa¿nie potraktowaæ to
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pismo pana prezesa Narodowego Banku Polskie-
go, bo to jest swojego rodzaju sytuacja wyj¹tkowa.
Nigdy nie spotka³em siê z czymœ takim, ¿eby szef
tak wa¿nej instytucji w taki sposób zwróci³ siê do
senatorów i poprosi³ o to, aby w zasadzie ograni-
czyæ nowelizacjê wy³¹cznie do spraw wynika-
j¹cych wprost z dyrektywy, tudzie¿ do tej sprawy,
która ma znaczenie fundamentalne, czyli do pod-
niesienia poziomu gwarantowanej wysokoœci de-
pozytów. To jest moja w¹tpliwoœæ, któr¹ chcia³em
siê z Izb¹ podzieliæ, i jednoczeœnie moje pytanie do
pani minister.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie

Senatorowie! Otó¿, tak jak powiedzia³am na wstê-
pie, nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym wynika³a przede wszystkim z im-
plementacji pewnych przepisów prawnych, har-
monizacji pewnych przepisów prawnych w zakre-
sie prawa bankowego. Do tego do³¹czyliœmy jesz-
cze zmiany w zakresie udzia³u we wspó³finanso-
waniu czy wspó³finansowania przez Narodowy
Bank Polski w tym systemie oraz kwestie zmian
organizacyjnych, o których równie¿ wspomnia-
³am, chodzi o organy, mam na myœli g³ównie Radê
Bankowego Fundusz Gwarancyjnego, i kwestie
powo³ywania cz³onków, co nie wynika oczywiœcie
ani z implementacji przepisów unijnych, ani z dy-
rektywy o tak zwanych systemach gwarantowa-
nia depozytów, ani o kwestiach dotycz¹cych pra-
wa bankowego.

Druga zmiana, czyli kwestia wspó³finansowa-
nia przez Narodowy Bank Polski, by³a tak na-
prawdê wielokrotnie poruszana przez Europej-
ski Bank Centralny i Komisjê Europejsk¹ we
wskazaniach w raporcie o konwergencji, gdzie
wrêcz pisano, ¿e jest to niezgodne z prawem unij-
nym i ¿e Narodowy Bank Polski nie mo¿e wspó³fi-
nansowaæ Bankowego Funduszu Gwarancyjne-
go. W zwi¹zku z tym dokonaliœmy takiej zmiany.
Co wiêcej, Naczelna Izba Kontroli równie¿ do-
strzega³a takie nieprawid³owoœci i wielokrotnie
wskazywa³a na to, ¿e trzeba te przepisy pod tym
k¹tem skorygowaæ.

W zakresie zmian dotycz¹cych organów, a kon-
kretnie Rady Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego, tym, co wzbudza³o bardzo du¿o emocji zaró-

wno na etapie legislacji w Komisji Finansów Pub-
licznych, jak i na sesji plenarnej Sejmu, by³a kwe-
stia liczby cz³onków Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz kwestia wybierania na przy-
k³ad przewodnicz¹cego. Zgodnie z obecnie obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, czyli zgodnie ze star¹
ustaw¹, w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
zasiada jedenaœcie osób, a w jego sk³ad wchodz¹
tylko trzy instytucje, czyli Ministerstwo Finan-
sów, Narodowy Bank Polski i Zwi¹zek Banków
Polskich. Ka¿da z tych instytucji ma kilku przed-
stawicieli: Ministerstwo Finansów – trzech, Naro-
dowy Bank Polski – piêciu, w tym jeden jest
przewodnicz¹cym, a Zwi¹zek Banków Polskich
– trzech przedstawicieli.

W nowelizacji ustawy dokonaliœmy zmiany.
Konsumuje ona pewne zmiany, które nast¹pi³y
w porz¹dku prawnym. Otó¿ nadzór bankowy
z Narodowego Banku Polskiego zosta³ przeniesio-
ny do Komisji Nadzoru Finansowego, w zwi¹zku
z tym za zasadne uznaliœmy, aby do Rady Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego dodaæ jeszcze je-
dn¹ instytucjê, czyli Komisjê Nadzoru Finanso-
wego. Wed³ug kompromisowego tak naprawdê
rozwi¹zania, które zosta³o przyjête przez Sejm,
ostatecznie zaproponowano nastêpuj¹cy sk³ad:
dwóch cz³onków z Narodowego Banku Polskiego,
dwóch cz³onków z Ministerstwa Finansów, dwóch
cz³onków ze Zwi¹zku Banków Polskich i jeden
przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego,
a wszystkim kieruje czy przewodniczy przewodni-
cz¹cy wskazany przez ministra finansów, po za-
siêgniêciu opinii prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego i przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Fi-
nansowego. Zmiana, o której mówi³ tu pan pre-
zes, dotyczy³a trybu powo³ywania przewodni-
cz¹cego, wczeœniej by³o to „na uzgodniony wnio-
sek”, obecnie zaproponowaliœmy „po zasiêgniêciu
opinii”.

Zatem w naszej ocenie nie wp³ywa to w jakiœ is-
totny sposób na ograniczenie roli Narodowego
Banku Polskiego, dlatego ¿e wszystkie te instytu-
cje maj¹, mo¿na powiedzieæ, w miarê po równo, je-
¿eli chodzi o liczbê cz³onków w radzie, a tak na-
prawdê najbardziej istotne jest to, aby poprawiæ ja-
koœæ i efektywnoœæ dzia³ania tej rady. Zgodnie
z ide¹, która nam przyœwieca³a, kiedy projektowa-
liœmy te zmiany – a przypomnê, ¿e nie nast¹pi³y
one w ostatnich dniach, lecz by³y projektowane na
pocz¹tku tego roku – wa¿ne by³o to, aby poprawiæ
komunikacjê, efektywnoœæ dzia³ania rady. Liczba
cz³onków rady tak¿e ma wp³yw na jakoœæ pracy te-
go organu, zatem cel by³ taki, aby zmniejszyæ tê li-
czbê. Ci przedstawiciele reprezentuj¹ poszczegól-
ne instytucje i z mojego punktu widzenia nie ma
znaczenia, czy Ministerstwo Finansów jest repre-
zentowane przez dwóch czy przez trzech przedsta-
wicieli, czy Zwi¹zek Banków Polskich reprezentuje
dwóch, trzech, czy jeden przedstawiciel, bo tak na-
prawdê wszyscy ci przedstawiciele reprezentuj¹
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swoj¹ instytucjê, a ta instytucja powinna mieæ uz-
godnione stanowisko. W zwi¹zku z tym poprawa
jakoœci funkcjonowania Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego by³a g³ównym powodem zmiany
tych przepisów.

Co mogê jeszcze dodaæ? W zwi¹zku z tym, ¿e
w obecnej strukturze zmienia siê równie¿ rola
i obci¹¿enie nadzoru, jak równie¿ finansowanie,
rola Skarbu Pañstwa, zmniejsza siê rola Narodo-
wego Banku Polskiego, bo konsekwencj¹ zmiany
tych przepisów jest to, ¿e Narodowy Banki Polski
nie bêdzie wspó³finansowa³ Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego, i ¿e sytuacja jest taka, ¿e
zwiêkszyliœmy gwarancjê depozytów do 50 tysiêcy
euro, pojawi³a siê mo¿liwoœæ ewentualnego zasi-
lenia tego funduszu ze œrodków publicznych, ze
œrodków bud¿etu pañstwa, gdyby trzeba by³o
u¿yæ tych œrodków na wyp³atê gwarancji. Zwiêk-
szy³a siê wiêc rola i zwiêkszy³o siê obci¹¿enie
Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku z tym podjêliœmy ró-
wnie¿ decyzjê o tym, ¿e przewodnicz¹cego bêdzie
wskazywa³ minister finansów po zasiêgniêciu opi-
nii prezesa NBP i przewodnicz¹cego Komisji Nad-
zoru Finansowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê pani.
Pan senator Maciej Klima.
Proszê bardzo, Panie Senatorze, pytanie.

Senator Maciej Klima:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, mam do pani kilka pytañ. Jak

wygl¹da sytuacja, jeœli chodzi o aktualny deficyt
na rachunku bie¿¹cym? To takie krótkie pytanie.

Drugie pytanie: jak aktualnie wygl¹da, wed³ug
pani wiedzy, nadp³ynnoœæ w systemie bankowym?

Mam te¿ trzecie pytanie: jak wygl¹da procento-
wy sk³ad tak zwanych z³ych kredytów? Dobrze by-
³oby to porównaæ na przyk³ad z latami dziewiêæ-
dziesi¹tymi.

I czwarte pytanie, ale to raczej do pana prezesa:
jak siê kszta³towa³ w ostatnich trzech, czterech
miesi¹cach stan rezerw dewiz?

A potem bêdzie nastêpna tura.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Myœlê, ¿e powinnam odpowiadaæ wspólnie
z panem prezesem, poniewa¿ wiêkszoœæ tych py-
tañ tak naprawdê dotyczy Narodowego Banku
Polskiego, zarówno odnosz¹ce siê do bilansu p³at-

niczego czy deficytu rachunków bie¿¹cych, jak ró-
wnie¿ odnosz¹ce siê do kwestii rezerw czy kwestii
z³ych kredytów. Ja niestety przed sob¹ nie mam
danych, wiêc mogê tylko mówiæ o pewnych ten-
dencjach.

Otó¿ deficyt na rachunku obrotów bie¿¹cych
w ostatnich kwarta³ach zwiêkszy³ siê, ale nie
przekroczy³ wartoœci uznawanej za niebezpie-
czn¹, czyli 6% PBK. Oscyluje miêdzy 4 a 5%
PKB, co w du¿ej mierze wynika z bardzo istot-
nego wzrostu cen ropy naftowej. Kiedy badaliœ-
my ten aspekt w roku ubieg³ym, kiedy œrednia
cena ropy wynosi³a na przyk³ad 60, 70 czy 80
dolarów za bary³kê, a póŸniej wynosi³a dwukrot-
nie wiêcej, mia³o to istotny wp³yw na zwiêksze-
nie wysokoœci importu, chocia¿ iloœæ tak zwa-
nych bary³ek de facto nie uleg³a zmianie. Czyli
import w ujêciu wartoœciowym siê zwiêkszy³,
poniewa¿ w dolarach wynosi³o to znaczniej wiê-
cej, mimo ¿e iloœæ importowanych surowców nie
uleg³a zmianie. To spowodowa³o – chocia¿ by³o
równie¿ wiele innych czynników, jak popyt we-
wnêtrzny, konsumpcja itd. – zwiêkszenie popy-
tu importowego, ale czynnik, dotycz¹cy wzrostu
cen surowców naturalnych, wp³yn¹³ na wzrost
tego deficytu o przynajmniej jeden punkt pro-
centowy. A wiêc, mówi¹c inaczej, gdyby cena ro-
py kszta³towa³a siê na poziomie zbli¿onym do
obecnego, to jest w granicach 60 dolarów za ba-
ry³kê, czyli tak, jak to by³o jeszcze parê kwarta-
³ów temu, to poziom importu i poziom deficytu
by³yby znacznie ni¿sze, o ten jeden punkt pro-
centowy PKB.

Jeœli chodzi o rezerwy, to oddam g³os panu pre-
zesowi, poniewa¿ on odpowiada bezpoœrednio za
zarz¹dzanie tymi rezerwami.

Jeœli chodzi o z³e kredyty, to z danych, które so-
bie przypominam, którymi dysponuje Komisja
Nadzoru Finansowego, wynika, ¿e ich udzia³ w ca-
³ym wolumenie ca³y czas ulega obni¿eniu i wynosi
4,5–5% ca³ego portfela.

By³o jeszcze jakieœ jedno pytanie…
(Pierwszy Zastêpca Prezesa Narodowego Ban-

ku Polskiego Piotr Wiesio³ek: O p³ynnoœæ rynku
bankowego.)

O p³ynnoœæ… Na to pytanie równie¿ odpowie
pan prezes. Ja tylko mogê powiedzieæ, ¿e z da-
nych, które uzyskujemy z Narodowego Banku
Polskiego, wynika, ¿e p³ynnoœæ strukturalna
utrzymuje siê na poziomie 15–20 miliardów z³.
Czyli system bankowy w ca³oœci wci¹¿ jest nad-
p³ynny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Panie Prezesie, proszê bardzo.
Krótkie pytanie, krótka odpowiedŸ. Pytania by-

³y modelowo krótkie, odpowiedzi równie¿.
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Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego
Piotr Wiesio³ek:

Dziêkujê.
Rzeczywiœcie, je¿eli chodzi o p³ynnoœæ sektora,

to sektor jako ca³oœæ jest nadp³ynny, poniewa¿
operacje otwartego rynku zawsze koñcz¹ siê tym,
i¿ banki wiêcej pieniêdzy lokuj¹ w banku central-
nym, ni¿ potrzebuj¹ z banku centralnego. Pro-
blem polega tylko na tym, i¿ w przypadkach indy-
widualnych mo¿e nast¹piæ pewien brak p³ynno-
œci ze wzglêdu na to, i¿ banki pomiêdzy sob¹ nie
zawieraj¹ transakcji, bo sobie nie ufaj¹. St¹d te¿
Narodowy Bank Polski, jak pañstwo zapewne wie-
dz¹, zaproponowa³ pewne rozwi¹zania, zwane pa-
kietem zaufania, które maj¹ nie tylko odbudowaæ
to zaufanie, ale tak¿e doraŸnie poprawiæ sytuacjê
indywidualnych banków, na wypadek, gdyby siê
pogorszy³a.

Co do rezerwy, to muszê powiedzieæ, ¿e w okre-
sie, o którym pan by³ uprzejmy wspomnieæ, czyli
ostatnich dwóch, trzech miesiêcy, z rezerwami nie
sta³o siê nic, co mog³oby budziæ niepokój. Rezerwy
walutowe s¹ dzisiaj bardzo stabilne i ta czêœæ, która
jest zarz¹dzana przez Narodowy Bank Polski, a nie
stanowi na przyk³ad lokaty w z³ocie, która sobie
bezpiecznie le¿y, jest zarz¹dzana. Jakoœæ tego za-
rz¹dzania jest okreœlona na podstawie tak zwanego
benchmarku, czyli punktu odniesieniu. Ta jakoœ
zarz¹dzania jest dzisiaj, moim zdaniem, dobra.

Narodowy Bank Polski, jako ten, który odpo-
wiada za fundusz przysz³ych pokoleñ i za te pie-
ni¹dze, wprowadzi³ pewne zmiany w zarz¹dzaniu
rezerwami, zmierzaj¹ce w kierunku ograniczania
ryzyk, przede wszystkim ryzyka kredytowego, na
rzecz ryzyka emitenta bezpiecznych obligacji.
St¹d te¿ nastêpuj¹ istotne, z punktu widzenia
struktury zarz¹dzania, zjawiska, które powoduj¹,
i¿ te rezerwy s¹ bezpieczniejsze, ni¿ by³y w tak
zwanych czasach spokojnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Maciej Klima:

Jeszcze jedno pytanie do pani minister.
Pani Minister, obecn¹ nasz¹ walut¹ jest jeszcze

z³oty polski. Wiêkszoœæ krajów, które wprowadza-
³y granicê bezpieczeñstwa, dotyczy to Stanów Zje-
dnoczonych, Europy, podawa³a j¹ w dolarach lub
w euro. Dlaczego ministerstwo czy Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny zdecydowa³y siê podaæ tê su-
mê w euro, skoro walut¹ obowi¹zuj¹c¹ w naszym
kraju jest z³oty?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Ale mówimy w tym

momencie o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym, tak? O tych 50 tysi¹cach euro?

Tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Katarzyna Zajdel-Kurowska: Dobrze, ju¿ odpo-
wiadam.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Bardzo dziêkujê.
Szanowni Pañstwo, równowartoœæ kwot w z³o-

tych podawana w euro funkcjonuje równie¿
w obecnej ustawie. Czyli je¿eli popatrzymy na od-
niesienie w ustawie obecnej, to tam mamy zapisy,
¿e 1 tysi¹c euro w 100%, a od 1 tysi¹ca do 22,5 ty-
si¹ca euro w 90% . To funkcjonuje, to obowi¹zuje
w obecnych przepisach prawnych. 50 tysiêcy eu-
ro jest wprowadzone po to, aby unikn¹æ tak zwa-
nego efektu konkurencji miêdzy poszczególnymi
krajami, który tak naprawdê sta³ siê podstaw¹ do
tego, ¿eby kraje przyjê³y wspólny benchmark
w wysokoœci 50 tysiêcy euro. Dyrektywa z 1994 r.
o systemach gwarantowania depozytów wprowa-
dzi³a kwotê minimaln¹ w wysokoœci 20 tysiêcy eu-
ro i ta kwota funkcjonowa³a do dzisiaj. Wiele kra-
jów mia³o ten poziom bardzo ró¿ny, ró¿ne s¹ sys-
temy gwarantowania depozytów w krajach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Ale w momencie,
kiedy pojawi³y siê perturbacje na rynku finanso-
wym, rz¹dy zaczê³y konkurowaæ, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e zaczê³y siê de facto licytowaæ, który kraj
da wiêksz¹ gwarancjê dla depozytów. Spowodo-
wa³o to, ¿e po deklaracji rz¹du irlandzkiego, ¿e da-
je pe³n¹ gwarancjê dla depozytów w szeœciu naj-
wiêkszych bankach, nast¹pi³ silny odp³yw depo-
zytów z banków brytyjskich.

Aby przeciwdzia³aæ temu mechanizmowi… Bo
mo¿emy doprowadziæ to do zupe³nego absurdu i li-
cytowaæ siê podnoszeniem stawki gwarancji, co
spowoduje, ¿e ten kapita³ bêdzie siê przemieszcza³
z kraju do kraju. Ministrowie finansów zaradzili te-
mu w ten sposób, ¿e wprowadzili tak zwany po-
ziom zharmonizowany, czyli 50 tysiêcy euro, który
prawdopodobnie zostanie zapisany w nowelizacji
dyrektywy z 1994 r.o systemach gwarantowania
depozytów, o której wspomnia³am, jako poziom
obowi¹zuj¹cy wszystkich. Jest to oczywiœcie po-
ziom minimalny i ka¿dy kraj mo¿e zagwarantowaæ
wiêcej. S¹ kraje, które zadeklarowa³y, ¿e bêdzie to
na przyk³ad 100 tysiêcy euro. Co wiêcej, w ka¿dym
kraju istnieje dowolnoœæ, kto jest objêty tym syste-
mem. W jednych krajach s¹ to na przyk³ad tylko
osoby fizyczne. W Polsce nie s¹ to tylko osoby fizy-
czne. W Polsce systemem gwarantowania depozy-
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tów objête s¹ osoby fizyczne, osoby prawne prowa-
dz¹ce ma³¹ dzia³alnoœæ, które maj¹ uproszczon¹
sprawozdawczoœæ, i szereg innych podmiotów,
które maj¹ uproszczon¹ sprawozdawczoœæ. W tej
chwili nie pamiêtam wszystkich tych tytu³ów.
W zwi¹zku z tym istnieje tutaj dowolnoœæ. Aby
unikn¹æ tego… Tak naprawdê kto bêdzie przeli-
cza³, ile to jest z³otych 50 tysiêcy funtów albo ile
to jest euro, albo na przyk³ad ile to jest 50 tysiêcy
koron szwedzkich. Aby temu przeciwdzia³aæ,
wprowadzono jednolit¹ kwotê 50 tysiêcy euro.
Jest to oczywiœcie równowartoœæ… To znaczy, je-
¿eli – odpukaæ – liczy³oby siê to na przyk³ad dzi-
siaj, to 50 tysiêcy euro wed³ug kursu dzisiejsze-
go, a to jest chyba 3,60 z³… Ten kurs dzisiaj siê
umacnia³ i pod koniec dnia ju¿ by³o nawet mniej,
czyli chyba 3,54 z³. To jest liczone wed³ug kursu
ustalonego danego dnia przez Narodowy Bank
Polski. Czyli kwota 50 tysiêcy euro jest zawsze t¹
sam¹ kwot¹, z tym ¿e w z³otych mo¿e to byæ ró¿na
kwota, w zale¿noœci od tego, jaki bêdzie kurs z³o-
tego w stosunku do euro. To nie jest kwestia te-
go, ¿e my to zapisaliœmy celowo, czy kwestia na-
szych intencji zwi¹zanych z wejœciem Polski do
strefy euro. To jest zupe³nie niezwi¹zane z tym
procesem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania?
(Senator Maciej Klima: Ostatnie ju¿.)
Tak jest, ostatnie.
Czy pan senator Janusz Rachoñ mia³ ochotê

zadaæ pytanie? Zrezygnowa³ pan senator, tak?
(Senator Janusz Rachoñ: Nie, dziêkujê. Wyjaœ-

nienia us³ysza³em.)
Bardzo siê cieszê. Rozumiem.
Proszê bardzo. Ale to ostatnie pytanie, Panie

Senatorze.
(Senator Maciej Klima: Tak jest, ju¿ ostatnie.)
Proszêniemêczyæpaniministerdo tegostopnia.

Senator Maciej Klima:

Tak jest.
Pani Minister, mam ostatnie pytanie. Wspo-

mnia³a pani o 5 miliardach z³, którymi bêdzie dys-
ponowa³ Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Który ju¿ dysponu-
je, ju¿ ma.)

Ju¿ dysponuje.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

KatarzynaZajdel-Kurowska:Ma tepieni¹dze.Tak.)
Ma pieni¹dze.

Sk¹d s¹ te pieni¹dze? To jest pierwsze pytanie.
Czy s¹ od rz¹du? To bowiem nie by³o zapisane
w ustawie bud¿etowej, a nie jest to suma ma³a,
która mog³aby de facto znaleŸæ siê w tak zwanej
rezerwie rz¹du.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Ten fundusz, Szanowni Pañstwo, by³ budowa-
ny tak naprawdê przez kilka dobrych lat. Jak so-
bie przypomnê… Dwanaœcie?

(Prezes Zwi¹zku Banków Polskich Krzysztof
Pietraszkiewicz: Piêtnaœcie.)

Piêtnaœcie lat. Pan prezes Zwi¹zku Banków
Polskich tutaj mi podpowiada, poniewa¿ bra³ oso-
biœcie aktywny udzia³ w budowaniu tego fundu-
szu.

Mo¿e przypomnê w skrócie historiê. W 1994 r.
by³a dyrektywa o systemie gwarantowania depo-
zytów. Z inicjatywy banków taki Bankowy Fun-
dusz Gwarantowania Depozytów powsta³ w Pol-
sce zaraz po ukazaniu siê tej dyrektywy. Pocz¹t-
kowo kapita³ za³o¿ycielski wniós³ oczywiœcie
Skarb Pañstwa. Wniós³…

(Prezes Zwi¹zku Banków Polskich Krzysztof
Pietraszkiewicz: Ma³y.)

Ma³y kapita³, ale wniós³ Skarb Pañstwa, Naro-
dowy Bank Polski.

Nastêpnie opracowano system, ¿e banki co ro-
ku bêd¹ wp³acaæ tak zwan¹ op³atê roczn¹ do tego
funduszu, a od pewnego momentu równie¿ tê sa-
m¹ kwotê bêdzie wp³acaæ Narodowy Bank Polski.
Dok³adnie nie pamiêtam od którego roku zaczê³y
nastêpowaæ równolegle te wp³aty. Zatem, dla po-
równania, w roku bie¿¹cym banki wnios³y 100
milionów z³ op³aty rocznej i tê sam¹ kwotê wniós³
równie¿ Narodowy Bank Polski. Dziêki temu, ¿e
ten proces trwa³ wiele, wiele lat zgromadzono ka-
pita³, który w tej chwili wynosi wraz z funduszami
w³asnymi… Czyli je¿elibyœmy wziêli pod uwagê
wszystkie fundusze, równie¿ tak zwane fundusze
zatrzymane w bankach, tak zwany fundusz
ochrony œrodków gwarantowanych, który jest for-
m¹ zablokowania czêœci aktywów banków na wy-
padek… One musz¹ to trzymaæ na wypadek, gdy-
by taka sytuacja zaistnia³a. Tak wiêc ca³oœciowe
œrodki, czyli wszystkie fundusze w³¹cznie z w³as-
nymi, wynosz¹ w tej chwili 6 miliardów z³. To nie
jest zatem jednorazowa kwota, tylko to by³o budo-
wane przez piêtnaœcie lat.

(Senator Maciej Klima: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿eniemawtej chwili dalszychpytañ.
Otwieram dyskusjê.
Dziêkujê bardzo pani minister.
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Pan senator Grzegorz Banaœ jako pierwszy dys-
kutant. Przypominam panu senatorowi i wszyst-
kim nastêpnym o ograniczeniach dotycz¹cych
dyskusji.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Rozumiem, ¿e dziesiêæ minut, czyli do godziny

18.05, to jest czas dla mnie. To jest oprymowanie
kardynalnych praw senatora. Dziesiêæ minut…

(SenatorRyszardKnosala: Piêæminutwystarczy.)
Szanowni Pañstwo! Oczywiœcie ta uwaga by³a

zupe³nie luŸna. Proszê nie braæ jej na serio i po-
wa¿nie.

Pozwólcie te¿ na pewn¹ luŸniejsz¹ refleksjê,
mimo i¿ pora póŸna, ale razem z panem mar-
sza³kiem mieliœmy dzisiaj niezwyk³¹ okolicznoœæ
spotkaæ siê z delegacj¹ jednego z bardzo bogatych
pañstw, dysponuj¹cych du¿ymi zasobami ropy
naftowej, surowca strategicznego. W którymœ mo-
mencie zesz³a…

(Senator Leon Kieres: Te¿ tam by³em.)
Tak, pan senator Kieres równie¿ uczestniczy³

w spotkaniu.
W którymœ momencie dyskusja zesz³a na temat

w³aœnie zabezpieczeñ bankowych, instytucji ban-
kowych. No i my chwaliliœmy siê tutaj, ¿e 50 tysiê-
cy euro, tak jak w ca³ej Europie. Pan przewodni-
cz¹cy tej delegacji jednak pyta³ o inne kwoty. Je-
mu chodzi³o o 2 miliardy dolarów. Jakie s¹ pozio-
my gwarantowania takich kwot? Ot, drobna ró¿-
nica skali.

Wracam ju¿ teraz do meritum.
Szanowni Pañstwo! Niestety, mam niedobre

wra¿enie, ¿e po raz kolejny spotykamy siê z prób¹
pewnego zamachu na niezale¿noœæ Narodowego
Banku Polskiego. Przypominam pañstwu, ¿e po-
dobny ton i dyskusje by³y nie tak dawno na tej
sali przy okazji rozpatrywania innej ustawy. Nie
dalej jak bodaj trzy tygodnie temu Senat uchwa-
la³ ustawê, która zmienia³a ustawê o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym w aspekcie doty-
cz¹cym wp³at, które realizuj¹ banki na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny. Te¿ by³a dyskusja, która
w pewien sposób dotyka³a niezale¿noœci Narodo-
wego Banku Polskiego. I dzisiaj przy tej wspania-
³ej okazji… Trzeba rzeczywiœcie pochwaliæ Mini-
sterstwo Finansów za to, ¿e szybko i sprawnie
przeprowadzi³o projekt przez Sejm, przynajmniej
jeœli chodzi o ten komponent dotycz¹cy gwaran-
cji depozytów. 50 tysiêcy euro to jest to, co siê
œrednio w Europie proponuje. Jesteœmy w Euro-
pie, jesteœmy z tego zadowoleni, ¿e równie¿ to bê-
dzie obowi¹zywa³o i w Polsce.

Niestety, przy tej okazji po raz kolejny siêga siê
po ograniczenie kompetencji Narodowego Banku

Polskiego. Jak sobie przypominam takie próby,
towarzysz¹ce podobnym projektom, wysuwanym
w jakiejœ tam nieodleg³ej przesz³oœci, to wtedy ca-
³a opinia publiczna, w³¹cznie z dziennikami opi-
niotwórczymi, stawa³a w obronie narodowego
banku. Bo przecie¿ pan profesor Balcerowicz,
prezes, niezale¿noœæ – to s¹ te standardy, które
tutaj s¹ po prostu niezbêdne, ¿eby dobrze fun-
kcjonowa³ system bankowy w Polsce. Dzisiaj jest
znacz¹ca zmiana.

Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹
pozwoli³em sobie zaproponowaæ poprawki do
ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym oraz zmianie innych ustaw,
które niniejszym sk³adam na rêce pana mar-
sza³ka.

W sumie te poprawki, mówi¹c w du¿ym skró-
cie, przywracaj¹ stan dotychczasowy. To znaczy
przywo³uj¹ te zapisy w ustawie, które do dzisiaj
dotycz¹ Narodowego Banku Polskiego, jego
udzia³u na przyk³ad w radzie funduszu i zarz¹dzie
funduszu. Przepraszam, nie bêdê tutaj w tej chwi-
li ich mocno szczegó³owo przywo³ywa³. Bêdzie
czas na to na posiedzeniu komisji, która zapewne,
zgodnie z naszym regulaminem, siê zbierze i tam
bêdzie mo¿liwoœæ oceny merytorycznej tych po-
prawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzej Owczarek. Pan senator

Banaœ wykorzysta³ zaledwie cztery minuty. Jes-
tem pe³en podziwu dla pana senatora.

(Senator Grzegorz Banaœ: Oby ten podziw trwa³
wiecznie.) (Weso³oœæ na sali)

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie Preze-
sie! Szanowni Pañstwo!

Chcê powiedzieæ króciutko, ¿e prawdziw¹ pró-
b¹ ograniczenia w³adzy Narodowego Banku Pol-
skiego by³a próba podjêta trzy lata temu. Podjêto
wtedy skuteczn¹ próbê pozbawienia prezesa NBP
mo¿liwoœci pe³nienia kontroli, jak¹ mia³ poprzez
sprawowanie funkcji przewodnicz¹cego Komisji
Nadzoru Bankowego. Pamiêtamy, jakie by³y wal-
ki, jakie by³y wypowiedzi Europejskiego Banku
Centralnego. Zdaje siê, ¿e pamiêæ ludzka jest za-
wodna i wybiórcza i pamiêta siê to, co siê chce,
a nie to, co siê powinno pamiêtaæ.

Co do tej ustawy, proszê pañstwa, najwa¿niej-
sz¹ rzecz¹ w Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym jest chyba sk³ad rady nadzorczej, bo w grun-
cie rzeczy niby mówimy o finansach, a myœlimy
trochê o stanowiskach i o tym, kto te stanowiska
obsadza. Proszê pañstwa, jest to, moim zdaniem,
harmonijnie zrobione: dwie osoby mianuje mini-
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ster finansów, dwie osoby – prezes NBP, dwie oso-
by – Zwi¹zek Banków Polskich, jedn¹ – Komisja
Nadzoru Finansowego. Jest to uk³ad równowagi,
w którym ¿adna ze stron nie ma zdecydowanej
przewagi. Uwa¿am, ¿e jest to s³uszne.

Wa¿niejsze jest jeszcze jedno, coœ, czego za-
brak³o – szkoda, ¿e przy obsadzaniu innych sta-
nowisk zwi¹zanych z bankowoœci¹ nie by³o to bra-
ne pod uwagê – mianowicie zaznaczenie, ¿e ka¿da
osoba, która wchodzi w sk³ad rady funduszu, mu-
si posiadaæ wiedzê i doœwiadczenie w zakresie
bankowoœci. To jest bardzo wa¿ny…

(Rozmowy na sali)
Ale nie by³o brane pod uwagê, Panie Senatorze.

Nie wiem, o czym pan myœli, bo nie wiem, czy pan
wie, o czym ja myœlê.

(Senator Maciej Klima: Cz³onek rady nadzorczej
musia³ spe³niaæ okreœlone kryteria.)

Proszê pañstwa, za ka¿dym razem jest mowa,
jak siê powo³uje i jak siê odwo³uje, po zasiêgniêciu
opinii. I problem polega praktycznie na jednym:
w jaki sposób bêd¹ te opinie wystawiane i w jaki
sposób bêd¹ traktowane. Myœlê, ¿e my jako parla-
mentarzyœci bêdziemy siê bacznie temu przy-
gl¹daæ i jeœli nast¹pi zachwianie stanu równowa-
gi, to bêdzie okazja, ¿eby tê ustawê jeszcze popra-
wiæ. Ja w tej chwili takich obaw tutaj absolutnie
nie widzê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Cieszê siê, ¿e panowie senatorowie odczytuj¹
swoje myœli.

I zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zg³oszono wnioski o charakterze legis-

lacyjnym, czy pani minister chcia³aby siê do tych
wniosków ustosunkowaæ, mimo ¿e pan senator
Banaœ je przedstawi³ w postaci skrótowej, ale wie
pani mniej wiêcej… Czy nie? Czy chce pani…

(Senator Kazimierz Kleina: To na posiedzeniu
komisji…)

Czy pani minister chce siê ustosunkowaæ do
tych poprawek legislacyjnych?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: To znaczy, ja nie wi-
dzia³am tych poprawek.)

Dobrze, to na posiedzeniu komisji. W takim ra-
zie dziêkujê bardzo, Pani Minister.

Poniewa¿ zg³oszono tê poprawkê, proszê prze-
wodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej, ¿e-
by zorganizowa³ posiedzenie i aby komisja usto-
sunkowa³a siê do tych propozycji. Oczywiœcie g³o-
sowanie odbêdzie siê pod koniec posiedzenia.

Dziêkujê, zamykam punkt piêtnasty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o Komitecie Stabilnoœci Fi-
nansowej.

Tekst ustawy w druku nr 312, sprawozdanie
w druku nr 312A.

Pan Stanis³aw Iwan bêdzie proszony, Panie Se-
natorze, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ i zaszczyt przedstawiæ spra-

wozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, która
na podstawie dokumentu o ustawie z dnia 17 paŸ-
dziernika 2008 r. o Komitecie Stabilnoœci Finan-
sowej skierowanego do naszej komisji w dniu
24 paŸdziernika bie¿¹cego roku przez pana mar-
sza³ka, pochyli³a siê nad zapisami przedstawio-
nymi w tej ustawie i analizowa³a je w dniu 27 paŸ-
dziernika 2008 r.

Ustawa jest pewnym wype³nieniem, formalno-
prawnym usankcjonowaniem zapisów o Komite-
cie Stabilnoœci Finansowej, który dzia³a ju¿ od ja-
kiegoœ czasu. Zosta³ on mianowicie powo³any
z koñcem 2007 r. w zwi¹zku z tym, ¿e Polska, po-
dobnie jak inne pañstwa cz³onkowskie Unii Euro-
pejskiej, w 2005 r. przyst¹pi³a do memorandum
w sprawie – to jest moje t³umaczenie d³ugiej na-
zwy angielskiej – porozumienia w sprawie koope-
racji pomiêdzy instytucjami nadzoru finansowe-
go, centralnymi bankami finansowymi i minister-
stwami finansów krajów Unii Europejskiej w za-
kresie transgranicznej stabilizacji finansowej.
Tak by mo¿na by³o nazwaæ to przedsiêwziêcie, ja
dalej bêdê je nazywa³: memorandum. Ono obo-
wi¹zuje od 2005 r., Polska do niego przyst¹pi³a –
to nie jest obligatoryjne, to nie jest obowi¹zek –
w zwi¹zku z tym, ¿e ma ono na celu stabilizowanie
sytuacji czy opracowanie jakichœ wspólnych za-
sad zarz¹dzania kryzysowego, praktyczne wyty-
czne dotycz¹ce zarz¹dzania w sytuacji wyst¹pie-
nia miêdzynarodowego kryzysu finansowego
i ewentualny podzia³ bud¿etowych kosztów
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem tym¿e kryzysem. Me-
morandum z 2005 r. zosta³o wiosn¹ 2008 r. za-
st¹pione jego now¹ wersj¹ i Polska te¿ przyst¹pi³a
do tego¿ w³aœnie memorandum. Jak ju¿ mówi-
³em, ustawa z dnia 17 paŸdziernika 2008 r. san-
kcjonuje powstanie Komitetu Stabilnoœci Finan-
sowej, który powsta³ na kanwie przyst¹pienia Pol-
ski w³aœnie do tego memorandum.

Ustawa jest, tak bym powiedzia³, krótka i jasna.
Zawiera w rozdziale pierwszym cel, dla którego
tworzy siê Komitet Stabilnoœci Finansowej, nastê-
pnie w art. 2 s¹ pewne krótkie definicje, art. 3 oma-
wia zadania zwi¹zane z dzia³aniem komitetu. To
jest streszczone w kilku punktach, mianowicie
chodzi o dokonywanie ocen sytuacji w krajowym
systemie finansowym i na rynkach miêdzynarodo-
wych, opracowanie i przyjmowanie procedur
wspó³dzia³ania na wypadek wyst¹pienia zagro¿e-
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nia dla stabilnoœci krajowego systemu finansowe-
go, koordynowanie dzia³añ cz³onków komitetu
w sytuacji bezpoœredniego zagro¿enia stabilnoœci
krajowego systemu finansowego. Proszê pañstwa,
dalej podane s¹ organizacja i zasady dzia³ania ko-
mitetu. A wiêc ten komitet jest trzyosobowy, cz³on-
kami s¹: minister finansów, który zarazem prze-
wodzi temu komitetowi, prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego i przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Fi-
nansowego. Nastêpne artyku³y omawiaj¹ zasady
dzia³ania tego¿ komitetu, dalej mowa jest o zasa-
dach wymiany informacji i zachowania tajemnicy
s³u¿bowej w tym zakresie przez cz³onków komitetu
oraz o wspó³pracy z miêdzynarodowymi instytu-
cjami finansowymi. Rozdzia³ trzeci to informacje
o pracach komitetu, które s¹ podawane na ze-
wn¹trz. W rozdziale czwartym zawarto zmiany
w obowi¹zuj¹cych przepisach, a wiêc w ustawie
o Narodowym Banku Polskim, w ustawie o finan-
sach publicznych oraz w ustawie o nadzorze nad
rynkiem finansowym. Nie zosta³y zg³oszone ¿adne
poprawki do tej ustawy i komisja wnosi o przyjêcie
jej przez Wysok¹ Izbê w treœci, która znajduje siê
w druku nr 312. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do se-

natora sprawozdawcy? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Pani minister

Zajdel-Kurowska reprezentuje rz¹d. Czy chcia³a-
by pani coœ dodaæ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Tylko minutkê…)

Tak jest.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³abym tylko dodaæ, ¿e Komitet Stabilno-

œci Finansowej funkcjonuje ju¿ od grudnia. Powo-
³aliœmy go na mocy porozumienia, o którym pan
senator mówi³, co wynika³o z pewnych zobo-
wi¹zañ podjêtych przez wszystkie kraje cz³onkow-
skie, ¿e takiego typu grupy zarz¹dzania kryzyso-
wego, tak zwane domestic standing groups po-
wstan¹ we wszystkich krajach, aby koordynowaæ
dzia³ania i opracowywaæ chocia¿by plany za-
rz¹dzania kryzysowego. W tym memorandum nie
by³o wskazanego procesu czy trybu zatwierdzania
takiego komitetu, jednak uznaliœmy, ¿e bêdzie le-
piej, jeœli wzmocni siê go na mocy ustawy.

A wiêc ten komitet powsta³ i spotyka³ siê regu-
larnie w ci¹gu wielu ostatnich miesiêcy. Zatem

ucinam tê nieprawdê, która pojawia³a siê w pra-
sie, ¿e komitet tak naprawdê zacz¹³ funkcjonowaæ
w ostatnich tygodniach, kiedy te¿ zaczêto projek-
towaæ ustawê. Ten komitet rzeczywiœcie regular-
nie siê spotyka³, wydawa³ komunikaty ze spot-
kañ. Tak naprawdê celem nadrzêdnym jest koor-
dynowanie dzia³añ i opracowanie procedur za-
rz¹dzania kryzysowego. To znaczy, Komitet Sta-
bilnoœci Finansowej nie powstawa³ w ci¹gu ostat-
nich tygodni, kiedy nasili³y siê sygna³y dotycz¹ce
perturbacji na rynkach finansowych, lecz w gru-
dniu, kiedy tak naprawdê nikomu z nas jeszcze
siê chyba nie œni³o, ¿e te zawirowania czy ten kry-
zys przybior¹ takie rozmiary.

Zatem komitet powsta³, sprawdza siê wyœmie-
nicie, spotykamy siê regularnie, omawiamy sy-
tuacjê na krajowym i œwiatowym rynku finanso-
wym. Opracowany zosta³ równie¿ plan zarz¹dza-
nia kryzysowego dla wszystkich trzech instytucji,
wszystkie te instytucje w ramach komitetu zobli-
gowane zosta³y do przygotowania w³asnych pla-
nów zarz¹dzania kryzysowego. Omawiamy rów-
nie¿ instrumenty, które maj¹ poprawiæ funkcjo-
nowanie rynku w obecnych czasach, to znaczy
pakiet zaufania – mówi³ o tym wczeœniej pan pre-
zes – który mia³ poprawiæ p³ynnoœæ na rynku fi-
nansowym, i pakiet stabilnoœci, który przygoto-
wa³ rz¹d w zakresie gwarancji dla instytucji finan-
sowych, czyli gwarancji depozytów dla ludnoœci,
i szereg innych rozwi¹zañ, które maj¹ s³u¿yæ sta-
bilizacji finansowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytania do
pani minister?

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Leon Kieres rozpoczyna dyskusjê.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja tylko w sprawach formalnych. Mianowicie

chodzi o… Czy móg³bym prosiæ o podanie tekstu
ustawy, bo zapomnia³em. Bêdê prosi³ pani¹ mini-
ster o odniesienie siê do dwóch drobnych uwag,
które byæ mo¿e precyzuj¹ sformu³owania zawarte
w ustawie.

(G³os z sali: Proszê. To te¿?)
Nie, nie, tylko to. Dziêkujê.
Sprawa pierwsza: mam w¹tpliwoœæ, czy powin-

niœmy pozostaæ bezrefleksyjni wobec sformu³owa-
nia art. 10 ust. 1 pkt 2, chodzi tu o obowi¹zki osób,
które s¹ cz³onkami komitetu, czyli o ministra fi-
nansów, prezesa Narodowego Banku Polskiego
i przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego
oraz o osoby wymienione w art. 8, które wchodz¹
w sk³ad grup roboczych. Otó¿ ci¹¿y na nich obo-
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wi¹zek nieujawniania osobom nieupowa¿nionym
informacji, z którymi zapozna³y siê w trakcie wy-
konywania zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy.
Moim zdaniem, wynika z tego taka konsekwencja,
¿e je¿eli te osoby by ust¹pi³y, a po pewnym czasie
ust¹pi¹ z funkcji cz³onka komitetu czy tych grup
roboczych, to nie bêd¹ zobowi¹zane do nieuja-
wniania informacji osobom nieupowa¿nionym.
Zreszt¹ ustawodawca w innych ustawach wyci¹g-
n¹³ wnioski z tego rodzaju niebezpieczeñstwa i na
przyk³ad w debatowanej chocia¿by dzisiaj usta-
wie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa,
wprost jest okreœlona taka sytuacja w art. 294 §3.
Chodzi tam o zachowanie tajemnicy skarbowej,
które obowi¹zuje równie¿ po ustaniu zatrudnie-
nia, po zakoñczeniu sta¿u lub praktyki. Nie bêdê
siê oczywiœcie upiera³, Pani Minister, przy popar-
ciu dla tej poprawki i sk³adaj¹c j¹ jestem gotów
póŸniej j¹ wycofaæ, je¿eli pani minister by mnie
przekona³a, ¿e na przyk³ad poprawka tego rodza-
ju, ten obowi¹zek nieujawniania informacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, trwa równie¿ po za-
przestaniu wykonywania zadañ zwi¹zanych z re-
alizacj¹ ustawy przez osoby, o których mowa
w art. 5 ust. 8., i je¿eli ta poprawka wed³ug pani
minister nie spe³ni pok³adanych w niej, przeze
mnie przynajmniej, nadziei co do precyzowania
postanowieñ ustawy.

I problem drugi:, gdy pani minister bêdzie rea-
gowa³a na moje wyst¹pienie, prosi³bym o pewne
ustalenie. Otó¿ nie zd¹¿y³em niestety sprawdziæ
statusu Komisji Nadzoru Finansowego. Mianowi-
cie w art. 8 jest powiedziane, ¿e komitet mo¿e two-
rzyæ grupy robocze, w sk³ad których wchodz¹
miêdzy innymi pracownicy Urzêdu Komisji Nad-
zoru Finansowego. Jest taki urz¹d, jak rozu-
miem, tak? Czy to jest urz¹d obs³uguj¹cy Komisjê
Nadzoru Finansowego?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska: Jest taki urz¹d.)

To oczywiœcie nie bêdê zg³asza³ poprawki.
Ale je¿eli jest tak, jak z urzêdem obs³uguj¹cym
ministra finansów, a to jest w innym znacze-
niu, to oczywiœcie moja poprawka bêdzie uza-
sadniona. Na razie zg³aszam obydwie popraw-
ki, póŸniej mogê siê z nich ewentualnie wycofaæ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
W tym momencie zamykam dyskusjê.
Teraz proszê pani¹ minister o krótkie ustosun-

kowanie siê do tej wypowiedzi, ewentualnie mo¿-
na te¿ na posiedzeniu komisji to potem rozwin¹æ,
ale tu proszê siê do tego ustosunkowaæ, bo to s¹
poprawki o charakterze legislacyjnym.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Katarzyna Zajdel-Kurowska:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Odpowiem najpierw na to drugie pytanie, bo jest

znacznie prostsze, zw³aszcza ¿e na sali równie¿ sie-
dz¹ pracownicy Urzêdu Komisji Nadzoru Finanso-
wego. Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego jest to
urz¹d, tak jak Ministerstwo Finansów zatrudniaj¹ce
setki osób, które regularnie pracuj¹ w nadzorze fi-
nansowym,czylinadzórbankowy,ubezpieczeniowy,
nadzór kapita³owy. Komisja Nadzoru Finansowego
jest to zaœ organ, w którego sk³ad wchodzi trzech
przedstawicieliUrzêduKomisjiNadzoruFinansowe-
go, czyli przewodnicz¹cy i dwóch wiceprzewodni-
cz¹cych, przedstawiciel ministra finansów, przed-
stawiciel prezesa Narodowego Banku Polskiego,
przedstawiciel prezydenta i przedstawiciel ministra
pracy i polityki spo³ecznej. Czyli komisja jako organ
kolegialny,aurz¹dtaknaprawdêsprawujenadzór…

(Senator Leon Kieres: Pani Minister, ju¿ wszyst-
ko wiem.)

Aha, dobrze.
Co do tego pierwszego pytania powiem szczerze,

¿e czasami to jest tak: projektuj¹c pewne zapisy nie
wiemy, como¿ektoœodczytaæ jako intencje.Takna-
prawdê, kiedy projektowaliœmy te zapisy, chodzi³o
nam przede wszystkim o to, aby, po pierwsze, wszy-
stkie trzy instytucje, a szczególnie przedstawiciele
ministra finansów, którzy bior¹ udzia³ w grupach
roboczych i podczas posiedzenia Komitetu Stabil-
noœci Finansowej, mieli dostêp do tajemnicy ban-
kowej, do danych jednostkowych instytucji finan-
sowych, o których rozmawiamy. Chodzi³o o to, ¿eby
nie by³o sytuacji, ¿e na przyk³ad w weekend przy-
sz³oby nam procedowaæ nad jak¹œ trudn¹ spraw¹,
bo jakiœ prezes zadzwoni³by, ¿e potrzebuje pomocy
i próbowalibyœmy go ratowaæ, a tu nagle okaza³oby
siê, ¿e minister finansów nie mo¿e poznaæ sytuacji
finansowej banków. Czyli by³a to tak naprawdê
kwestia uchylenia poniek¹d tajemnicy bankowej
przedstawicielom ministra finansów. I oczywiœcie
tajemnica s³u¿bowa zawsze obowi¹zuje, tak ¿e tutaj
jest trochê inaczej ni¿ z tajemnic¹ skarbow¹. Przy-
znam szczerze, ¿e nie jestem prawnikiem i trudno
mi siê odnieœæ do tego, czy taki zapis by³by koniecz-
ny. Je¿eli pañstwo podzielaj¹ taki pogl¹d, jak
w moim wyt³umaczeniu, to myœlê, ¿e gdyby taki
problem pojawi³ siê w przysz³oœci, mo¿emy zmieniæ
te przepisy. Wydaje mi siê jednak, ¿e w chwili obec-
nej nie ma takiej potrzeby, aby dodatkowo zapisy-
waæ, ¿e tajemnica obowi¹zuje po grób.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
W ka¿dym razie zg³oszono tê poprawkê. Proszê

przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodo-
wej o zorganizowanie posiedzenia komisji i omó-
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wienie tej poprawki. G³osowanie przeprowadzimy
pod koniec posiedzenia Izby, jak mam nadziejê,
w dniu jutrzejszym oko³o po³udnia – o czym
chcia³bym poinformowaæ pañstwa senatorów –
je¿eli tylko bêdziecie naprawdê rzetelnie i szybko
dyskutowaæ.

W takim razie dziêkujê, Pani Minister.
Koñczê punkt szesnasty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu
wspó³pracy terytorialnej.

Tekst ustawy w druku nr 277, sprawozdanie to
druk nr 277A.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz ju¿ jest goto-
wy do skoku.

Proszê bardzo o sprawozdanie komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu po³¹czonych komisji

przedstawiæ sprawozdanie – te po³¹czone komisje
to Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Spraw Zagrani-
cznych – o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 paŸ-
dziernika 2008 r. ustawie o europejskim ugrupo-
waniu wspó³pracy terytorialnej.

Marsza³ek Senatu dnia 14 paŸdziernika 2008 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Komisja rozpatrzy³a
ustawê na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika
2008 r. Celem ustawy jest stworzenie podstaw
prawnych do funkcjonowania europejskich ugru-
powañ wspó³pracy terytorialnej w zakresie prze-
kazanym do uregulowania pañstwom cz³onkow-
skim Unii Europejskiej na mocy rozporz¹dzenia
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego
ugrupowania wspó³pracy terytorialnej.

Ustawa reguluje kwestie dotycz¹ce organu
w³aœciwego do wydawania zgody na przyst¹pienie
instytucji z terytorium RP do europejskich ugru-
powañ wspó³pracy terytorialnej, zasad rejestracji
ugrupowania, zasad przeprowadzania kontroli,
zarz¹dzania funduszami publicznymi, spo-
rz¹dzania sprawozdañ finansowych oraz przepro-
wadzania audytu i publikacji sprawozdañ, proce-
dur zwi¹zanych z likwidacj¹, upad³oœci¹, zaprze-
staniem p³atnoœci.

Ustawa okreœla równie¿ organ w³aœciwy do
wydawania zakazu prowadzenia przez ugrupo-
wania dzia³alnoœci lub nakazu wyst¹pienia
z ugrupowania w wypadku naruszenia przez
ugrupowanie polskich przepisów dotycz¹cych
porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa publicz-
nego, zdrowia publicznego, moralnoœci publicznej
lub prowadzenia dzia³alnoœci naruszaj¹cej interesy
publiczne.

Ustawê po³¹czone komisje rozpatrzy³y na
wspólnym posiedzeniu, na którym przyjê³y szeœæ
poprawek doprecyzowuj¹cych i poprawiaj¹cych
czytelnoœæ ustawy. Te poprawki maj¹ pañstwo za-
mieszczone w druku nr 277A.

Zosta³o równie¿ zg³oszonych szeœæ wniosków
mniejszoœci, które przedstawi Wysokiemu Sena-
towi pan senator Ortyl.

W imieniu komisji wnoszê, by Senat przyj¹³
projekt uchwa³y wraz z szeœcioma poprawkami,
które zaakceptowa³y po³¹czone komisje. Dziêkujê
za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pana senatora Ortyla jako sprawozdawcê

mniejszoœci obu po³¹czonych komisji proszê o za-
branie g³osu.

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Tak jak powiedzia³ mój przedmówca, na posie-

dzeniu 23 paŸdziernika komisje rozpatrzy³y tê
ustawê. Ja, zgodnie z tym, co zosta³o powiedzia-
ne, odniosê siê do wniosków mniejszoœci.

Pierwszy wniosek, pierwsza poprawka dotyczy
wprowadzenia koniecznych wed³ug nas zmian
w art. 6, tak aby nie by³o potrzeby uzgadniania
tej ustawy przez czterech ministrów, których tu
nie bêdê wymienia³. Poprawka sprowadza siê do
tego, ¿e ministrem w³aœciwym powinien byæ nie
minister spraw zagranicznych, ale minister
spraw wewnêtrznych, który dzia³a³by w uzgo-
dnieniu z ministrem w³aœciwym do spraw rozwo-
ju regionalnego.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli, to przy okazji to
skomentujê i nie bêdê ju¿ potem zabiera³ g³osu
w dyskusji, co powinno znacznie skróciæ… Po-
wiem, ¿e ten przepis mo¿e nas wszystkich dziwiæ
i powinien dziwiæ, bo mo¿na go w skrócie okreœliæ
tak: to jest robota dla Palikota. Prawda? S¹ a¿
cztery ministerstwa, cztery organy. To powoduje,
¿e ca³a procedura mo¿e byæ wyd³u¿ana. Przy
okazji bêdzie przemieszczanie decyzji, przerzuca-
nie odpowiedzialnoœci i byæ mo¿e potrwa to trzy
miesi¹ce, jak jest w przepisie, ale jeœli trzeba bê-
dzie uzupe³niæ jakieœ informacje, to ten termin,
zgodnie z prawem administracyjnym, bêdzie zry-
wany. Ju¿ widzê, ¿e ten trzymiesiêczny termin nie
bêdzie dotrzymany.

Myœlê, ¿e trzeba bêdzie tu po prostu uwa¿aæ,
¿eby w klubie Platformy nie podj¹æ takiej strategi-
cznej decyzji, aby to nowelizowaæ, bo gdyby pan
pose³ Palikot tego nie wy³apa³, bo by³aby trochê
niezrêczna sytuacja. Bêdê o to pyta³ tak¿e pana
senatora Kleinê, który jest przewodnicz¹cym Pod-
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komisji „Przyjazne Pañstwo”, i myœlê, ¿e on te¿ do
tego siê odniesie. Ale to ju¿ w komisji gospodarki,
nie dzisiaj, tylko tak sygnalizujê.

Podtrzymujê w dalszym ci¹gu tê sprawê. Trze-
ba te¿ zrozumieæ to, ¿e ka¿de ministerstwo w trak-
cie uzgodnieñ stwierdza, ¿e chcia³oby jak najwiê-
cej, prawda, ¿eby siê pozastawiaæ albo poubezpie-
czaæ. Ale parlament – my, senatorowie, albo Sejm
– powinien takie kwestie wychwyciæ i poprawiæ.
Do tego pañstwa jako wnioskodawca mniejszoœci
namawiam.

Chcemy zmieniæ brzmienie art. 7 ust. 1, który
mówi o tworzeniu Rejestru Europejskich Ugru-
powañ Wspó³pracy Terytorialnej, poszerzaj¹c
go o informacje o europejskich ugrupowaniach
terytorialnych, które dzia³aj¹ poza granicami
kraju. Wprawdzie takie informacje mog¹ byæ
przez ministerstwo gromadzone, ale chcia³bym,
¿eby to by³ jednolity dokument, bo jest taka
mo¿liwoœæ, aby wykorzystaæ art. 13 rozpo-
rz¹dzenia nr 1082 do zdelegalizowania, ¿e tak
w skrócie powiem, takiego ugrupowania i wtedy
ta wiedza powinna byæ w jednym miejscu, w jed-
nych rêkach.

Mo¿na dyskutowaæ o tym, czy to powinien byæ
rejestr bardziej fachowy, czy nie, myœlê jednak, ¿e
wszyscy jesteœmy zgodni, i¿ te ugrupowania bêd¹
policzalne, wiêc nie nale¿a³oby chyba tworzyæ cze-
goœ tak rozbudowanego jak KRS. No, ale to jest in-
na sprawa.

Tak ¿e po prostu chodzi o to, ¿eby rozbudowaæ
to o informacjê, która bêdzie podstaw¹ do uzyska-
nia przez tego, kto siê tym zajmuje, pe³nej wiedzy
o tym, do jakich ugrupowañ za granic¹ przyst¹pi-
³y nasze organizacje, samorz¹dy czy inne podmio-
ty prawa publicznego. To jest druga poprawka.

Trzecia jest po prostu konsekwencj¹ pierwszej,
czyli w ró¿nych miejscach s³owa „minister w³aœci-
wy do spraw zagranicznych” zmieniamy na s³owa
„minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych”.
Wprawdzie mo¿na bêdzie tutaj us³yszeæ argu-
mentacjê pana ministra czy pani minister, ¿e mi-
nister spraw zagranicznych wydaje zgodê na takie
przyst¹pienie samorz¹dów czy instytucji do ze-
wnêtrznych organizacji, ¿e tak powiem, w innych
krajach, to jest fakt. Myœlê, ¿e od tego te¿ by nie
odchodzi³. Ale aparat do uzyskania wiedzy, czy
dane ugrupowanie dzia³a poprawnie, czy nie, ma
stra¿nik, ma przedstawiciel rz¹du w terenie, czyli
wojewoda. A MSZ na pewno ma do niego dostêp
nie tak bezpoœredni jak Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji.

W art. 9 ust. 2 pkcie 2 jest próba jak gdyby do-
precyzowania, ¿e statut i konwencja ugrupowa-
nia powinny byæ przyjête w formie uchwa³y, a nie
decyzji, bo to ma byæ zgodne bodaj¿e z art. 18, któ-
ry mówi o przyjêciu konwencji i statutu jedno-
myœlnie, jednog³oœnie. St¹d nasuwa siê jedno-

znaczny wniosek, ¿e powinna to byæ uchwa³a,
a nie decyzja odrêbna poszczególnych cz³onków.

No i wreszcie jest propozycja dodania w art. 9
ust. 3, zgodnie z którym minister w³aœciwy do
spraw albo wewnêtrznych, albo zagranicznych –
w zale¿noœci od tego, jak Wysoka Izba zdecyduje –
rozpatrywa³by zg³oszenie do rejestru nie póŸniej
ni¿ w terminie dwudziestu jeden dni. Oczywiœcie,
je¿eli tego przepisu by nie by³o, stosowany by³by
przepis kodeksu prawa administracyjnego, który
mówi…

(G³os z sali: …postêpowania.)
…postêpowania, dziêkujê bardzo.
…który mówi o tym, ¿e jest to termin trzydziestu

dni lub, w przypadku z³o¿onej sprawy, dwóch mie-
siêcy. Zarêczam pañstwu, ¿e ustawa jest trudna.
No, nie do koñca nowa jest materia tej regulacji.
Nie do koñca te¿ wiadomo, jakie bêd¹ jej skutki,
zagro¿enia. Tutaj mo¿emy d³ugo dyskutowaæ, ale
na pewno tak jest. St¹d raczej mo¿na byæ pewnym,
¿e solidny urzêdnik powie: dwa miesi¹ce, skompli-
kowana sprawa. I mamy ju¿ trzy miesi¹ce, dodaje-
my dwa, jest piêæ. I weŸmy pod uwagê ewentualne
poœlizgi… Mo¿e w dziewiêæ miesiêcy siê nie uro-
dziæ. Mo¿e byæ taka sytuacja, dlatego proponujê,
aby to skróciæ do dwudziestu jeden dni. Dotyczy to
tylko i wy³¹cznie samej rejestracji, która jest czyn-
noœci¹ administracyjn¹, nie jest ju¿ w tym mo-
mencie czynnoœci¹ merytoryczn¹.

Zg³aszam tak¿e poprawkê, która dotyczy te-
go, ¿e jeœli ugrupowanie osi¹ga zysk ze swojej
dzia³alnoœci, to musi przeznaczyæ go na dzia³al-
noœæ statutow¹. Wprawdzie w ustawie, o której
mówimy, jest regulacja odsy³aj¹ca do prawa
o stowarzyszeniach, i tam takie zapisy s¹, ale
¿eby nie by³o problemów z t¹ ustaw¹ – myœlê, ¿e
nie wieszczê tutaj czegoœ z³ego – po prostu war-
to ten przepis jak gdyby podkreœliæ. Maj¹c na
uwadze te niebezpieczeñstwa, trzeba te¿ po-
wiedzieæ, ¿e ustawa idzie troszeczkê od œciany
do œciany, tak brzydko powiedziawszy, dlatego
¿e w jednym przepisie mówi, ¿e a¿ czterech mi-
nistrów musi siê nad tym pochylaæ, a w drugim
momencie pokazuje s³aboœæ tego rejestru. Czy-
li niezbyt ostro¿nie do tego podchodzi, trzeba
z ostro¿noœci¹ procesow¹. Dlatego proponujê
te przepisy, które, jak s¹dzê, s¹ pewnym balan-
sem i poprawiaj¹ tê ustawê. No, a przede wszy-
stkim, gdyby Senat siê do tego odniós³ pozyty-
wnie, to komisja „Przyjazne Pañstwo” i pan po-
se³ Palikot nie mieliby co robiæ w zakresie art. 6.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie jednemu z dwóch senatorów sprawo-
zdawców? Nie widzê zg³oszeñ.
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Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-
wy. Odpowiedzialne jest tu oczywiœcie Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego.

Witam pana ministra Krzysztofa Hetmana.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
Proszê bardzo, zapraszam na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Hetman:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jeœli szanowne panie i szanowni panowie sena-

torowie pozwol¹, to odniosê siê do tych zg³oszo-
nych uwag i wniosków mniejszoœci, do tego, co
mówi³ pan senator Ortyl.

Chcia³bym podkreœliæ jedn¹ bardzo istotn¹
sprawê zwi¹zan¹ z tym, ¿e przedmiotowa ustawa
rzeczywiœcie bêdzie regulowa³a ca³kowicie nowe,
innowacyjne przedsiêwziêcia pod nazw¹ „euro-
pejskie ugrupowania wspó³pracy terytorialnej”.
Do tej pory nie mieliœmy w Unii Europejskiej do
czynienia z tego typu podmiotami i tutaj muszê
siê zgodziæ z panem ministrem Ortylem, ¿e kwe-
stie zwi¹zane z tworzeniem, funkcjonowaniem
europejskich ugrupowañ wspó³pracy terytorial-
nej mog¹ przysporzyæ ró¿nego rodzaju proble-
mów. W zwi¹zku z tym ministrem w³aœciwym do
wydawania zgód i prowadzenia rejestru bêdzie
minister spraw zagranicznych, dlatego ¿e mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji co praw-
da ma doœwiadczenie w zakresie wspó³pracy
transgranicznej, ale, tak jak wskazuje rozpo-
rz¹dzenie 1082, trzeba to uj¹æ szerzej, czyli
w kontekœcie wspó³pracy transnarodowej
i wspó³pracy miêdzyregionalnej. Krótko mówi¹c,
wchodzimy w pewien obszar polityki zagranicznej
pañstwa. S¹ rzeczywiœcie uzgodnienia z trzema
resortami, ale wpisany zosta³ ustawowy nakaz
uzgodnienia sprawy wydania zgody w ci¹gu
trzech miesiêcy i on wynika bezpoœrednio z rozpo-
rz¹dzenia.

Od razu te¿ odniosê siê do kwestii zarejestro-
wania. W zwi¹zku z tym, ¿e jest to decyzja admini-
stracyjna, minister spraw zagranicznych zgodnie
z kodeksem postêpowania administracyjnego po-
winien wydaæ j¹ w ci¹gu miesi¹ca. Wydaje siê
wiêc, ¿e mimo wszystko mogê wlaæ trochê wiary
w urzêdy pañstwowe, w sprawnoœæ pracowników
poszczególnych resortów. Z naszego punktu wi-
dzenia maksymalny okres wydania zgody oraz za-
rejestrowania powinien wynosiæ cztery miesi¹ce.
I trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e rzeczywiœcie jest to
trudna materia.

Ponadto, o czym ju¿ mówi³ pan senator Ortyl,
minister spraw zagranicznych ma doœwiadczenia

w tym zakresie, ma dobre praktyki, jeœli chodzi
o wydawanie takich zgód. Przypomnê, ¿e zgodnie
z ustaw¹ o zasadach przystêpowania jednostek
samorz¹du terytorialnego do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych to
w³aœnie minister spraw zagranicznych wydaje te
zgody.

Jeœli chodzi o rejestr, to kwestia rejestru zosta-
³a konkretnie okreœlona w rozporz¹dzeniu 1082.
Ten rejestr tworzymy dla tych ugrupowañ, które
bêd¹ rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, ale minister spraw zagranicznych bêdzie
prowadzi³ odpowiedni wykaz ze zgodami wydany-
mi dla podmiotów polskich, które bêd¹ chcia³y
przyst¹piæ do ugrupowania zarejestrowanego po-
za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jedno-
czeœnie przypomnê, ¿e w proponowanej ustawie
w art. 14 tak¿e jest obostrzenie dla tych w³aœnie
podmiotów, aby cz³onkowie ugrupowania ma-
j¹cego siedzibê statutow¹ poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej i dzia³aj¹cego na podstawie
prawa polskiego mieli obowi¹zek poinformowaæ
ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych
o konwencji oraz o rejestracji i opublikowaniu
statutu tego ugrupowania. Jeœli wiêc chodzi o to,
o czym mówi³ pan senator Ortyl, to te informacje
bêd¹ siê znajdowa³y w jednym miejscu, w³aœnie
u ministra spraw zagranicznych.

Kwestia zwi¹zana z zaproponowan¹ poprawk¹
czwart¹, jeœli chodzi o art. 9. Mówimy tam
o uchwa³ach lub decyzjach cz³onków ugrupowa-
nia o przyjêciu statutu. Mamy tu do czynienia
z wieloma ró¿nymi podmiotami, a te podmioty
maj¹ ró¿ne wewnêtrzne regulacje co do podejmo-
wanych w tym zakresie decyzji, bo mog¹ to byæ je-
dnostki samorz¹du terytorialnego, ale mo¿e byæ
to jeszcze wiele innych ró¿nych podmiotów prawa
publicznego. W zwi¹zku z tym musimy pozosta-
wiæ tutaj pewn¹ dowolnoœæ i nie ingerowaæ w tym
zakresie w regulacje wewnêtrzne tych jednostek.
Jeœli zaœ chodzi o dodanie s³owa „konwencja”, to
stoimy na stanowisku, i wynika to tak¿e z rozpo-
rz¹dzenia 1082, ¿e statut konsumuje wszystkie
zapisy konwencji, dlatego wystarczaj¹ce wydaje
siê pozostawienie w pkcie 2 w ust. 2 tylko s³owa
„statut”.

Jeœli chodzi o te dwadzieœcia jeden dni, to ju¿
siê do tego odnios³em. Tak naprawdê, zgodnie
z k.p.a., minister spraw zagranicznych bêdzie
mia³ trzydzieœci dni, wydaje siê wiêc, ¿e o te dzie-
wiêæ dni nie powinniœmy kruszyæ kopii, bo to chy-
ba a¿ tak strasznie nie wp³ynie na czas podjêcia
decyzji i uruchomienia dzia³alnoœci europejskie-
go ugrupowania wspó³pracy terytorialnej.

Je¿eli zaœ chodzi o prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej, to chcê bardzo wyraŸnie i mocno
zaznaczyæ, ¿e europejskie ugrupowania
wspó³pracy terytorialnej nie s¹ powo³ane szcze-
gólnie do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
i nie wydaje siê, aby by³o potrzebne regulowanie
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tego specjalnie w przedmiotowej ustawie. Co do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Unii
Europejskiej w tego typu organizacjach, przy-
pomnê, ¿e ju¿ funkcjonuje u nas ustawa o euro-
pejskich zgrupowaniach interesu gospodarczego.
To one s¹ powo³ane w³aœnie do tego; jeœli ktoœ
chce prowadziæ biznes, zarabiaæ pieni¹dze, to tam
jest na to miejsce. S¹dzê wiêc, ¿e nie powinniœmy
do tego przyk³adaæ du¿ej wagi, tym bardziej ¿e
w przedmiotowej ustawie w art. 3 jest zapis, ¿e
w sprawach nieuregulowanych w rozporz¹dzeniu
1082 b¹dŸ w niniejszej ustawie do ugrupowania
stosuje siê odpowiednio przepisy o stowarzysze-
niach. A przypomnê, ¿e w³aœnie w ustawie o sto-
warzyszeniach, w art. 34, jest bardzo wyraŸnie za-
pisana mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej, i jest tam bardzo jasno zapisane, ¿e
wszelkiego rodzaju zysk z tej dzia³alnoœci musi
byæ przeznaczany na cele statutowe.

Tak jak ju¿ powiedzia³em na pocz¹tku i co pod-
kreœla³ tak¿e pan senator Ortyl, jest to innowacyj-
ny instrument. Nie wiadomo, jakie problemy bêd¹
siê wi¹zaæ z funkcjonowaniem tej ustawy, dlatego
jest to odwo³anie do prawa o stowarzyszeniach
i dlatego niecelowe wydaje siê regulowanie w tej
chwili jednej z wielu spraw, które mog¹ w przy-
sz³oœci wynikn¹æ. Rz¹d stoi zatem na stanowisku,
by nie zmieniaæ zapisów przedstawionej, propo-
nowanej ustawy.

PanieMarsza³ku,Wysoka Izbo,dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê jeszcze pozostaæ, bo mog¹ byæ pytania

do pana ministra.
Proszê bardzo, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy te eu-

ropejskie ugrupowania w zamyœle maj¹ zast¹piæ
euroregiony, czy te¿ byæ alternatyw¹ dla eurore-
gionu. Chodzi mi o to, czy na terenach przygrani-
cznych Polski wschodniej mo¿na by tworzyæ w³aœ-
nie takie ugrupowania z pañstwami trzecimi, po-
zaunijnymi. To jest jedno pytanie.

I druga sprawa. Proszê o uœciœlenie – bo nie jest
to jasne w tej ustawie – czy ta uchwa³a jest przeka-
zywana do ministra spraw zagranicznych z pomi-
niêciem wojewody, czy te¿ za poœrednictwem wo-
jewody. Bo, jak wiemy, na mocy ustaw samo-
rz¹dowych wojewoda sprawuje nadzór nad
uchwa³odawcz¹ dzia³alnoœci¹ jednostek samo-
rz¹du terytorialnego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Hetman:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to

celem europejskich ugrupowañ wspó³pracy tery-
torialnej absolutnie nie jest zast¹pienie dzia³alno-
œci euroregionów, to jest niejako podniesienie na
wy¿szy poziom i danie wiêkszych mo¿liwoœci miê-
dzy innymi wspó³pracy transgranicznej. Tak jak
podkreœla³em, mówimy tu tak¿e o tej wspó³pracy
transnarodowej i miêdzyregionalnej. Mo¿emy so-
bie te¿ wyobraziæ, ¿e euroregiony bêd¹ tworzyæ
wspólnie, w porozumieniu z innymi euroregiona-
mi, europejskie ugrupowania wspó³pracy teryto-
rialnej, a rozporz¹dzenie 1082 daje im wiêcej
mo¿liwoœci dzia³ania.

Co do uchwa³y, to oczywiœcie, jeœli jednostka
samorz¹du terytorialnego podejmie okreœlon¹
uchwa³ê, to podlega ona przekazaniu do wojewo-
dy, a jeœli wojewoda nie ma do tego zastrze¿eñ, to
zostanie ona przekazana bezpoœrednio do mini-
stra spraw zagranicznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Knosala zada jesz-
cze jedno pytanie.

Senator Ryszard Knosala:

Ja chcia³bym coœ doprecyzowaæ. Droga s³u¿bo-
wa to jest jedna sprawa. Jest jeszcze druga – cho-
dzi o nadzór, bo wojewoda dotychczas sprawowa³
funkcjê nadzorcz¹. Czy tutaj ta funkcja jest za-
chowana?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Hetman:

Absolutnie jest zachowana funkcja nadzorcza.
Nie ingerujemy w funkcje nadzorcze wojewodów,
jeœli chodzi o podejmowanie uchwa³ przez organy
stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Regionalnego Krzysztof Hetman: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Jak rozumiem, pan senator W³adys³aw Daj-

czak rozpoczyna dyskusjê.
Proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym powróciæ do poprawki, o której

wspomina³ sprawozdawca mniejszoœci. Z tym, ¿e
chcia³bym poprawkê tê sformu³owaæ inaczej, po-
mijaj¹c niektóre sformu³owania z wniosku mniej-
szoœci. Jak tutaj pan minister wspomnia³, co pra-
wda s¹ pewne zapisy w przepisach o stowarzysze-
niach, ale naszym zdaniem jest niezbêdne, aby po
art. 15 dodaæ art. 15a w brzmieniu, który w spo-
sób jasny i czytelny mówi, ¿e osi¹gniêty zysk
z dzia³alnoœci gospodarczej ugrupowanie prze-
znacza na cele zwi¹zane z zadaniami statutowymi
i stosowne zapisy dotycz¹ce prowadzonej przez
ugrupowanie dzia³alnoœci gospodarczej reguluje
statut ugrupowania. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Przyjmujê poprawkê, proszê pañstwa.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e pan senator Knosala z³o¿y³ prze-

mówienie do protoko³u*.
Poniewa¿ pan senator Dajczak z³o¿y³ wniosek

legislacyjny, proszê, ¿eby Komisja Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej i Komisja
Spraw Zagranicznych przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Izby.

Koñczê omawiaæ punkt siedemnasty.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójnoœci.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 276,
sprawozdania komisji w druku nr 276A i 276B.

Teraz g³os zabierze pan senator Kazimierz Klei-
na jako sprawozdawca Komisji Gospodarki Naro-
dowej.

Mównica jest pañska, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

przedstawiam sprawozdanie komisji w sprawie
uchwalonej przez Sejm w dniu 10 paŸdziernika
2008 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójnoœci.

Marsza³ek Senatu dnia 14 paŸdziernika 2008 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Komisja rozpatrzy³a tê
ustawêwdniu22paŸdziernikabie¿¹cegoroku.Prosi-

my, aby Wysoka Izba przyjê³a tê ustawê wraz z za-
proponowanymi przez nas trzema poprawkami.

Celem ustawy jest dokonanie zmian w przepi-
sach prawnych, które uproszcz¹ system wdra¿ania
funduszy europejskich, przez co zwiêksz¹ jego sku-
tecznoœæ i efektywnoœæ oraz zapewni¹ mechanizm
koordynacji. Osi¹gniêciu tych celów s³u¿y noweli-
zacja szeœciu ustaw, które obejmuje opiniowana
ustawa. Kluczowe wydaj¹ siê zmiany wprowadzone
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
oraz w ustawie o finansach publicznych.

Najistotniejsze zmiany, jakie dokonywane s¹
w tych ustawach, to wskazanie organu w³adzy
odpowiedzialnej za politykê rozwoju bez zawê¿a-
nia obszarów prowadzenia tej polityki przez u-
prawnione organy; wskazanie ministra w³aœci-
wego do spraw rozwoju regionalnego jako koor-
dynatora w zakresie realizacji strategii rozwoju
uprawnionego do podejmowania dzia³añ wska-
zanych w przypisie; wprowadzenie do systemu
planowania d³ugookresowej polityki rozwoju ja-
ko dokumentu okreœlaj¹cego g³ówne trendy, wy-
zwania i scenariusze rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego kraju oraz kierunki przestrzennego za-
gospodarowania kraju w perspektywie co naj-
mniej piêtnastu lat; uchylenie przepisów stano-
wi¹cych podstawê prawn¹ dzia³ania sta³ych
konferencji wspó³pracy na mocy przepisu przej-
œciowego – bêd¹ one dzia³a³y przez okres nie
d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejsze ustawy; wprowadzenie obowi¹zku o-
pracowywania raportu ewaluacyjnego do ka¿de-
go programu przed jego przyjêciem, okreœlaj¹ce-
go ewaluacjê skutecznoœci i efektywnoœci reali-
zacji programu; okreœlenie podmiotów odpowie-
dzialnych za przygotowanie i uzgodnienie pro-
gramów w podziale na krajowe programy opera-
cyjne, regionalne programy operacyjne i progra-
my rozwoju oraz wskazanie podmiotów odpowie-
dzialnych za ich realizacjê; umo¿liwienie powie-
rzenia instytucjom poœrednicz¹cym uprawnie-
nia do wydawania decyzji o zwrocie œrodków
przekazanych na realizacjê programu; uregulo-
wanie nowej procedury odwo³awczej w zakresie
tak zwanych projektów konkursowych; od-
st¹pienie od sporz¹dzania listy podmiotów wy-
³¹czonych z mo¿liwoœci ubiegania siê o dofinan-
sowanie programu; doprecyzowanie zakresu
wytycznych wydawanych przez ministra w³aœci-
wego do spraw rozwoju regionalnego, doty-
cz¹cych programów operacyjnych oraz sformu-
³owania zakazu zmian wytycznych w zakresie
trybu dokonywania wyboru projektów na nieko-
rzyœæ wnioskodawców w trakcie konkursu oraz
utworzenie komitetu koordynacyjnego jako or-
ganu opiniodawczo-doradczego prezesa Rady
Ministrów.

Proponowane ustawy wprowadzaj¹ jeszcze
wiele innych zmian, na przyk³ad wyd³u¿enie ter-
minu na rozliczenie dotacji rozwojowych po za-
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koñczeniu realizacji projektu z trzydziestu do
szeœædziesiêciu dni.

Uchwalona przez Sejm ustawa, a przez nas
w tej chwili rozpatrywana, by³a przed³o¿eniem
rz¹dowym. W toku prac sejmowych nie wprowa-
dzono wielu istotnych poprawek. Te poprawki,
które wprowadziliœmy na posiedzeniu komisji,
nie zmieniaj¹ istoty ustawy, doprecyzuj¹ j¹, usu-
waj¹ oczywiste b³êdy. Prosimy, aby Wysoka Izba
popar³a te propozycje, które przyjêliœmy w tych
trzech poprawkach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê teraz pana senatora Meresa o przed-

stawienie sprawozdania Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panowie Mini-

strowie! Szanowni Pañstwo!
Pan senator sprawozdawca Kazimierz Kleina

zaprezentowa³ ju¿ cele, które s¹ zawarte w tej
ustawie. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w imieniu Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej
Izbie sprawozdanie z pracy tej¿e komisji na posie-
dzeniu w dniu 23 paŸdziernika bie¿¹cego roku.

Zaznaczam, ¿e ustawa zosta³a przyjêta przez
Sejm jednog³oœnie, nikt nie wstrzyma³ siê od g³o-
su, mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e ustawa wyró¿nia
siê pozytywnie pod wzglêdem dopracowania me-
rytorycznego oraz legislacyjnego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, chcia³bym te-
raz omówiæ poprawki, które zosta³y wprowadzone
na posiedzeniu komisji, a jest ich dziesiêæ.

Poprawka pierwsza do pi¹tej oraz ósma do dzie-
si¹tej maj¹ charakter technicznolegislacyjny i zo-
sta³y zg³oszone przez Biuro Legislacyjne Senatu,
a przyjête w g³osowaniu zdecydowan¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów.

Poprawka szósta polega na dodaniu art. 20a do
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, który roz-
szerza katalog zadañ w³asnych samorz¹du tery-
torialnego, wykraczaj¹cych poza regionalny pro-
gram operacyjny, a przyczyniaj¹cy siê do podnie-
sienia rozwoju oraz konkurencyjnoœci regionu,
na których dofinansowane jednostki samorz¹du
terytorialnego, mog¹ otrzymaæ dotacje celowe
z bud¿etu pañstwa. Dotyczyæ to bêdzie miêdzy in-
nymi zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ i dokoñcze-
niem inwestycji wieloletnich jednostek samo-
rz¹du terytorialnego okreœlonych w za³¹czniku
nr 7 do ustawy bud¿etowej na rok 2000 – i tu cho-

dzi o inwestycje szpitalne – oraz realizacji zadañ
wprowadzonych do kontraktów wojewódzkich
ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2007, zwi¹zanych z bu-
dow¹ i modernizacj¹ lotnisk regionalnych.

I poprawka siódma wprowadza w art. 31 usta-
wy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju prze-
pisy, które maj¹ na celu zapewnienia, aby w przy-
padku korzystania z us³ug ekspertów w procesie
wy³aniania projektów do dofinansowania, wyeli-
minowaæ zagro¿enie wydawania stronniczych
ocen. I tak instytucja og³aszaj¹ca konkurs nie
mo¿e korzystaæ z us³ug ekspertów, którzy na
przyk³ad z uwagi na ³¹cz¹cy ich z t¹ instytucj¹ sto-
sunek pracy, nie gwarantuj¹ ca³kowicie bezstron-
nej oceny, a przynajmniej mog¹ pojawiæ siê w¹t-
pliwoœci co do jej bezstronnoœci. Chodzi o bez-
wzglêdne wyeliminowanie takich sytuacji. Mo¿li-
we bêdzie dochodzenie konsekwencji karnych
wobec nierzetelnych ekspertów, którzy zataili fak-
ty mog¹ce mieæ wp³yw na dokonan¹ przez nich
ocenê danego projektu, to jest poœwiadczyli nie-
prawdê w tym zakresie. Stosownie do przepisów
kodeksu karnego zamieszczenie takiego przepisu
w akcie prawnym rangi ustawowej zapewni mo¿li-
woœæ skutecznego egzekwowania odpowiedzial-
noœci od nierzetelnych ekspertów.

Jednoczeœnie informujê, ¿e zosta³y zg³oszone dwa
wnioski mniejszoœci przez pana senatora Ortyla.

Podsumowuj¹c, mam przyjemnoœæ poinformo-
waæ, ¿e komisja przy jednym g³osie wstrzymu-
j¹cym siê przyjê³a projekt ustawy z prezentowa-
nymi poprawkami. Wnoszê o przyjêcie projektu
ustawy wraz z przed³o¿onymi poprawkami. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator W³adys³aw Ortyl przedstawi spra-

wozdanie mniejszoœci.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego i Administracji Pañstwowej zosta³y zg³oszo-
ne dwie poprawki mniejszoœci.

Pierwsza z nich dotyczy art. 6 pkt 16 lit. g – pro-
ponujemy dopisanie po wyrazie „zagranicznych”
sformu³owania „w podziale na priorytety”. Po-
prawka zmierza do tego, aby kwota dofinansowa-
nia regionalnych programów operacyjnych z bu-
d¿etu pañstwa by³a w podziale na priorytety.
Oczywiœcie mo¿na mówiæ, ¿e w przypadku gdyby
by³a sytuacja taka, ¿e ten przepis z podzia³em na
priorytety nie istnieje, by³aby bardziej elastyczna
mo¿liwoœæ dysponowania bud¿etem. Ale w regio-
nalnym programie operacyjnym podzia³ œrodków
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jest rozpisany na priorytety. I w przypadku, gdyby
by³a sytuacja taka, ¿e ktoœ chce to zmieniæ, to na-
le¿a³oby to renegocjowaæ z Komisj¹ Europejsk¹.
A wiêc przepis ten po prostu, moim zdaniem, jest
trochê zbêdny, niestosowalny i tej pozornej ela-
stycznoœci nie daje.

Druga poprawka dotyczy tego, aby w art. 6
pkt 30 lit. b w tiret pierwszym skreœliæ wyrazy „na
wniosek w³aœciwej instytucji zarz¹dzaj¹cej”. Do-
tyczy to tego, ¿e zmiany miêdzy programami
i zmiany wielkoœci œrodków miêdzy priorytetami
nale¿a³yby do wy³¹cznej w³aœciwoœci ministra do
spraw rozwoju regionalnego i to on móg³by podej-
mowaæ takie decyzje, maj¹c pewien mechanizm,
ustawowy oczywiœcie, do pewnego przyspiesza-
nia, ponaglania, dyscyplinowania województw we
w³aœciwym wydatkowaniu œrodków. Gdyby wi-
dzia³ zagro¿enie, które mo¿e spowodowaæ utratê
œrodków, zgodnie z zasad¹ N plus 2, czy N plus 3,
która na dzieñ dzisiejszy obowi¹zuje, z du¿ym wy-
przedzeniem mo¿e interweniowaæ, mo¿e zapobiec
tej sytuacji. Maj¹c na uwadze obecny stan absor-
pcji œrodków, wyrzekanie siê takiego mechaniz-
mu wydaje siê bezzasadne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie skierowanie do senatorów sprawozdaw-
ców? Rozumiem, ¿e nie ma chêtnych.

Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Do reprezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister rozwoju re-
gionalnego. Delegacja z ministerstwa jest liczna.
S¹ z nami: pani minister, sekretarz stanu Hanna
Jahns, pan Krzysztof Hetman i podsekretarz sta-
nu Augustyn Kubik.

Pani Minister, czy ktoœ z pañstwa chcia³by za-
braæ g³os?

Proszê bardzo, pani minister ju¿ podchodzi do
mównicy. Zapraszam.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Hanna Jahns:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e ja króciutko odniosê siê do wniosku

mniejszoœci i wyjaœniê w¹tpliwoœci, które zreszt¹
by³y ju¿ zg³aszane na posiedzeniach obu komisji
senackich.

Jeœli chodzi o pierwsz¹ poprawkê, któr¹ zg³osi³
pan senator Ortyl, to oczywiœcie zgadzam siê
z tym, ¿e podzia³ œrodków w ramach regionalnych
programów operacyjnych nastêpuje wed³ug prio-

rytetów. Z punktu widzenia instytucji zarz¹dza-
j¹cych, jakimi s¹ zarz¹dy województw, funkcjo-
nowanie tego na poziomie kontraktu wojewódz-
kiego powoduje niestety zawê¿enie zdolnoœci za-
rz¹dczych. My jesteœmy w latach 2007–2013
w nowym systemie, mamy decentralizacjê pro-
gramów regionalnych i podobnie jak instytucje
zarz¹dzaj¹ce na poziomie krajowym, jako insty-
tucje zarz¹dzaj¹ce na poziomie regionalnym ma-
my mo¿liwoœæ elastycznego dostosowywania wy-
datków przy zarz¹dzaniu programami operacyj-
nymi.

I druga poprawka, zg³oszona przez pana sena-
tora, dotyczy równie¿ elementu, który by³ dysku-
towany. My tutaj wprowadzamy element koordy-
nacji. Podkreœla³am ju¿ na posiedzeniach, ¿e to
nie jest tak, i¿ minister rozwoju regionalnego po-
zbawia siê instrumentu koordynacji. Minister
rozwoju regionalnego w ustawie o dzia³ach, czy
w dookreœlaj¹cych przepisach w ustawie o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju, ma taki in-
strument w postaci komitetu koordynacyjnego
na poziomie wszystkich funduszy. Poza tym po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku progra-
mów krajowych, mo¿e tak¿e wystêpowaæ o to, ¿e-
by pewne zmian w programie nastêpowa³y.

Wydaje mi siê, ¿e zagwarantowaliœmy w usta-
wie ministrowi rozwoju regionalnego odpowied-
nie instrumenty, które pozwalaj¹ na monitorowa-
nie i zarz¹dzanie wszystkimi œrodkami europej-
skimi, tak¿e tymi, które s¹ wdra¿ane w ramach
regionalnych programów operacyjnych. Bardzo
dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zapytaæ

o coœ pani¹ minister?
Pan senator Ortyl, proszê bardzo.
Paniministerbêdzie ³askawazostaænamównicy.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Oczywiœcie, nowelizacja tej ustawy w wielu

punktach jest konieczna i potrzebna, na co wska-
za³ ju¿ czas wdra¿ania programów. Generalnie
przebudowane jest programowanie strategiczne
w tej nowej ustawie.

I ja mam pytanie do pani minister: czy nie za
wczeœnie podjêto tak¹ decyzjê, bo by³ przed³o¿ony
taki dokument Wysokiemu Senatowi, jak Infor-
macja o realizacji strategii rozwoju kraju, w któ-
rym to pañstwo napisali, ¿e nale¿y zaznaczyæ, i¿
po up³ywie zaledwie nieca³ego roku, od przyjêcia
strategii rozwoju kraju, trudno jest oceniæ jej
skutki, trudno oceniæ jej efekty. Sprowadzono to
sprawozdanie w³aœciwie do za³o¿eñ dokumentów
strategicznych. Ustawa ca³kowicie przebudowuje
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system planowania strategicznego w naszym kra-
ju, czyli uruchamia koniecznoœæ budowy kilku
powa¿nych dokumentów. Dla uzupe³nienia nale-
¿y dodaæ, ¿e za³o¿eñ do systemu programowania
strategicznego w Polsce, który mia³ byæ wykonany
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspól-
nie z kancelari¹ premiera, do tego czasu nie przy-
jêto, tak wiêc trochê budzi to w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Przemys³u Regionalnego
Hanna Jahns:

Mo¿e odpowiem najpierw na uwagê dotycz¹c¹
SRK i jej sprawozdania. To sprawozdanie dotyczy
2007 r. Proponujemy w ustawie rzeczywiœcie no-
we podejœcie do systemu zarz¹dzania strategicz-
nego i programowania strategicznego i przede
wszystkim wyczyszczenie tego systemu z nie po-
trzebnej iloœci strategii.

Chcia³abym przypomnieæ Wysokiej Izbie, ¿e
mamy w tej chwili, od 1989 r., ponad czterysta
przyjêtych strategii, z czego 1/3 ju¿ jest nieaktu-
alna, a kolejna 1/3 wygas³a. Te zapisy, które za-
proponowaliœmy w ustawie, maj¹ za zadanie
przede wszystkim uporz¹dkowanie ca³ego syste-
mu, wprowadzamy nadrzêdne dokumenty, a ak-
tualizacja SRK jest miêdzy innymi potrzebna dla-
tego, ¿e zmieniaj¹ siê wskaŸniki spo³eczno-gospo-
darcze, tak¿e na poziomie regionalnym. Mamy
zmiany demograficzne i globalizacyjne, które ma-
j¹ znaczenie dla instrumentarium zwi¹zanego
z prowadzeniem polityki rozwoju regionalnego.
A poza tym wprowadzamy element przestrzenny
do wszystkich dokumentów strategicznych. To
jest podejœcie nowatorskie, tego wczeœniej nie by-
³o. Zarówno strategia d³ugookresowa, któr¹ pro-
ponujemy, jak i strategia rozwoju kraju, poziom
bardziej operacyjny, maj¹ zawieraæ ten element
strategiczny, przestrzenny.

Jeœli chodzi o kwestiê programowania strategi-
cznego i dokumentu, o którym na koñcu wspo-
mnia³ pan senator, to ja chcia³abym tylko wspo-
mnieæ o tym, ¿e to jest w planach rz¹du. Taki do-
kument powstaje przy wspó³pracy z Kancelari¹
Prezesa Rady Ministrów. My potrzebujemy tej
ustawy, nad projektem której dzisiaj dyskutujmy,
¿eby go og³osiæ. Jak tylko ustawa zostanie przyjê-
ta przez Senat, podpisana przez prezydenta, jes-
teœmy gotowi zaprezentowaæ dokument doty-
cz¹cy modelu programu strategicznego, który ju¿
jest przygotowany przez ministerstwo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e pan senator Witold Idczak ma
pytanie do pani minister.

Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:

Pani Minister, co do treœci ustawy, to przyjmu-
jemy j¹ z du¿ym zadowoleniem. Ale by³y du¿e
uwagi na posiedzeniu komisji gospodarki odnoœ-
nie do propozycji, która pojawi³a siê tym razem ja-
ko wniosek komisji. Sprawozdawc¹ by³ pan prze-
wodnicz¹cy Meres. Chodzi mi mianowicie o zmia-
nê polegaj¹c¹ na dodaniu art. 20a mówi¹cego, ¿e
dzia³ania z zakresu polityki rozwoju, stanowi¹ce
zadania itd., itd., mog¹ byæ finansowane poprzez
przekazanie dotacji celowej na podstawie umowy
zawartej przez ministra, w³aœciwego ministra, wo-
jewodê z jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Kryteria s¹ takie: „je¿eli dzia³ania te trwale przy-
czyni¹ siê do poniesienia rozwoju oraz konkuren-
cyjnoœci regionu lub pozostaj¹ w zwi¹zku z dzia³a-
niami realizowanymi w ramach regionalnego pro-
gramu operacyjnego”. Chodzi mi o to, kto bêdzie
ocenia³ spe³nienie tych kryteriów. Ustawa bardzo
precyzyjnie, czysto i przejrzyœcie pokazuje bo-
wiem zbiór zasad, którymi nale¿y siê kierowaæ
przy korzystaniu z tego rodzaju funduszy, a tutaj
pojawia siê, moim zdaniem, ca³kowity wy³om
w tym – ja to nazwa³em d¿okerem na posiedzeniu
komisji – który praktycznie pozwala omijaæ wszy-
stkie te zasady i kryteria. I w tym momencie pozo-
staje pytanie, które pojawia³o siê na posiedzeniu
komisji gospodarki, kto bêdzie decydowa³
o spe³nieniu tych kryteriów, które tutaj zosta³y
wymienione. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, to jest pytanie do pani minister?
(Senator Witold Idczak: Tak.)
Proszê uprzejmie, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Hanna Jahns:

Bardzo dziêkujê.
Tak, rzeczywiœcie mieliœmy tê dyskusjê. Po

pierwsze, ja ju¿ na posiedzeniu komisji odpowia-
da³am, ¿e nie traktujemy tego rozwi¹zania wpro-
wadzonego poprawk¹ jako d¿okera, lecz przede
wszystkim traktujemy je jako zapewnienie tego,
¿e nie bêdzie istnia³a ¿adna luka prawna, jeœli
chodzi o funkcjonowanie kontraktów i udzielanie
dotacji na inwestycje.
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To, o co pyta pan senator i co, jak nam siê wy-
daje, zabezpieczyliœmy, to przede wszystkim
fakt, ¿e wprowadzenie takiej umowy na szeroko
rozumiane inwestycje musi byæ zgodne i kom-
plementarne z programem regionalnym, któ-
rym zarz¹dza zarz¹d województwa. Tak wiêc
tak naprawdê zarz¹d widzi, jakie s¹ propozycje
ró¿nych szczebli jednostek samorz¹du teryto-
rialnego.

Po drugie, te proponowane umowy maj¹ tak¿e
byæ zgodne, i musz¹ byæ zgodne, ze strategiami
rozwoju województw. I w tym aspekcie strony za-
równo rz¹dowa, jak i samorz¹dowa, zarówno pod-
miot, który wnioskuje o tak¹ umowê, jak i pod-
miot, który ocenia tak¹ umowê, maj¹ mo¿liwoœæ
sprawdzenia, czy prowadzone inwestycje s¹ zgod-
ne z tym, co jest realizowane na poziomie wojewó-
dztwa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Witold Idczak: Mam pytanie.)
Zaraz, Panie Senatorze.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów by³ zapi-

sany do zadania pytania?
To najpierw pan senator Idczak, a potem dalej…

Senator Witold Idczak:

Pani Minister, na moje pytanie uzyska³em
odpowiedŸ nie w pe³ni satysfakcjonuj¹c¹, dla-
tego ¿e gdy wczytamy siê wprost w proponowa-
n¹ zmianê, zobaczymy, ¿e tutaj nie ma tego
konsultacyjnego czy w³aœciwie decyzyjnego
momentu, w którym zarz¹d województwa po-
dejmuje decyzje. Tu jest wprost napisane, ¿e
minister, wojewoda lub w³aœciwy minister z je-
dnostk¹ samorz¹du terytorialnego… Czyli
praktycznie, czytaj¹c to wprost mo¿na sobie
wyobraziæ, ¿e wspólnie z samorz¹dem gminy
podejmie decyzjê o kontynuacji budowy olbrzy-
miego szpitala. Ja bynajmniej w ustawie nie
znajdujê niczego, co by wskazywa³o na t¹ pozy-
tywn¹ interpretacjê, któr¹ us³ysza³em od pani,
mianowicie korelacjê z samorz¹dem wojewódz-
twa i ze strategi¹ rozwoju województwa. Bo tu-
taj w tych zapisach w ogóle tego nie ma, nie wi-
dzê tu tego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Hanna Jahns:

¯eby to szerzej zobrazowaæ, mo¿e powiem, ¿e
jeœli chodzi o samorz¹d województwa, to zgodnie
z zapisami ustawy s¹ przewidziane dwa mecha-
nizmy pozwalaj¹ce dofinansowaæ zadania jedno-
stek samorz¹du terytorialnego.

Pierwszy to jest tylko i wy³¹cznie ten, który jest
adresowany do samorz¹dów województw – i to jest
oczywiœcie projektowane w art. 20 ust. 5a – i który
zezwala na finansowanie z bud¿etu pañstwa
przedsiêwziêæ w ramach kontraktów wojewódz-
kich, a umowy s¹ zawierane przez ministra w³a-
œciwego z zarz¹dem.

Drugi mechanizm, który jest wprowadzany t¹
poprawk¹, ma tak naprawdê charakter bardzo in-
cydentalny i jednostkowy i ma przede wszystkim
roczny okres dzia³ania. To znaczy, ¿e w ramach
dostêpnej rezerwy celowej mo¿na finansowaæ
przedsiêwziêcia, które albo maj¹ charakter kon-
tynuacji, albo s¹ wa¿ne z punktu widzenia szero-
ko rozumianego interesu województwa.

I teraz powiem tak. Zgodnie z zapisami, które za-
proponowaliœmy, minister rozwoju regionalnego
w ka¿dym przypadku konsultuje tak¹ propozycjê.
I minister w³aœciwy do spraw rozwoju regionalnego,
zgodnie z ustaw¹ o dzia³ach, konsultuje tak¹ pro-
pozycjê oczywiœcie z zarz¹dem województwa, dlate-
go ¿e ten zarz¹d województwa odpowiada za realiza-
cjê strategii rozwoju województwa i za realizacjê re-
gionalnego programu operacyjnego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator Eryk Smulewicz, proszê uprzejmie.
(Senator Eryk Smulewicz: Pani Marsza³ek, ja

rezygnujê z zadania pytania. Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Pañstwo senatorowie? Nie ma ju¿ wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu, o tym, ¿e czas wyst¹pienia nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ dziesiêæ minut, i o tym, ¿e podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zam-
kniêcia dyskusji.

Czy ktoœ siê zapisa³ do g³osu?
Zapisa³ siê Witold Idczak.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Witold Idczak:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
W trakcie posiedzenia komisji gospodarki

mieliœmy okazjê zapoznaæ siê z wnioskiem, co do
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którego zadawa³em pytania, a który z³o¿y³ jeden
z kolegów senatorów. Ja przyznam, ¿e to by³
wniosek, który zosta³ w³aœciwie zg³oszony ju¿ po
czêœci dyskusji. Po czêœci dyskusji nad dobr¹
ustaw¹, nad dobrym dzie³em, nad ustaw¹, która
porz¹dkuje to w istotny sposób, zgodnie ze swoj¹
misj¹ i z uzasadnieniem sprawia, ¿e podejmowa-
nie wa¿nych decyzji finansowych, opiewaj¹cych
na du¿e kwoty, powa¿nych inwestycji, które ma-
j¹ ogromne znaczenie dla regionów… Ona precy-
zuje to w sposób, mo¿na powiedzieæ, daleko
id¹cy, jest to precyzyjne, prawie ¿e enumeraty-
wne. ¯eby osi¹gn¹æ ten cel, zostaj¹ stworzone
czy te¿ odnowione i usystematyzowane narzê-
dzia. Te narzêdzia to wieloletnia strategia rozwo-
ju, wszystkie wymieniane dokumenty, w których
poszczególne inwestycje musz¹ siê znaleŸæ, mu-
sz¹ spe³niæ surowe kryteria po to, a¿eby pie-
ni¹dze mog³y byæ wydatkowane na te cele.

G³ówna misja w bardzo ciekawie zaprezento-
wanym w takiej obszernej formie uzasadnieniu to
w³aœnie przejrzystoœæ, czystoœæ, klarownoœæ, u-
proszczenie. To takie has³a przewodnie i wizja,
które w sposób zasadniczy by³y motorem podjêcia
przez autorów tej s³usznej i dobrej ustawy.

Niestety, ciê¿ko jest zgodziæ siê jednak z próba-
mi zrobienia du¿ego wy³omu. Ja oczywiœcie, sza-
nuj¹c powagê Senatu, nie chcia³bym u¿ywaæ
s³ów, które s¹ bardzo obrazowe, byæ mo¿e robocze
posiedzenie komisji jest o wiele lepszym miejscem
na tego typu wypowiedzi. Powiem szczerze, ¿e jest
to du¿y wy³om i jest to takie ominiêcie ca³ego sys-
temu alarmowego. To jest taki drucik, który w³a-
œciwie wszystkie te dokumenty, bardzo precyzyj-
nie i szeroko przedstawione w ustawie, w super-
skuteczny sposób omija.

Celowo zada³em te pytania, a¿eby dyskusja by-
³a bardziej precyzyjna, Pani Minister. To, co po-
wiedzia³a pani minister, w du¿ej mierze uspokoi³o
moje senatorskie sumienie. Z ca³ym szacunkiem,
ale nie mogê w samym zapisie poprawki wprost
znaleŸæ tego zabezpieczenia. Bo owszem, s¹ tutaj
sformu³owania, ale one wbrew pozorom w zwi¹z-
ku z sam¹ strategi¹ rozwoju danego województwa
czy te¿ z zarz¹dem województwa jako tym, co na-
le¿a³oby byæ mo¿e dodaæ do tej poprawki, nie s¹
wymienione.

Przypominam dwa podstawowe warunki, które
ma spe³niaæ ominiêcie ca³ej procedury opisanej
w ustawie: „trwale przyczyni¹ siê do podniesienia
rozwoju oraz konkurencyjnoœci regionu lub – i tu
jest bardzo luŸna forma, gdyby by³o «i», to ona by
wzmocni³a wartoœæ i rangê projektów inwestycyj-
nych, o których mówimy, ale jest «lub» – pozostaj¹
w zwi¹zku z dzia³aniami realizowanymi w ramach
regionalnego programu operacyjnego”. No, pro-
szê pañstwa, zwi¹zek, jak uczy ¿ycie, jest w zale¿-
noœci od sposobu formalizacji doœæ luŸn¹ form¹.

Czy rzeczywiœcie wprost wynika z tego, ¿e jeszcze
pomiêdzy ministrem w³aœciwym, wojewod¹ czy
te¿ którymœ ze szczebli samorz¹du bêdzie opinio-
wa³ to samorz¹d województwa? Za³ó¿my bardzo
dobr¹ wolê ministra, w któr¹ ja wierzê, wtedy bê-
dê siê cieszy³ i mia³ nadziejê, ¿e tak siê stanie. Ale
wcale nie musi on tego robiæ.

Staramy siê tworzyæ, proszê pañstwa, prawo,
które jednak nie bêdzie prawem incydentalnym,
a przetrwa, przynajmniej nie kategoria… Bo tutaj
us³yszeliœmy, ¿e to jest rozwi¹zanie prowizorycz-
ne, ono bêdzie trwa³o rok. No, rok w kategorii bu-
d¿etu, ale ja rozumiem, ¿e w nastêpnym roku bê-
dzie nastêpny rok, dotacja celowa i dalej bêdzie
ten wy³om. Tak ¿e w pewnym sensie jest to me-
chanizm, który bêdzie obowi¹zywa³ ci¹gle, cho-
cia¿ w sensie bud¿etowym oczywiœcie dotyczy to
kwot rocznych.

Proszê pañstwa, nasze dyskusje trwaj¹, jeste-
œmy wszyscy zmêczeni. Ja jeszcze raz przyklas-
kujê temu i jestem bardzo zadowolony z potrak-
towania szeroko, wielow¹tkowo, wielop³aszczyz-
nowo tego problemu, ale przyznam siê, ¿e mam
wielki niesmak z powodu jednego paragrafu, któ-
ry okropnie narusza ten monolit, tê pracê, która
zosta³a wykonana, te dyskusje, które ¿eœmy pro-
wadzili. Jak rozmawiam z kolegami, to siê okazu-
je, ¿e w³aœciwie tê ca³¹ pracê mo¿na by by³o poka-
zaæ jako przyk³ad dobrej roboty, ale tym pun-
ktem, ¿eby byæ takim czystym, przejrzystym i do-
skona³ym, prawie ¿e mo¿na by by³o ca³¹ tê usta-
wê zast¹piæ i po prostu pozostawiæ tylko to: mini-
stra i samorz¹dy okreœlonego szczebla. A gdy-
byœmy jeszcze dopisali samorz¹d województwa,
to byœmy mieli tak naprawdê turbostreszczenie
ca³ej ustawy. Ale nawet tego samorz¹du wojewó-
dzkiego nie ma.

Zachêca³bym wnioskodawców, zachêca³bym
pañstwa senatorów, a¿ebyœmy tworzyli prawo do-
bre, ¿ebyœmy nie opierali siê na prowizorkach. Ja
zdajê sobie sprawê z uzasadnienia i nie jest moj¹
wol¹, ¿eby przekreœlaæ cele i zamiary, które tu s¹
zawarte. Ale z ca³ym szacunkiem, na posiedzeniu
komisji, proszê pañstwa, te¿ by³a dyskusja, ¿e
niestety wiele z tych inwestycji wieloletnich to s¹
inwestycje czêsto nietrafione, straszne, okropne
i jeszcze do tego bardzo drogie. Pozbawienie siê
kontroli wobec takich mechanizmów, które tam
s¹ opisane, ja przyjmujê z niezadowoleniem, mu-
szê to powiedzieæ. I chcia³bym pañstwa senato-
rów, moje kole¿anki i moich kolegów, prosiæ
o w³aœnie takie spojrzenie na to.

Mamy bardzo dobr¹ ustawê, ustawê, z której
moglibyœmy byæ dumni, zadowoleni, pokazywaæ
j¹, chwaliæ siê ni¹, równie¿ u siebie w terenie. Pro-
szê pañstwa, to nie jest tak. Ja jestem samo-
rz¹dowcem. I to jest superrzecz, ¿ebym z wójtem
pojecha³ do ministra i umówi³ siê na, ¿e tak po-
wiem, du¿¹ inwestycjê, która gdzieœ zalega. Ale
czy o takie prawo nam chodzi? Czy do tego zmie-
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rzamy? Za chwilê, pañstwu powiem, pojawi siê
coœ, czego chcielibyœmy unikn¹æ, ma³o tego, cel
tej ustawy polega na tym, ¿e chcieliœmy unikn¹æ
tego. Ktoœ z³y, brzydki, nieuprzejmy, powie, ¿e to
manipulacja polityczna, nie daj Bo¿e, pojawi siê
zarzut, ¿e jeden minister pojecha³ do burmistrza
czy zrobili inwestycjê, a w ogóle to w planie jej
sprawa by³a œrednio poruszona, kosztuje kupê
pieniêdzy i jest to hucpa polityczna.

Oczywiœcie daleki jestem od tego. Wierzê wypo-
wiedzi pani minister, ¿e tak nie bêdzie. Ale z ca³ym
szacunkiem, w proponowanej poprawce ja osobi-
œcie tego nie widzê. Dlatego bêdê prosi³ i nalega³
na Wysok¹ Izbê, a¿eby po prostu dla dobra jako-
œci stanowionego prawa, dla dobra autorów, któ-
rzy te¿ wykonali kawa³ pracy, prostuj¹c i konsoli-
duj¹c wiele ustaw, tego nie robiæ, ¿eby tego nie
psuæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê wró-
ciæ na miejsce.

Teraz zapraszam pana senatora W³adys³awa
Ortyla.

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Zabieraj¹c g³os w dyskusji, chcia³bym zg³osiæ

poprawki. Chcê powiedzieæ, ¿e ca³kowicie siê zga-
dzam z moim przedmówc¹. Myœlê, ¿e mo¿na by
tak powiedzieæ, ¿e ta jedna nowelizacja jest tak¹
kropl¹ dziegciu w beczce miodu, bo tak faktycznie
jest. Myœlê, ¿e my wszyscy musimy mieæ tak¿e
œwiadomoœæ tego, ¿e prowizorki s¹ najtrwalsze
i ten efekt klamkowania, który tutaj pokaza³ pañ-
stwu samorz¹dowiec z doœwiadczeniem i z krwi
i koœci, wyst¹pi. Wyst¹pi, bo ten przepis, dosyæ la-
koniczny, nieprecyzyjny, takie mo¿liwoœci daje.

Pamiêtajmy o tym, ¿e jest oczywiœcie w art. 20
w ust. 5a, o czym pani minister mówi³a, mo¿li-
woœæ realizowania tak zwanego kontraktu pol-
sko-polskiego, ¿eby dofinansowaæ œrodkami z bu-
d¿etu zadania województwa czy jakiegoœ szczebla
samorz¹du. Taka mo¿liwoœæ istnieje. Ale jest to
przepis, który jest trudniejszy w stosowaniu ni¿
taka prosta dwururka, ¿e tak powiem, z której
mo¿na strzelaæ, jeszcze z obciêt¹ luf¹, bo napraw-
dê bêdzie bardzo razi³a.

Chcê powiedzieæ, ¿e na pewno ten przepis nie
by³ konsultowany z komisj¹ wspóln¹ samorz¹du
i rz¹du i on wzbudzi du¿e emocje, proszê pañ-
stwa. Pominiêty jest samorz¹d województwa.
Pañstwo wielokrotnie mówi¹ o tym, jakie znacze-

nie ma samorz¹d oraz jak jest dobry i oczywiœcie
nale¿y to potwierdziæ. Ale ta poprawka, wprowa-
dzona niejako tylnymi drzwiami, popsujete Plat-
formie – powiem tak szczerze, bo to jest wniosek
Platformy – relacje z samorz¹dem.

Nie jest w tym przepisie nawet powiedziane,
w jakich proporcjach to dofinansowanie mo¿e
byæ, chyba ¿e z jakiegoœ innego przepisu to wyni-
ka. Ale w dotychczasowych regulacjach by³o tak,
¿e musia³ byæ wk³ad w³asny, nie by³o powiedzia-
ne ile, to minister decydowa³, czy to jest 25, 5…
Musia³ byæ wk³ad, œladowy, ale musia³ byæ. A tu-
taj jest, w moim odczuciu, mo¿liwoœæ, ¿eby to by-
³o zero.

Kilka regulacji, które tutaj s¹ wprowadzone,
jest koniecznych, tak jak pan senator Idczak po-
wiedzia³. Ja te¿ tak uwa¿am. Mia³em mo¿liwoœæ
pracowania przy tej ustawie i korzystania z niej,
wiele trzeba rzeczywiœcie poprawiæ, ale ona w pe-
wnym momencie jest takim zejœciem rz¹du z od-
powiedzialnoœci, pozbawianiem siê pewnych in-
strumentów przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego. Ja czasami, oczywiœcie ¿artuj¹c, komen-
tujê to tak, ¿e pani minister Bieñkowska wielo-
krotnie, jako osoba pracuj¹ca na rzecz urzêdu
marsza³kowskiego, sta³a na barykadzie ze sztan-
darem sprzeciwu wobec Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego – prawie jak Joanna d’Arc, tak cza-
sami sobie ¿artowa³em – bo takie by³y okoliczno-
œci, i teraz w tych nowelizacjach znajdujê, tak ju¿
plastycznie mówi¹c, odzwierciedlenie tego. Ale
myœlê, ¿e mo¿na tego unikn¹æ.

St¹d ja dzisiaj próbowa³em spowodowaæ, aby
ten przepis, który dotyczy³by kontraktu wojewó-
dzkiego, by³ przywrócony z ustawy o Narodowym
Planie Rozwoju. Ale okaza³o siê, ¿e jest to po pro-
stu niemo¿liwe, bo tak daleko posz³a legislacja.
W pewnym momencie mo¿na bowiem siê zgodziæ
z argumentacj¹, która tu, a tak¿e na posiedzeniu
komisji pada³a, ¿e jakieœ tam zadania wieloletnie
z ró¿nych wzglêdów, nawet mo¿na mówiæ o tak
zwanym wypadku przy pracy, nie zosta³y dokoñ-
czone. Obowi¹zki pañstwo ma i z tym bym siê zgo-
dzi³, ale mo¿liwoœæ stosowania tego do innych rze-
czy, rozci¹gania tego na inne inwestycje po prostu
budzi w¹tpliwoœci.

Powiem równie¿ szczerze, ¿e z³y przyk³ad – mó-
wi³em o tym – tych szpitali po prostu te¿ pokazuje,
¿e mo¿na do tego przepisu siê odnosiæ negaty-
wnie. St¹d moja propozycja jest taka, aby… Zg³a-
szam poprawkê, która powtarza tê poprawkê
zg³oszon¹, to s¹ identyczne zapisy, wpisuj¹c
art. 20a, ale dopisuje art. 10a, który mówi, ¿e sto-
sowanie tego instrumentu bêdzie mo¿liwe przez
rok. Myœlê, ¿e jak bêd¹ negatywne doœwiadczenia
albo pozytywne, to wtedy Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, monitoruj¹c tê sytuacjê na bie-
¿¹co, bo ma takie obowi¹zki, w stosownym mo-
mencie znowelizuje ten przepis, albo powtórzy
w takim brzmieniu, wyd³u¿y tylko jego obowi¹zy-
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wanie, znowelizuje go tak, ¿eby nie budzi³ w¹tpli-
woœci.

Druga poprawka, któr¹ chcia³bym zg³osiæ,
dotyczy sprawy uzupe³nienia przepisu, który
mówi o tym, w jaki sposób przyjmuje siê regio-
nalny program operacyjny. Ten przepis dotyczy
oczywiœcie przede wszystkim programów, które
bêd¹ na nowo przyjmowane albo w jakiejœ czêœci
renegocjowane. Chodzi o to, aby uzupe³niæ ten
zapis w art. 20 pkt 1, ¿e po uzgodnieniu i wspól-
nym przygotowaniu ten program przedstawiany
jest przez ministra w³aœciwego do spraw rozwoju
regionalnego do zaopiniowania cz³onkom Rady
Ministrów. By³oby tak z tego tytu³u, ¿e jak pañ-
stwo wiedz¹, tam s¹ drogi, tam s¹ ró¿nego rodza-
ju infrastruktury zwi¹zane ze œrodowiskiem,
tak¿e z internetem i z ró¿nymi dzia³aniami, w ja-
kiejœ czêœci tak¿e z lotniskami, i dobrze by³oby,
¿eby by³o to spójne z planami ministerstwa w³a-
œciwego do spraw danej infrastruktury. Mo¿na
sobie wyobraziæ, ¿e w regionalnym programie
operacyjnym bêdzie to wygl¹daæ trochê inaczej
i nie bêdzie spójne ze strategi¹ kraju w tym ob-
szarze. Minister rozwoju regionalnego bêdzie
sta³ na stra¿y, ale moim zdaniem bardziej odpo-
wiedni jest tu minister w³aœciwy do tych spraw,
tym bardziej, ¿e Rada Ministrów musi podj¹æ
uchwa³ê w sprawie zakresu i warunków dofinan-
sowania tego programu, która to uchwa³a bêdzie
ju¿ podejmowana po negocjacjach w Komisji Eu-
ropejskiej. Tak ¿e mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e ten
program tak czy tak… Nawet nie „mo¿e”, tylko na
pewno bêdzie odmienny od tego, który tylko i wy-
³¹cznie do wiadomoœci otrzymali cz³onkowie Ra-
dy Ministrów. W jakiejœ czêœci mo¿e to wyd³u¿a
proces, ale w moim odczuciu prowadzi do pewnej
spójnoœci. St¹d taka moja poprawka.

Du¿e w¹tpliwoœci – poproszê o wyjaœnienia
w tej sprawie – budzi art. 28, który wprowadza
pojêcie partnerstwa, projektu partnerskiego.
Takie projekty partnerskie albo sieciowe do tej
pory by³y mo¿liwe do realizacji. Tutaj nagle ma-
my pewn¹ regulacjê, która w jakimœ momencie
nawi¹zuje trochê do ustawy o zamówieniach
publicznych, trochê j¹ powtarza, trochê j¹ upra-
szcza. Ja bojê siê jednego. Jest ju¿ dziœ w Sejmie
nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym. Ten element tego partnerstwa jest,
w moim odczuciu, takim szczególnym przypad-
kiem partnerstwa publiczno-prywatnego. I te-
raz bojê siê, ¿e regulacje z tamtej ustawy bêd¹
w jakiejœ czêœci sprzeczne, chocia¿ niekoniecz-
nie… Mogê to tylko podejrzewaæ, bo tamtej usta-
wy nie znam.

(Senator Henryk WoŸniak: Ale jeszcze ich nie
ma. Czego tu siê baæ, skoro tego nie ma.)

Panie Senatorze… Mo¿e nie bêdê teraz odpo-
wiada³, w komisji pogadamy.

Sytuacja jest taka; podam pañstwu przyk³ad.
Kiedy nie by³o regulacji o partnerstwie publiczno-
-prywatnym, która to ustawa jest dosyæ restryk-
cyjna, opisuje pewne procedury, to te partner-
stwa w jakiejœ tam czêœci powstawa³y. A w mo-
mencie, kiedy powsta³a ta regulacja, to po prostu
ka¿dy siê boi, bo ma ona takie obostrzenia i jest
tak rozleg³a, ¿e powoduje liczne problemy. I tak
samo bojê siê, ¿e te partnerstwa mog¹ byæ tutaj
trochê skomplikowane i zniszczone. Jeden z pun-
któw mówi o tym, ¿e trzeba przeprowadziæ otwar-
ty nabór. A w jakim celu ja mam siê wi¹zaæ z tok-
sycznym, ¿e tak powiem, partnerem, który mi nie
odpowiada? On siê zg³osi, ja go nie przyjmê, wej-
dzie ca³a procedura, on bêdzie siê odwo³ywa³, bê-
dzie siê czu³ pokrzywdzony i to partnerstwo nie
powstanie. Tak ¿e wola³bym, ¿eby ten przepis by³
w partnerstwie publiczno-prywatnym, w tej usta-
wie, i ¿eby by³ bardziej precyzyjny w tym zakresie.

Chcia³bym jeszcze dodaæ coœ w formie przepisu
przejœciowego, dlatego ¿e, moim zdaniem, nie ma
przepisu, który pozwala³by na przyjêcie ewentual-
nie renegocjowanych programów operacyjnych na
nowo, a zapewne programy te po kilku latach…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
koñczyæ.)

…w jakimœ tam okresie bêd¹ renegocjowane.
I ten przepis przejœciowy w mojej poprawce pi¹tej
do takiego zapisu siê sprowadza. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Poniewa¿ nikt wiêcej z pañstwa nie zapisa³ siê

do g³osu, zamykam dyskusjê.
W dyskusji nie zosta³y zg³oszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, w zwi¹zku z tym informu-
jê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej usta-
wy…

(G³os z sali: Zosta³y zg³oszone, senator Ortyl
zg³osi³.)

Dowiedzia³am siê, ¿e nie… Przepraszam bar-
dzo, przepraszam… Dobrze, bardzo przepraszam.
S¹, dobrze.

W zwi¹zku z tym proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowa-
nie siê do tych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Szanowni Pañstwo! Przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu dziewiêtnastego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 280,
a sprawozdania komisji w drukach nr 280A
i 280B.
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Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, pana senatora S³awomira Sadowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Potem poproszê o g³os pana senatora Stanis³a-
wa Gorczycê.

Senator S³awomir Sadowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
Ministrowie!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej sprawozdanie o uchwalonej przez
Sejm w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawie
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych.

Zanim to uczyniê, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
jest to ustawa bêd¹ca projektem Komisji Nadzwy-
czajnej „Przyjazne Pañstwo”. W Sejmie projekt
ustawy by³ poddany pod debatê. W g³osowaniu
oddano 248 g³osów za, 158 – przeciw, a 10 pos³ów
wstrzyma³o siê od g³osu.

Oczywiœcie jest to ustawa kontrowersyjna
w za³o¿eniu i w wykonaniu. Tylko pokrótce wspo-
mnê tutaj o celu i przedmiocie ustawy, poniewa¿
nie jest to moim zadaniem. Chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e celem nowelizacji jest zwiêkszenie iloœci
gruntów, które mog¹ byæ przeznaczone na potrze-
by inwestycyjne poprzez uwolnienie gruntów rol-
nych spod ochrony okreœlonej w ustawie z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœ-
nych. Nowelizacja wy³¹cza spod przepisów usta-
wy wszelkie u¿ytki rolne po³o¿one w granicach ad-
ministracyjnych miast, a wiêc chodzi tu o grunty
klasy I, II, III, IV, V i VI. Z kolei w przypadku u¿yt-
ków rolnych klasy IV, V i VI poza miastami
wprowadza siê zwolnienie z wymogu uzyskania
zgody od marsza³ka województwa przy przezna-
czaniu gruntów na cele nierolnicze w miejscowym
planie zagospodarowania. Krótko mówi¹c, nowe-
lizacja zmierza w odniesieniu do wszelkich u¿yt-
ków rolnych po³o¿onych w granicach administra-
cyjnych miast oraz u¿ytków rolnych klasy IV, V
i VI pochodzenia organicznego do odst¹pienia od
nak³adania obowi¹zków z tytu³u wy³¹czenia
z produkcji rolniczej lub leœnej, to jest obowi¹zku
uiszczania nale¿noœci z tytu³u op³at rocznych.
Obowi¹zki te pozostaj¹ jedynie w przypadku wy-
³¹czanych z produkcji u¿ytków rolnych wytworzo-
nych z gleb pochodzenia mineralnego i organicz-
nego klasy I, II, III, IIIa, IIIb poza granicami miast,
gruntów pod stawami, urz¹dzeniami, torfowiska-
mi, drogami dojazdowymi do pól oraz gruntów
leœnych przeznaczonych na cele nierolnicze.
S¹dzê, ¿e obecny na naszym posiedzeniu minister
rolnictwa i rozwoju wsi, pan Kazimierz Plocke,
mo¿e dok³adniej wyjaœniæ te sprawy, je¿eli bêd¹
jakieœ pytania.

Wracam jednak do sprawozdania. A wiêc Ko-
misja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej po rozpatrzeniu ustawy na swoim po-
siedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. wnosi,
by Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czony pro-
jekt uchwa³y bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³o sprawozdanie Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej.
Teraz proszê pana senatora Stanis³awa Gor-

czycê o przedstawienie sprawozdania Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.

Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Szanowna Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Wysoka Izbo!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w spra-
wie dotycz¹cej ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leœnych.

Celem nowelizacji jest zwiêkszenie iloœci grun-
tów, które mog³yby byæ przeznaczone na potrzeby
inwestycyjne, poprzez uwolnienie gruntów rol-
nych spod ochrony okreœlonej w ustawie z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœ-
nych. Nowelizacja wy³¹cza spod przepisów usta-
wy wszelkie u¿ytki rolne po³o¿one w granicach ad-
ministracyjnych miast, a jeœli chodzi o u¿ytki rol-
ne klas od IV do VI poza miastami, to zwalnia z wy-
mogu uzyskania zgody marsza³ka województwa
przy przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze
w miejscowym planie zagospodarowania.

Reasumuj¹c, nowelizacja zmierza w odniesie-
niu do wszelkich u¿ytków rolnych po³o¿onych
w granicach administracyjnych miast oraz u¿yt-
ków rolnych klas od IV do VI pochodzenia organi-
cznego do odst¹pienia od nak³adania obowi¹zków
z tytu³u wy³¹czenia z produkcji rolniczej lub leœ-
nej, to jest od obowi¹zku uiszczenia nale¿noœci
z tytu³u op³at rocznych. Obowi¹zki te pozostaj¹
jedynie wobec wy³¹czonych z produkcji u¿ytków
rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mine-
ralnego i organicznego klasy I, II, IIIa i IIIb poza
granicami miasta, gruntów pod stawami,
urz¹dzeniami, torfowiskami, drogami dojazdowy-
mi do pól oraz gruntów leœnych przeznaczonych
na cele nierolnicze.

Wysoka Izbo! Komisja zaproponowa³a Wyso-
kiej Izbie wprowadzenie do tekstu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych nastêpuj¹cej poprawki. W art. 1 pkt 4
po lit. a dodaje siê lit. a1, zgodnie z któr¹ ust. 7
otrzymuje brzmienie: nale¿noœæ za wy³¹czenie
z produkcji 1 ha gruntów rolnych, wymienio-
nych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, wynosi… I dalej
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wymienia siê grunty rolne i sady, pod budynka-
mi i urz¹dzeniami wchodz¹cymi w sk³ad gospo-
darstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i za-
krzewieniami œródpolnymi, w tym pod pasami
przeciwwietrznymi i urz¹dzeniami przeciwerozyj-
nymi. Za I klasê przys³uguje równowartoœæ 750 t
ziarna ¿yta, za II klasê – równowartoœæ 650 t ziar-
na ¿yta, IIIa – 550 t, IIIb – 450 t. W przypadku ³¹k
i pastwisk trwa³ych, pod budynkami i urz¹dze-
niami wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami œród-
polnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi
i urz¹dzeniami przeciwerozyjnymi, za 1 ha ³¹k
i pastwisk klasy I przys³uguje równowartoœæ 750 t
ziarna ¿yta, II klasy – – 620 t ziarna ¿yta, a za ³¹ki
i pastwiska III klasy – 500 t ziarna ¿yta.

To jedyna poprawka, która zosta³a zarekomen-
dowana Wysokiej Izbie do przeg³osowania pod-
czas trzeciego czytania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do se-

natorów…
Zaraz bêd¹ pytania, ale przedtem powinnam

jeszcze poprosiæ sprawozdawcê mniejszoœci Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, senatora
Przemys³awa B³aszczyka, o przedstawienie wnio-
sku mniejszoœci komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Panie Mi-
nistrze!

Przedstawiam stanowisko mniejszoœci komisji,
która wnosi o nieprzyjêcie tej ustawy.

Jak wiemy, ustawa w pracach sejmowych na
poziomie komisji „Przyjazne Pañstwo” wyszcze-
gólnia³a i zwraca³a uwagê na wy³¹czenie gruntów
tylko od klasy IV do VI tak na terenach miast, jak
na terenach wiejskich, ale w pracach parlamen-
tarnych w Sejmie dosz³o do zmiany i pojawi³o siê
tak¿e wy³¹czenie klas I, II i III w terenach miej-
skich. Zwracam na to uwagê jako rolnik, a ka¿dy
rolnik, jak szanowni pañstwo wiecie, jest tak¿e
ekologiem. Nie mo¿emy siê zgodziæ na to, aby tak
dobre ziemie, których w Polsce mamy zaledwie
15%, zosta³y przeznaczone pod budownictwo,
a nie by³y u¿ytkowane rolniczo. Jeœli nawet nie
wykorzystujemy tych terenów rolniczo, to powin-
ny one stanowiæ zasób ekologiczny naszych
miast, biologicznie czynny.

Mam tutaj opinie Instytutu Uprawy, Nawo¿e-
nia i Gleboznawstwa, a tak¿e zwi¹zku ekologów,
Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Wskazuj¹ one

bardzo b³êdne stanowisko zwi¹zane z wy³¹cze-
niem tych gruntów spod upraw i przeznaczeniem
pod budownictwo. Sugeruj¹ tutaj, ¿eby pozosta-
wiæ te grunty w obszarach miejskich, z przezna-
czeniem na tereny zielone, gdy¿ tak dobre ziemie
s¹ znakomitym buforem dla wód gruntowych,
ochrony przeciwerozyjnej. Poprawia³oby to jakoœæ
powietrza, poprawia³oby to jakoœæ ¿ycia miesz-
kañców miast. Przeznaczanie tych gruntów pod
budownictwo jest czyst¹ zbrodni¹ ekologiczn¹.

Chcia³bym tak¿e tutaj rozwa¿yæ stosunek do IV
klasy, która te¿ jest tutaj ujêta, ju¿ nawet nie mó-
wi¹c o I, II i III klasie. Chcemy siê zastanowiæ, dla-
czego ujêto tu IV klasê. Jest to dobra klasa ziem; nie
mamy tak naprawdê bardzo du¿o dobrych ziem,
nawet w tej IV klasie. W niektórych rejonach s¹ to,
mo¿na powiedzieæ, dominuj¹ce klasy. Czy tutaj za-
sadne jest wy³¹czenie tej IV klasy spod rolnictwa?

Jest tak¿e stanowisko gmin, które wnosz¹
o odrzucenie tej ustawy albo co najmniej o wpro-
wadzenie poprawki. Czuj¹ siê pokrzywdzone,
gdy¿ tereny miejskie mog¹ wy³¹czaæ I, II i III klasê,
a obszary wiejskie gmin takiej mo¿liwoœci nie ma-
j¹. S¹ obawy gmin, ¿e bêdzie przez to wstrzymany
rozwój gmin, za to bêdzie zwiêkszony rozwój
miast, przez co gminy na tym ucierpi¹. Biuro Le-
gislacyjne wskazywa³o tutaj na niekonstytucyj-
noœæ w tym wzglêdzie, na nierównoœæ podmiotów.

Wnoszê w imieniu mniejszoœci komisji o odrzu-
cenie tej ustawy w ca³oœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytam pañstwa senatorów, czy maj¹ pytania.
Ju¿ od jakiegoœ czas zg³asza siê bardzo aktyw-

nie do zadania pytania pan senator Ryszard Gó-
recki.

Do kogo adresowane jest to pytanie?
(Senator Ryszard Górecki: Do sprawozdawców

i do pana ministra, bo pytanie…)
Do wszystkich? Ale kogo teraz wywo³ujemy do

pulpitu, na mównicê?
(Senator Ryszard Górecki: Pana senatora spra-

wozdawcê mniejszoœci)
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Jest merytoryczny, wiêc go zapytamy, dlaczego
wystêpuje ró¿ne traktowanie gleb pochodzenia
mineralnego i organicznego.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Przy IV klasie jest to zwi¹zane, z tego, co siê
orientujê, z ³¹kami…

(Senator Ryszard Górecki: Od IV do VI.)
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Od IV do VI przewa¿nie z ³¹kami, a dok³adniej
to… A¿ taki fachowiec nie jestem, mo¿e pan mini-
ster odpowie na to pytanie, dlaczego tak jest to
rozgraniczone.

(Senator Ryszard Górecki: Ale pan mówi, ¿e pan
jest ekologiem, rolnikiem ekologiem.)

Jestem nim jako rolnik. Ka¿dy rolnik jest eko-
logiem, takie jest za³o¿enie. Uprawia i…

(Senator Ryszard Górecki: Nie ka¿dy, nie ka¿dy.)
(G³oszsali:Naswójsposób jest.Ka¿dy leœniczy…)
Tak jest, ka¿dy rolnik jest ekologiem na swój

sposób, dlatego ¿e pracuje w œrodowisku, czerpie
ze œrodowiska, mo¿na powiedzieæ, zawdziêcza mu
utrzymanie i powinien to œrodowisko szanowaæ.
Takie jest moje zdanie. Ja jestem zootechnikiem,
a nie rolnikiem z wykszta³cenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, zootechnikiem.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê panom senatorom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹. Mamy dzisiaj przyjemnoœæ goœciæ
pana ministra Kazimierza Plocke, sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Witam pana ministra, dzieñ dobry.
Czy chce pan zabraæ g³os w sprawie rozpatry-

wanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?
Chce pan.

Zapraszamy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Szanowna Pan Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e ce-

lem tej ustawy jest przede wszystkim, po pier-
wsze, uproszczenie procedur zwi¹zanych z wy-
³¹czeniem gruntów rolniczych i przeznaczeniem
ich na cele inwestycyjne. Po drugie, chcemy, a¿e-
by w³aœciciele gruntów rolnych mieli swobodê
w dysponowaniu nimi. Chcia³bym tak¿e poinfor-
mowaæ, i¿ w trakcie prac nad tym¿e projektem
w podkomisjach, w komisji i w trakcie prac Sejmu
by³y prezentowane bardzo ró¿ne g³osy co do mate-
rii ustawy. Ostatecznie zdecydowano, ¿e w przy-
padku gruntów rolnych w granicach administra-
cyjnych miast wy³¹czeniu bêd¹ podlega³y wszyst-
kie klasy, od I do VI. Chcemy, a¿eby w³aœciciele
gruntów znajduj¹cych siê w granicach admini-
stracyjnych miast mieli mo¿liwoœci, tak jak po-
wiedzia³em na pocz¹tku, swobodnego dyspono-
wania gruntami, a równoczeœnie by mieli mo¿li-
woœci wybierania takich form inwestycji, które s¹

zagwarantowane w planie zagospodarowania
przestrzennego.

Wa¿ne jest to, aby zrozumieæ sens i ideê tej
ustawy. Ona bêdzie funkcjonowaæ dopiero w po-
³¹czeniu z dobr¹ ustaw¹ o planowaniu prze-
strzennym i z ustaw¹ – Prawo budowlane. A wiêc
te trzy ustawy bêd¹ stanowiæ podstawê do tego,
a¿eby proces inwestycyjny w Polsce by³ znacznie
uproszczony.

Istot¹ tej ustawy jest tak¿e to, ¿e z jurysdykcji
dotycz¹cej wy³¹czania gruntów rolnych klasy I, II,
III chcemy wyeliminowaæ ministra rolnictwa,
a z jurysdykcji dotycz¹cej gruntów klasy IV – mar-
sza³ka województwa. To jest wa¿ne, bo chcemy,
¿eby decyzje by³y podejmowane na poziomie sa-
morz¹dów terytorialnych.

Ponadto jednoznacznie informujê Wysok¹ Iz-
bê, ¿e my mówimy w tej ustawie tylko i wy³¹cznie
o wy³¹czeniu gruntów rolnych z produkcji rolni-
czej. Co prawda popularnie, potocznie mówi siê
o tej ustawie jako o ustawie o odrolnieniach…
I owszem, ten proces ma miejsce, ale dopiero wte-
dy, kiedy rozpoczyna siê inwestycjê. Dopiero wte-
dy mo¿emy mówiæ o odrolnieniu gruntów.

Warto te¿ wiedzieæ, ¿e na przyk³ad w roku 2007
minister rolnictwa wyda³ kilkaset decyzji o wy-
³¹czeniu z produkcji rolniczej 4 tysiêcy ha grun-
tów klasy I, II i III, po czym faktycznie zagospoda-
rowano oko³o 2 tysiêcy ha. To oznacza, ¿e wiêcej
jest decyzji dotycz¹cych wy³¹czenia gruntów rol-
nych z produkcji rolniczej ni¿ rzeczywistych po-
trzeb inwestycyjnych. I to nie jest tak, ¿e ta usta-
wa to jest jakaœ wielka katastrofa, ¿e jutro nagle
ca³y kraj bêdzie jednym wielkim placem budowy.
Absolutnie nie, decyzja o tym bêdzie nale¿a³a wy-
³¹cznie do w³aœciciela gruntu. Je¿eli rolnik bêdzie
chcia³ mieæ swoje grunty na zawsze, to bêdzie je
mia³. To w jego gestii bêdzie le¿a³a decyzja, czy bê-
dzie chcia³ te grunty wy³¹czyæ z produkcji rolni-
czej i przeznaczyæ pod inwestycje, no i to bêdzie je-
go odpowiedzialnoœæ.

I jeszcze jedna istotna uwaga, ¿ebyœmy dobrze
zrozumieli sens tej debaty publicznej. To jest nie-
zwykle wa¿ne, bo rzeczywiœcie w wielu œrodowis-
kach s¹ ró¿ne zdania, te zdania s¹ podzielone, po-
nadto ustawa elektryzuje ró¿ne œrodowiska. Otó¿
nie jest tak, ¿e samorz¹dy terytorialne i Zwi¹zek
Gmin Wiejskich RP bêd¹ pokrzywdzone. Nie ma
takiej mo¿liwoœci z kilku powodów. Po pierwsze,
w trakcie procedowania nad projektem ustawy,
kiedy komisja wnosi³a o wy³¹czenie z produkcji
rolniczej gruntów klasy IV, V, VI znajduj¹cych siê
w granicach administracyjnych miast, samo-
rz¹dy wiejskie podnios³y g³os i za¿¹da³y, ¿eby
w odniesieniu do obszarów wiejskich równie¿ za-
stosowaæ podobn¹ procedurê. I to zosta³o w trak-
cie prac w Sejmie uszanowane. Po drugie, nie jest
te¿ tak, ¿e samorz¹dy bêd¹ mia³y uszczuplone
przychody do swoich bud¿etów, a to chocia¿by
z tego powodu, ¿e nie bêdzie wp³at na Fundusz
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Ochrony Gruntów Rolnych. Informujê Wysok¹ Iz-
bê, ¿e te œrodki, które by³y w dyspozycji ministra,
a nastêpnie by³y przekazane do marsza³ków, to
znaczy by³y w tym Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, by³y rozdysponowane miêdzy poszcze-
gólne jednostki samorz¹dowe. Teraz rz¹d podj¹³
decyzjê, ¿e bêdzie fundusz na remont dróg gmin-
nych i powiatowych, realizowany przez trzy lata,
od roku 2009 do 2011. I na ten cel zostan¹ prze-
znaczone 3 miliardy z³, a wiêc zdecydowanie wiê-
cej ni¿ 130 milionów z³, które by³y w dyspozycji
ministra rolnictwa w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Tamto to by³y œrodki niebud¿e-
towe, to by³y œrodki wp³acane na konto tego fun-
duszu przez w³aœcicieli, którzy odrolniali swoje
grunty, a wiêc by³a to w jakimœ sensie krwawica
tych, którzy chc¹ inwestowaæ.

I teraz jest pytanie: dlaczego inwestor ma pono-
siæ dodatkowe koszty, wysokie koszty, dlaczego
ma mitrê¿yæ czas, uzyskiwaæ specjalne zezwole-
nia? A przypomnê, ¿e procedura zwi¹zana z wy-
³¹czeniem gruntów z produkcji rolniczej trwa na-
wet do dwóch lat. Tak wiêc my w tej ustawie za-
bezpieczamy interesy i w³aœcicieli, i inwestorów,
skracaj¹c cykl uzyskania stosownych zgód i po-
zwoleñ na rozpoczêcie inwestycji.

Jest to, z punktu widzenia rz¹du, ustawa ocze-
kiwana przez inwestorów, zabezpieczaj¹ca intere-
sy w³aœcicieli, a tak¿e samorz¹dów terytorial-
nych. Dla ca³kowitej komplementarnoœci procesu
inwestycyjnego w Polsce potrzebna bêdzie noweli-
zacja ustawy o planowaniu przestrzennym, która
za kilka tygodni bêdzie w parlamencie, i ustawa
o prawie budowlanym. To zagwarantuje nam, ¿e
proces inwestycyjny bêdzie w Polsce przebiega³
szybciej. Bo wydaje mi siê, ¿e wszyscy myœlimy
o tym samym, a wiêc o szybszym rozwoju naszego
kraju poprzez wzrost liczby inwestycji. I to jest
w³aœnie istota tego projektu. To tyle, Pani Marsza-
³ek, dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê uprzejmie
zostaæ z nami jeszcze kilka chwil, bo byæ mo¿e
ktoœ z pañstwa senatorów bêdzie mia³ pytanie.

Bardzo proszê, pan senator Henryk WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja myœlê, ¿e znaczenie tej niewielkiej noweliza-

cji jest odwrotnie proporcjonalne do jej rozmia-
rów. Rozmiary ma skromne, a zakres oddzia³ywa-
nia na rozwój gospodarczy – ogromny. Tu podzie-
lam w zupe³noœci zdanie pana ministra. My nie
mo¿emy czekaæ wiele miesiêcy, a w skrajnych

przypadkach, jak pan minister mówi³, nawet dwa
lata, na to, ¿eby uzyskaæ decyzjê o odrolnieniu, bo
w dzisiejszej rzeczywistoœci inwestor nie ma tyle
czasu, ¿eby go trwoniæ.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra – bo mam
przekonanie ¿e ta nowelizacja dotyczyæ bêdzie
g³ównie miast du¿ych i œrednich, tam istotny jest
ten problem – jak ministerstwo szacuje wielkoœæ
gruntów w poszczególnych klasach bonitacyj-
nych, które w perspektywie kilku lat mog¹ byæ
przedmiotem tej nowelizacji. Jak to wygl¹da
w przypadku poszczególnych klas bonitacyj-
nych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê za to pytanie, bardzo istotne, bo rze-
czywiœcie chcia³bym uœwiadomiæ, i sobie, i pañ-
stwu, Wysokiej Izbie, ¿e w przypadku miast pro-
ces wy³¹czenia z produkcji rolniczej gruntów klas
od I do VI bêdzie dotyczy³ powierzchni – dla pre-
cyzji pos³u¿ê siê danymi statystycznymi – 949 ty-
siêcy 140 ha u¿ytków rolnych, w tym gruntów
klas od I do III jest 248 tysiêcy ha, a gruntów klas
od IV do VI 700 tysiêcy ha.

Jeœli chodzi o obszary wiejskie, to gruntów klas
od IV do VI jest oko³o 13 milionów ha. 4 miliony ha
to s¹ grunty klas od I do III, a wiêc te najlepsze. I tu-
taj chcia³bym zadeklarowaæ i jasno powiedzieæ, ¿e
te grunty bêd¹ pod szczególn¹ ochron¹. Minister
rolnictwa bêdzie siê pos³ugiwa³ okreœlon¹ proce-
dur¹, która obecnie ju¿ obowi¹zuje, ale myœlê, ¿e
po ten instrument minister rolnictwa bêdzie siêga³
bardzo rzadko. Chodzi o to, ¿eby te grunty najwy¿-
szej jakoœci zachowaæ, ¿eby one stanowi³y podsta-
wê produkcji rolniczej, ¿eby wydawa³y jak najwiêk-
sze plony. A wiêc to jest kwestia bardzo istotna.
Myœlê, ¿e to tyle, jeœli chodzi o to pytanie, które po-
stawi³ pan senator. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jerzy Chróœcikowski. Proszê up-
rzejmie.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Ministrze, piêknie pan mówi³, ¿e te grunty
bêd¹ pod szczególn¹ ochron¹, tylko nie rozumiem,
dlaczego pan minister odpowiedzialny za nadzór
nad gruntami klas I, II i III zgadza siê tak lekk¹ rêk¹
w miasta puœciæ… No, chcê zwróciæ uwagê, ¿e ob-
rze¿a miast to s¹ jednak du¿e tereny, a grunty, jak
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sam pan minister powiedzia³, klas I, II, III s¹ naj-
wiêkszym skarbem. A wiêc ja tego nie mogê zrozu-
mieæ, dlaczego pan minister z jednej strony mówi,
¿e w tym przypadku to mo¿na je spokojnie uwol-
niæ, a w innym to nie. To jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Pan minister zapowiedzia³, ¿e
zwiêkszone bêd¹ œrodki na drogownictwo, na dro-
gi dla gmin i dla powiatów, kosztem zmniejszenia
œrodków zbieranych na tak zwany fundusz w for-
mie op³at. Sk¹d te œrodki nagle siê wezm¹? Ja
w projekcie bud¿etu nie znalaz³em takich œrod-
ków. Do tego pan minister na posiedzeniu komisji
rolnictwa wyraŸnie mówi³, ¿e musz¹ byæ ciêcia fi-
nansowe, bo ma byæ zmniejszany deficyt bud¿eto-
wy. Jak wiêc tak nagle milion z³otych…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Miliard.)

…miliard, przepraszam, miliard z³otych znaj-
dzie siê w bud¿ecie, skoro pan minister nie chce
znaleŸæ 100 czy 200 milionów z³ na rolnictwo?
Mnie to zastanawia, czy¿by rz¹d nagle znalaz³ ten
miliard? Ja chcia³bym wiedzieæ, sk¹d nagle wez-
m¹ siê te pieni¹dze. Czy to bêdzie jeszcze w tej
ustawie bud¿etowej?

(Senator Grzegorz Banaœ: Pan zap³aci, pan za-
p³aci…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê za to niezwykle istotne pytanie.
Otó¿ chcia³bym poinformowaæ pana senatora,

¿e program ten zosta³ przyjêty na wczorajszym po-
siedzeniu Rady Ministrów, uchwa³¹ Rady Mini-
strów przyjêto te 3 miliardy z³ na lata 2009–2011,
co roku ma iœæ na to po miliardzie z³otych, bêd¹ to
œrodki bud¿etowe, w odró¿nieniu od œrodków
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na który
sk³adaj¹ siê w³aœciciele odrolniaj¹cy grunty. To
jest ta ró¿nica. Ponadto œrodki te bêd¹ – ¿eby to
by³o jasne – w dyspozycji ministra spraw wewnê-
trznych i administracji, a nie w dyspozycji mini-
stra rolnictwa.

Teraz kwestia ochrony gruntów rolnych naj-
wy¿szych klas, czyli I, II, III, w miastach. Otó¿ do-
brze wiemy, ¿e kiedy w œredniowieczu lokowano
miasta, robiono to na gruntach najlepszych klas.
I tak by³o zawsze. To dotyczy tak¿e wiosek, wsi
polskich, które s¹ zlokalizowane tam, gdzie s¹
najlepsze grunty. W wypadku struktur osiedleñ-
czych zawsze jest tak, ¿e miasta siê rozbudowuj¹,

w zwi¹zku z tym potrzebuj¹ dodatkowych hekta-
rów. Przypomnê, ¿e w latach 2004–2007 minister
wyda³ decyzje o wy³¹czeniu z produkcji rolnej
42 tysiêcy ha gruntów klasy I, II, III. A wiêc tak czy
inaczej ten proces ma miejsce, dlatego ¿e prezy-
denci miast, burmistrzowie miast sk³adaj¹ do mi-
nistra rolnictwa elaboraty w tej sprawie i tworz¹
plany zagospodarowania przestrzennego. Natu-
raln¹ koniecznoœci¹ jest wiêc podjêcie decyzji, ¿e-
by te grunty wy³¹czyæ z produkcji rolniczej, bo ta-
kie s¹ potrzeby miast. Chcemy uproœciæ tê proce-
durê, ¿eby nie traciæ czasu, nie mitrê¿yæ go. A za-
tem decyzja bêdzie w rêkach prezydentów, burmi-
strzów i wójtów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Tadeu-
sza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Ja mam pyta-
nie, czy s¹ jakieœ ustawy, które reguluj¹ sprawê
humusu, tej gleby klasy I, II i III, zebrania jej, wy-
kopania, przewiezienia w inne miejsca. Czy te¿ in-
westor mo¿e j¹ sobie przykryæ betonem?
Chcia³bym, ¿eby pan naœwietli³ tê sprawê, powie-
dzia³, jak to wygl¹da. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê. To, co pan senator powiedzia³, rze-
czywiœcie jest istotne. Chcia³bym poinformowaæ,
¿e w druku nr 721 jest projekt ustawy, który bê-
dzie procedowany po ewentualnym przyjêciu
przez parlament tej ustawy, o której dyskutuje-
my dzisiaj w Wysokiej Izbie. W ustawie zawartej
w druku nr 721 jest zapis, który mówi, ¿e wszys-
cy ci, którzy pobieraj¹, pozyskuj¹ humus, musz¹
uiœciæ stosowne op³aty. One te¿ s¹ wyszczegól-
nione, ustanowione. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa to ustawa o ochronie przyrody,
nad któr¹ bêdziemy pracowaæ wspólnie z mini-
strem œrodowiska. Chcemy rozstrzygn¹æ kwe-
stie dotycz¹ce degradacji gleb i ich przywraca-
nia do naturalnego czy poprzedniego stanu.
W tej ustawie, nad któr¹ dzisiaj w Wysokiej Izbie
dyskutujemy, nie reguluje siê tych kwestii, ale
chcemy je uregulowaæ w ustawie o ochronie
przyrody. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Ryszard Górecki, pan profesor.
Proszê.
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Senator Ryszard Górecki:

Chcia³bym poprosiæ pana ministra o odpo-
wiedŸ na pytanie, na które nie uzyska³em odpo-
wiedzi od pana senatora B³aszczyka. Jakie jest
uzasadnienie ró¿nego traktowania w niektórych
punktach ustawy gruntów pochodzenia mineral-
nego i organicznego?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy mo¿na prosiæ o odpowiedŸ?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Jeœli chodzi o grunty organiczne, które s¹ chro-
nione ustaw¹ o ochronie przyrody, a wiêc znajdu-
j¹ce siê w granicach parków narodowych, u¿yt-
ków ekologicznych, to one – ¿eby to by³o jasne –
podlegaj¹ ochronie. W tej ustawie tê kwestiê roz-
strzygamy.

Je¿eli zaœ chodzi o ró¿ne traktowanie gleb
o pod³o¿u mineralnym i organicznym, to tutaj
sprawa jest otwarta. My w projekcie ustawy trak-
tujemy, mo¿na powiedzieæ, jednakowo zarówno
jedn¹ grupê gleb, jak i drug¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, czy ktoœ… Jeszcze pan senator?
(Senator Ryszard Górecki: One s¹ tam, gdy

przyjrzymy siê temu dok³adnie, traktowane ró¿-
nie…)

Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Lucjan Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Moje pytanie
brzmi nastêpuj¹co: czy nowa ustawa o ochronie
gruntów daje mo¿liwoœæ ulokowania inwestycji
na terenach wiejskich na gruntach III klasy? Czy
jest mo¿liwa wed³ug tej ustawy taka inwestycja
w gminie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Oczywiœcie... Pa-
ni Marsza³ek, czy mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê bardzo.
Naturalnie, ¿e daje tak¹ mo¿liwoœæ. Warunek

jest taki, ¿e trzeba z³o¿yæ wniosek do ministra rol-
nictwa i przejœæ ca³¹ procedurê wynikaj¹c¹
z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych. No
i musi ona byæ poprzedzona skonstruowaniem
planu zagospodarowania przestrzennego na tere-
nie jednostki samorz¹dowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Grzegorz Wojciechowski prosi³
o g³os.

Proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wiêkszoœæ gmin nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. A nawet je¿eli
jest jakiœ czêœciowy plan, to z regu³y dotyczy on
gruntów zabudowanych, czêœci, ¿e tak powiem,
zurbanizowanych, a nie czêœci rolniczych. Zreszt¹
w miastach jest podobna sytuacja. Czy nie ma za-
gro¿enia, ¿e skoro nie ma dla tych gruntów ¿adne-
go przeznaczenia, odbêdzie siê na nich dzika za-
budowa? Grunt jest rolny, bo w ewidencji grun-
tów oznaczony jest liter¹ „R”, ale nie ma ¿adnych
innych wskazañ… A wiêc czy po prostu nie bêdzie
problemu z dzik¹ zabudow¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, informujê, ¿e 80% samo-

rz¹dów terytorialnych w Polsce nie ma planów
zagospodarowania przestrzennego, a tylko 20%
gmin i miast w Polsce takie plany posiada. To po
pierwsze. Po drugie, wiêkszoœæ samorz¹dów
w Polsce posiada jednak dokumenty o nazwie:
studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego danego samorz¹du tery-
torialnego, czy to miasta, czy gminy. To jest do-
kument pokazuj¹cy okreœlone kierunki rozwoju
danej gminy, przyjmowany on jest przez poszcze-
gólne jednostki samorz¹dowe. Wszêdzie tam,
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gdzie nie ma planów zagospodarowania prze-
strzennego, a bêdzie koniecznoœæ lokalizacji in-
westycji, w³aœciciel bêdzie musia³ uzyskaæ stoso-
wne zezwolenie czy decyzjê o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, niezale¿nie od
tego, czy jest plan zagospodarowania przestrzen-
nego, czy go nie ma. Jeœli planu nie ma, to prze-
prowadza siê postêpowanie administracyjne na
bazie studium zagospodarowania przestrzenne-
go gminy. Tak ¿e nie widzê tutaj zagro¿eñ, dlate-
go ¿e tak naprawdê to w³aœciciel bêdzie decydo-
wa³, jak¹ funkcjê bêdzie pe³ni³ grunt bêd¹cy jego
w³asnoœci¹. Wydaje mi siê, ¿e my tutaj otwiera-
my pewne mo¿liwoœci i upraszczamy procedury.
Tak czy inaczej wszystkie decyzje dotycz¹ce pro-
cesu inwestycyjnego bêd¹ podejmowane na
szczeblu lokalnym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Raz jeszcze sena-

tor Grzegorz Wojciechowski.
Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Jeszcze dodatkowo. Je¿eli bêd¹ budowane...
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

uruchomiæ mikrofon, to znaczy wcisn¹æ… O tak,
dziêkujê.)

Przepraszam.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Je¿eli zostan¹ zlikwidowane pozwolenia na budo-
wê, tak jak to zapowiada³ w styczniu minister Ol-
gierd Dziekoñski, wiceminister infrastruktury, to
chyba jednak wtedy bêdzie problem. Nie wiado-
mo, kiedy one zostan¹ zlikwidowane, ale mo¿e to
siê stanie wczeœniej ni¿ wejd¹ w ¿ycie inne przepi-
sy – chodzi tu przede wszystkim o ustawê o plano-
waniu przestrzennym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Ministrze, proszê ustosunkowaæ siê do
tego pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
To precyzyjne pytanie powinno byæ kierowane

raczej do ministra infrastruktury, ale rozumiem,
¿e minister rolnictwa musi siê znaæ na wielu dzie-

dzinach, tak ¿e te¿ do tej kwestii chcia³bym siê od-
nieœæ w kilku s³owach.

Otó¿, po pierwsze, pozwolenie na budowê. Jest
zapowiedŸ Ministerstwa Infrastruktury odejœcia
od wydawania pozwoleñ na budowê. Bo tak na-
prawdê jest to dokument, który wy³¹cznie po-
twierdza to, co ju¿ sta³o siê wczeœniej. A wiêc
z punktu widzenia pragmatyki urzêdniczej, prak-
tyki inwestycyjnej wydawanie tego dokumentu
nie ma specjalnego znaczenia. Wa¿ne jest to, ¿eby
inwestycja by³a zgodna z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego i ¿eby by³ gotowy projekt bu-
dowlany, który bêdzie podstaw¹ do realizacji in-
westycji. Szczegó³y bêd¹ pewnie znane w ustawie.
Minister infrastruktury, który jest ekspertem
w tych kwestiach, jest obecny. Byæ mo¿e w kulua-
rach bêdzie móg³ panu senatorowi szerzej tê kwe-
stiê wyjaœniæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê tutaj wiêcej osób, które pragn¹ zadaæ

pytanie…
Proszêbardzo,pansenatorJerzyChróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Ministrze, zapowiada pan wiele ustaw,
które bêd¹ wspólnie dzia³a³y, jeœli wejd¹ w ¿ycie.
Ale do momentu, gdy wejd¹, bêdzie jednak luka
w prawie. Czy nie uwa¿a pan, ¿e potrzebne s¹ za-
pisy o vacatio legis w przypadku niektórych dzia-
³añ, które bêd¹ wprowadza³y ustawê w ¿ycie, do-
póki nie wejd¹ w ¿ycie pozosta³e ustawy? Pan mó-
wi, ¿e wejd¹, a ja nie wiem, czy tam nie bêdzie pó³
roku vacatio legis, czy ileœ… Niektórzy potrafi¹
wykorzystaæ tak¹ lukê w prawie, tym bardziej, ¿e
uznaje siê w tej ustawie wszystkie rozpoczête in-
westycje jako ju¿ funkcjonuj¹ce zgodnie z t¹ usta-
w¹. Czyli jest to tak zwane odrolnienie faktyczne.
Czy to jest prawda, czy nie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Nie widzê luki prawnej, Panie Senatorze, dlate-
go, ¿e ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim
uproœciæ procedury zwi¹zane z wy³¹czeniem
gruntów rolniczych z produkcji rolniczej. Tylko
tyle i a¿ tyle.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê za pytania.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
W tej chwili na liœcie jest tylko jedno nazwisko –

pana senatora Lucjana Cichosza.
Proszê uprzejmie o zabranie g³osu.
Jeœli pañstwo senatorowie pragn¹ zabraæ g³os,

proszê siê zg³aszaæ. Teraz w³aœnie jest na to czas.
Myœlê o g³osach w dyskusji.

Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Moje wyst¹pienie bêdzie krótkie, a wynika

z obowi¹zku, jaki przyj¹³em na siebie w tym tema-
cie. Zwróci³ siê do mnie Konwent Wójtów Powiatu
Krasnostawskiego z oficjalnym pismem, ¿ebym
interweniowa³ w tej sprawie. Konwent wójtów
zwraca uwagê na swoim spotkaniu, ¿e stanowis-
ko, jakie przyj¹³ Sejm RP w ustawie z dnia 10 paŸ-
dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leœnych, jest niew³aœciwe.
Wprowadzone rozwi¹zania prawne s¹ bardzo
krzywdz¹ce dla gmin wiejskich, a daj¹ przywileje
gminom miejskim, które i tak maj¹ wiêksze mo¿li-
woœci uzyskania dochodów w³asnych.

Dalej pisz¹ oni tak: „My jako gospodarze gmin
wiejskich, w których du¿¹ grupê stanowi¹ osoby
bezrobotne oraz osoby korzystaj¹ce z zasi³ków
i innych form opieki spo³ecznej, staramy siê ró¿-
nymi sposobami zachêcaæ inwestorów do tworze-
nia miejsc pracy w naszych œrodowiskach wiej-
skich. Uzasadnieniem dla ka¿dej inwestycji sfi-
nansowanej ze œrodków Unii Europejskiej jest
rozwój przedsiêbiorczoœci i tworzenie miejsc pra-
cy na terenach wiejskich. Podejmujemy ró¿ne
starania, aby œci¹gn¹æ inwestorów, zabiegamy
i przeznaczamy do sprzeda¿y grunty pod inwesty-
cje, wolne obiekty, staramy siê o certyfikaty, na
przyk³ad «Gmina Przyjazna Inwestorowi». Jak
mamy byæ konkurencyjni, skoro w myœl nowej
ustawy w granicach administracyjnych miast,
gdzie najchêtniej lokuj¹ swoje siedziby firmy,
szczególnie handlowe, grunty zostaj¹ wy³¹czone
z produkcji rolnej oraz zwolnione z nale¿noœci
i op³at rocznych na mocy zmian wprowadzonych
wymienion¹ ustaw¹? Na terenach wiejskich mu-
sz¹ byæ ponoszone du¿e koszty zwi¹zane z wy-
³¹czeniem z produkcji rolnej.” I podpisy wójtów
z tych w³aœnie gmin, gmin powiatu krasnostaw-
skiego.

Jest to na pewno to¿same z tym, co my jako iz-
ba wy¿sza parlamentu mamy na wzglêdzie – dla
nas partnerem s¹ w³aœnie samorz¹dy. Jest to g³os
rzeczywiœcie samorz¹dów.

Mam równie¿ stanowisko Zarz¹du Zwi¹zku
Gmin Wiejskich z 18 paŸdziernika 2008 r. do
ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2008 r.: „Zarz¹d
Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP wyra¿a sprzeciw wo-
bec wprowadzenia wy¿ej wymienionym aktem
uprzywilejowanej pozycji miast w zakresie two-
rzenia warunków rozwoju lokalnego oraz znacz-
nego pogorszenia przez to sytuacji gmin wiejskich
w tym zakresie. Domagamy siê równoczeœnie za-
chowania w dzia³alnoœci prawotwórczej pañstwa
równowagi w zakresie tworzenia warunków do
rozwoju lokalnego na terenach gmin wiejskich”.
To stanowisko dobrze koresponduje z wyst¹pie-
niem zwi¹zku gmin powiatu krasnostawskiego.

Jestem przekonany, ¿e nale¿y chroniæ grunty,
a szczególnie grunty klasy I, II i III. Dlatego zapy-
ta³em pana ministra, czy mo¿na na terenach wiej-
skich, w myœl tej ustawy, realizowaæ inwestycje
w zakresie rozwoju gmin. OdpowiedŸ brzmia³a:
tak. Ale w tym momencie potrzebne s¹ w³aœnie te
procedury, które nie s¹ potrzebne w mieœcie. Ro-
zumiem, ¿e tereny miast musz¹ siê rozrastaæ, ale
jako by³y samorz¹dowiec ¿ywiê obawy, ¿e wioski
przyleg³e do miast bêd¹ d¹¿yæ do tego, aby te w³a-
œnie obszary w³¹czyæ do miast w celu poprawienia
ich walorów inwestycyjnych. A do takiej sytuacji
dojdzie na pewno. Przecie¿ znamy specyfikê tere-
nów przyleg³ych. Chocia¿by w moim okrêgu gmi-
na Niemce ma tereny inwestycyjne, które s¹ zajê-
te pod gie³dê roln¹. I by³y ju¿ zakusy miasta Lub-
lin na w³¹czenie tych terenów zabudowanych ma-
j¹ce na celu ich opodatkowanie podatkiem od nie-
ruchomoœci. I wówczas gmina wyrazi³a sprzeciw.
Jestem przekonany, ¿e sama wieœ, na której tere-
nie s¹ takie obiekty, zechce wejœæ do miasta. Usz-
czupli to równie¿ dochody w³asne samorz¹du
gminy, bo odejd¹ pieni¹dze z podatku od powie-
rzchni zajêtych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a to
s¹ jednak znaczne dochody bud¿etu gminy.

(Senator Jan Rulewski: Dlaczego maj¹ wejœæ do
miasta?Oniw³aœnieniechc¹,bopodatkis¹wy¿sze.)

Wejd¹,bo todajemo¿liwoœædalszych inwestycji.
Oby tak nie by³o, Panie Senatorze. Ale ja mie-

szkam w terenie wiejskim i wiem, jakie s¹ ten-
dencje. Mamy nadziejê, ¿e to nie bêdzie exodus
i ¿e nie bêdzie mia³o miejsca wy³¹czanie gruntów
klasy III z obszarów wiejskich i zajmowanie ich
pod inwestycje. Bo naprawdê nie s¹dzê, ¿eby na-
gle inwestorzy rzucili siê na tereny wiejskie ze
swoimi inwestycjami. Pozostaje dalej miasto ja-
ko to rzeczywiœcie… Miasto ma pewne funkcje
twórcze, na pewno w dalszym ci¹gu inwestycje
bêd¹ realizowane w pierwszym rzêdzie w mie-
œcie. Zabiegi wójtów, ¿eby na terenie gmin, gdzie
jest bezrobocie, powsta³a jakakolwiek inna dzia-
³alnoœæ ni¿ rolnicza, w tym momencie bêd¹
utrudnione.

Jestem zobowi¹zany z³o¿yæ w tej sprawie po-
prawkê, która zmierza do wy³¹czenia spod ochro-
ny ustawowej u¿ytków rolnych klas III–VI, po³o¿o-

20. posiedzenie Senatu w dniach 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych 233



nych zarówno w granicach administracyjnych
miast, jak i poza tymi granicami, pozostawiaj¹c
ustawow¹ ochronê tylko w odniesieniu do u¿yt-
ków rolnych klasy I i II, w takim samym zakresie
w mieœcie, jak i na wsi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, czy poprawka jest podpisa-

na? Wszystko siê zgadza, podpisana. Dziêkujê
bardzo.

Zapraszam na mównicê pana senatora Grzego-
rza Wojciechowskiego. Po nim zapisa³ siê do g³osu
pan senator Jerzy Chróœcikowski.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ochrona gruntów rolnych jest bardzo wa¿nym,

istotnym tematem, bo dotyczy materii, która jest
ograniczona. Tych gruntów na pewno nam nie
przybêdzie, mamy ich tyle, ile mamy. A ludnoœci
przybywa i w zwi¹zku z tym wzrasta zapotrzebo-
wanie na ¿ywnoœæ.

Ja chcia³bym krótko powiedzieæ… Pan mini-
ster mówi³ o d³ugiej procedurze. W poniedzia³ek
z³o¿y³em do pana ministra pismo, w którym infor-
mowa³em, ¿e bêdê mia³ pytania. Tych pytañ by³o
chyba czternaœcie, o ile dobrze pamiêtam. Tak,
czternaœcie. Dzisiaj otrzyma³em odpowiedŸ.
A wiêc w ministerstwie rolnictwa te procedury,
Panie Ministrze, nie trwaj¹, tak jak pan mówi³,
d³ugo, a stosunkowo krótko. Jest to pierwszy
przypadek, ¿e otrzyma³em odpowiedŸ od rz¹du
w terminie krótszym ni¿ trzydzieœci dni. A dok³a-
dnie w terminie dwudniowym.

Mam jednak pewne w¹tpliwoœci co do meritum
tej ustawy. Pierwsza sprawa. Pan minister odpo-
wiada na pierwsze pytanie: czy rz¹d popiera pro-
jekt, ¿e ten projekt by³ popierany na ka¿dym eta-
pie. Ale on tak mocno siê zmieni³ w trakcie proce-
dowania w Sejmie, ¿e moje w¹tpliwoœci budzi to,
czy wy³¹czenie gruntów klasy IV–VI to jest to sa-
mo, co wy³¹czenie gruntów klasy I–VI w miastach
i dodatkowo IV–VI na wsi. Drug¹ spraw¹, która
budzi moje du¿e obawy, jest kwestia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Wy-
daje mi siê, ¿e pierwsze, co nale¿a³oby zrobiæ
przed wejœciem w ¿ycie tej ustawy, to przejrzeæ te
plany i sprawdziæ, czy przypadkiem na przyk³ad
grunty, które stanowi¹ tak zwane zielone p³uca
miast, albo grunty, które s¹ jakimiœ takimi droga-
mi przewietrzania miast, bo takie te¿ s¹, nie s¹ za-
kwalifikowane jako grunty rolne i czy w zwi¹zku
z tym nie zostan¹ zabudowane. Mog³oby to przy-

nieœæ bardzo niekorzystne skutki dla œrodowiska
naturalnego.

Nastêpn¹ spraw¹, która budzi moje du¿e w¹t-
pliwoœci, jest zapowiadana likwidacja pozwoleñ
na budowê czy odejœcie od nich. Ministerstwo In-
frastruktury chce zlikwidowaæ pozwolenia na bu-
dowê oraz u¿ytkowanie budynków. A co, jeœli lik-
widacja tych pozwoleñ nast¹pi wczeœniej ni¿ wej-
d¹ w ¿ycie zapowiadane przez pana ministra prze-
pisy? Powstanie po prostu luka prawna, a takie
luki prawne w przesz³oœci ju¿ by³y i nie chcia³bym
przypominaæ ich skutków.

Chcia³bym w zwi¹zku z tymi kwestiami zg³osiæ
dwie poprawki. W pierwszej spod dzia³ania tej
ustawy bêd¹ wy³¹czone u¿ytki rolne po³o¿one
w granicach administracyjnych miast, zaœ w myœl
drugiej ta zmiana ustawy bêdzie dzia³aæ tylko na
tych obszarach, gdzie sporz¹dzony jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. O co tu-
taj chodzi? Chodzi o to, ¿e jeœli jest plan, to nawet
zmiany, które proponuje Ministerstwo Infra-
struktury w sprawie likwidacji pozwoleñ, bêd¹
wymaga³y uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Jest
to bardzo istotne i, moim zdaniem, wprowadzi,
przynajmniej do czasu wejœcia w ¿ycie ustawy
o planowaniu przestrzennym, pewien porz¹dek
prawny. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Sk³adam.)
Tak jest, dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zg³aszam poprawki dotycz¹ce ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.
Dyskusja, która trwa, wykazuje, ¿e jest pro-

blem, i to powa¿ny problem, bo to jest zmiana pra-
wie ¿e ustrojowa dla wsi. Mówimy o tym, i pan mi-
nister dawa³ tutaj odpowiedzi na pytanie, czy ta
ustawa jest ustaw¹, która w pe³ni zabezpiecza in-
teresy rolników, ochronê gruntów, przedsiêbior-
ców. Mogê powiedzieæ, ¿e na pewno zabezpiecza
interesy deweloperskie. Oczywiœcie wiadomo, ¿e
potrzeba gruntów, ¿e trzeba pozyskiwaæ te grun-
ty, szczególnie na terenach miast. Chyba wszyscy
siê zgadzamy, ¿e trzeba. Ale ta ustawa jest, moim
zdaniem, nadmiernie liberalna, ona idzie ju¿
w kierunku dopuszczenia do obrotu gruntów kla-
sy I, II i III. Dzisiaj na podstawie obowi¹zuj¹cego
prawa te¿ mo¿na wy³¹czyæ grunty klasy I, II i III,
ale s¹ tu wyraŸne obostrzenia. Uwa¿am, ¿e dziœ
nie powinniœmy przyjmowaæ tego wariantu, i¿
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grunty klasy I, II i III bêd¹ wyjête spod ochrony
przez tê w³aœnie ustawê. W zwi¹zku z tym bêdê
zg³asza³ poprawki, tak jak i kolega, senator Woj-
ciechowski, chocia¿ moje bêd¹ troszeczkê od-
mienne, bêd¹ wykazywa³y, ¿e ta w³aœnie ochrona
powinna istnieæ.

Na posiedzeniu komisji rolnictwa wiele osób
zadawa³o pytania i bra³o udzia³ w dyskusji, miê-
dzy innymi pan Tomasz Stuczyñski z Instytutu
Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa, który wy-
raŸnie podkreœla³, jak wa¿na jest dla nas ochrona
gruntów. I to nie tylko ze wzglêdów ekonomicz-
nych czy rolniczych, ze wzglêdu na to, ¿e to musz¹
byæ grunty rolnicze, ale równie¿ ze wzglêdu na
ochronê œrodowiska. Jakoœ nie bierze siê pod
uwagê tak wa¿nych elementów, jak ten, jakie zna-
czenie maj¹ tereny zielone jako te p³uca. To s¹ te
najlepsze grunty, które na tych terenach powinno
siê wykorzystywaæ nie do zabudowy, a do tworze-
nia coraz wiêkszej liczby terenów zielonych, par-
ków, a nie udostêpniaæ tak bezwarunkowo, ¿e ka-
¿dy bêdzie mia³ prawo do podjêcia decyzji. Ka¿dy
w³aœciciel bêdzie mia³ prawo do podjêcia decyzji,
wiêc ten, kto bêdzie widzia³ efekt ekonomiczny,
bêdzie sk³onny dzia³aæ na warunkach ekonomii.
I ten przys³owiowy szpadel, jak pan minister tutaj
powiedzia³, bêdzie zwi¹zany z momentem odrol-
nienia.

Ta ustawa daje oczywiœcie tylko jakby taki pier-
wszy kierunek, daje mo¿liwoœæ… To tak jak dys-
kutowaliœmy wczoraj na temat ustawy, a w³aœci-
wie, mo¿na powiedzieæ, wniosku o referendum.
Te¿ by³o t³umaczenie, ¿e to nie prywatyzacja, a ko-
mercjalizacja, czyli tylko pierwszy etap. Tu te¿ jest
taki pierwszy etap: otwieramy to, a drugi etap to
wbicie ³opaty. To taka analogia, któr¹ chcia³bym
przedstawiæ. Mówimy: to nie ma wp³ywu, bo bê-
dzie decydowa³ w³aœciciel. Tam te¿ bêdzie decydo-
wa³ w³aœciciel, przy szpitalach równie¿. Pokazujê,
¿e coraz wiêcej takich projektów pojedynczych,
niekompletnych, wpada w nasze rêce i przyjmuje-
my niekompletn¹ czêœæ zmiany ustawodawstwa.
Przy ustawie o zmianie ustawy o ochronie œrodo-
wiska mieliœmy podobn¹ sytuacjê. Oto ustawa
kompetencyjna bêdzie decydowaæ, co faktycznie
bêdzie dalej. Tu pan minister wymieni³ kilka
ustaw, które bêd¹ tak w³aœnie decydowaæ. Ale za-
nim te pozosta³e ustawy zaczn¹ funkcjonowaæ, to
ta ju¿ bêdzie i w tym momencie pojawi siê luka
miêdzy jednymi a drugimi. Bêdzie to do wykorzy-
stania. A moim zdaniem, powinniœmy najpierw
przygotowaæ kompletnie wszystkie ustawy i wte-
dy dopiero wprowadzaæ tê, która zmienia ustawê
o ochronie gruntów rolnych i leœnych. To s¹ dzia-
³ania odwrotne w stosunku od tego, co powinno
byæ robione. To jest nasze odczucie. Miêdzy inny-
mi dlatego – choæ nie jesteœmy przeciwni tej usta-
wie – by³ wniosek mniejszoœci komisji, ¿eby tê

ustawê odrzuciæ, po³¹czyæ je i dopiero nad nimi
debatowaæ. Ale rozumiem, ¿e nie by³o zgody, mi-
mo ¿e na posiedzeniu komisji by³o g³osowanie: raz
remis, drugi raz remis, osiem do oœmiu. Trzeba
by³o zwo³aæ po raz trzeci posiedzenie komisji, ¿eby
to rozstrzygn¹æ. No i rozstrzygniêcie jest. Nie spo-
dziewam siê jednak, skoro na posiedzeniu komisji
nie zmieniono decyzji, ¿eby klub parlamentarny
PO zmieni³ tê decyzjê. Pewnie zag³osuje tak samo.
W zwi¹zku z tym, nie wierz¹c, ¿e pañstwo zmieni-
cie decyzjê i przyjmiecie wniosek – mam, widaæ,
ma³¹ wiarê w to, mimo ¿e my bêdziemy g³osowaæ,
chocia¿ bym pañstwa nak³ania³ do zmiany decyzji
i dopiero kompleksowego zajêcia siê t¹ ustaw¹ –
to zg³aszamy poprawki, jak tu ju¿ mówiliœmy, pan
senator Wojciechowski i ja, które zmierzaj¹ do
wy³¹czenia spod ochrony ustawowej u¿ytków rol-
nych klas od czwartej do szóstej, po³o¿onych
w granicach administracyjnych miast oraz poza
nimi. Dziêkujê i sk³adam poprawkê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Eryk Smulewicz, proszê bardzo,

nastêpny g³os w dyskusji.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na wstêpie obiecujê, ¿e bêdê mówi³ krótko.
(G³os z sali: Co bardzo nas cieszy, Panie Sena-

torze.)
Chcia³bym uspokoiæ tu czêœæ panów senato-

rów: s³yszê, ¿e jest to ustawa liberalna, a ja nie wi-
dzê tutaj tej liberalizacji. Przede wszystkim zmiany,
które niesie ta ustawa, maj¹ na celu przyspieszenie
wydawania decyzji. My sami wiemy i widzimy, ¿e
obecnie wydanie decyzji zwi¹zanych z inwestycjami
ci¹gnie siê czêsto latami czy miesi¹cami. Warto tu
podkreœliæ, ¿e ta ustawa wyeliminuje Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak¿e chocia¿by mar-
sza³ków z podejmowania decyzji; oni czêsto nie zna-
j¹ uwarunkowañ realnych, tych lokalnych. Decyzje
bêd¹ mog³y podejmowaæ w³aœnie samorz¹dy lokal-
ne: burmistrzowie, wójtowie, radni.

Ja uwa¿am, ¿e w³aœnie ta ustawa wp³ynie na
przyspieszenie procesów inwestycyjnych realizo-
wanych w miastach i na terenach wiejskich, co
z kolei przyspieszy rozwój spo³eczno-gospodar-
czy. Warto zauwa¿yæ, ¿e ju¿ w tej chwili nasz kraj,
nasze gminy i miasta, przegrywa rywalizacjê z in-
nymi pañstwami Unii Europejskiej dlatego, ¿e in-
westor tak d³ugo boryka siê z ró¿nego rodzaju pro-
blemami, decyzjami administracyjnymi. My prze-
grywamy tê bataliê o nowe inwestycje, o nowych
inwestorów, i tracimy wp³ywy podatkowe, traci-
my mo¿liwoœæ tworzenia nowych miejsc pracy.
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¯eby nastêpowa³ rozwój, drodzy pañstwo, trze-
ba nowych terenów pod inwestycje, bo jeszcze
nikt nie wymyœli³ technologii, która dawa³aby
nam mo¿liwoœæ budowania, no nie wiem, w po-
wietrzu czy na wodzie, oczywiœcie z pewnymi wy-
j¹tkami. To, ¿e dostêpnoœæ mieszkañ jest tak ma-
³a, jest spowodowane brakiem wystarczaj¹cej ilo-
œci terenów inwestycyjnych. Sami wiemy, ¿e ten
g³ód mieszkañ wystêpuje i bêdzie wystêpowa³, je-
œli nie nast¹pi impuls i poda¿ terenów inwestycyj-
nych siê nie zwiêkszy. Proszê zauwa¿yæ, ¿e du¿¹
czêœæ ceny czy te¿ kosztów mieszkania stanowi¹
w tej chwili w³aœnie grunty, to znaczy ich ceny,
szczególnie w du¿ych miastach. St¹d, jak s¹dzê,
bardzo s³uszna idea, ¿eby budowaæ czy daæ im-
puls inwestycyjny poza miastami. Ja tak¿e nie wi-
dzê tutaj jakiegoœ zagro¿enia, ¿e to bêdzie wyry-
wanie rolnikom ziemi, bo to od decyzji samego rol-
nika czy u¿ytkownika bêdzie zale¿a³o, w jaki spo-
sób tê ziemiê bêdzie u¿ytkowa³: czy j¹ sprzeda, czy
przeka¿e nastêpcom, czy mo¿e dzieciom w³aœnie
w celach inwestycyjnych, ¿eby budowa³y chocia¿-
by obiekty mieszkalne.

Ja nie demonizowa³bym faktu, ¿e nast¹pi zna-
czny ubytek terenów zielonych, bo spo³eczeñstwo
w miastach, a tak¿e na wsiach, jest dosyæ œwiado-
me i domaga siê od w³adz danej gminy, od burmi-
strza czy wójta, ¿eby te tereny zielone tam by³y.
Zreszt¹ s¹ plany zagospodarowania przestrzen-
nego, a nawet jak ich nie ma, to s¹ procedury, któ-
re nakazuj¹, ¿eby by³a okreœlona iloœæ terenów
zielonych. W³aœnie miêdzy innymi prawo budow-
lane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
czy inne akty prawne o charakterze ogólnokrajo-
wym, a przede wszystkim o charakterze miejsco-
wym, decyduj¹ o intensywnoœci zabudowy czy
o iloœci zieleni.

Ja te¿ nie podzielam obaw, ¿e w zwi¹zku z tym
nast¹pi zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu, bo je-
œli s¹ prowadzone nowe inwestycje, to proszê zau-
wa¿yæ, ¿e od gruntów V i VI klasy w³aœciwie nie
p³aci siê ¿adnych podatków, wartoœæ podatków
równa jest zeru. Z kolei od gruntów, na których
jest zabudowa, i od zabudowy p³acone s¹ podatki,
i to ró¿nego rodzaju, szczególnie jeœli chodzi o bu-
downictwo inwestycyjne czy przemys³owe, tam s¹
to ju¿ pokaŸne sumy dla gmin.

Widzê, ¿e koledzy senatorowie, panie i pano-
wie, mnie pospieszaj¹, w zwi¹zku z tym bêdê
zmierza³ do koñca.

Na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ, ¿e te re-
ferenda, o których mówi³ jeden z senatorów, oczy-
wiœcie siê odbywaj¹, ale w wielu miejscach jest
tak, ¿e w³aœnie mieszkañcy gmin nie podzielaj¹
tego zdania, ¿e trzeba w³¹czaæ tereny z mniejszych
gmin wiejskich do miast. W zwi¹zku z tym nie ma
tu tego typu obaw, ¿e ustawa spowoduje jakiœ
ogromny boom inwestycyjny. Nawet gdyby taki

boom inwestycyjny nast¹pi³, to nie ma zagro¿e-
nia, ¿e my utracimy te cenne rolnicze tereny
i grunty. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr G³owski, proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ wszystkie merytoryczne argumenty

ju¿ pad³y, pozwolê sobie przytoczyæ informacjê
prasow¹: „Premier po powrocie z urlopu przedsta-
wi³ nowego ministra budownictwa. Obaj zapowie-
dzieli nowy projekt rz¹dowy maj¹cy przyspieszyæ
budownictwo mieszkaniowe. Tajemnica sukcesu
ma tkwiæ w odrolnieniu gruntów na terenie miast.
Minister budownictwa poinformowa³ o przygoto-
waniu owej ustawy. Zak³ada ona automatyczne
odrolnienie wszystkich gruntów w miastach oraz
gruntów poza miastami w klasach od czwartej do
szóstej. Ustawa przewiduje te¿, ¿e urz¹d musi
w ci¹gu dwóch miesiêcy wydaæ zgodê na budowê.
Jeœli tego nie zrobi, zgoda zostanie wydana auto-
matycznie. Jest zatem szansa na to, ¿e ceny do-
mów i mieszkañ spadn¹. Przygotowany projekt
ustawy u³atwia budowê nowych domów i odrol-
nienie terenów w miastach”. To proszê pañstwa
nie jest komunikat, niestety, rz¹du Donalda Tus-
ka, to jest komunikat by³ego premiera Jaros³awa
Kaczyñskiego. (Oklaski) To by³o ca³kiem nie tak
dawno, rok temu. Aby nie by³o tak, ¿e Platforma
zmienia zdanie, przytoczê równie¿ odpowiedni cy-
tat z tamtego czasu, co powiedzia³ ówczesny po-
se³, a dzisiaj wiceminister gospodarki, Adam Szejn-
feld: „Poparcie dla projektu zapowiada równie¿
Platforma. Idea jest s³uszna, dlatego nie widzê po-
wodów, aby jej nie przyklasn¹æ – wyjaœnia Adam
Szejnfeld”. Myœlê, ¿e to tyle s³owem komentarza
do tego, co pad³o poprzednio. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
A, ma pan, Panie Senatorze, jeszcze piêæ minut.
(Senator Piotr G³owski: Nie, nie, dziêkujê.)

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Proszê Pañstwa! Szanowni Pañstwo Senatoro-
wie! Panie Marsza³ku!

Chcê odnieœæ siê do dwóch wyst¹pieñ jednego
z kolegów, który stwierdzi³, ¿e nie widzi w tym libe-
ralizacji, a potem powiedzia³, ¿e rolnik bêdzie sam
podejmowa³ decyzjê, kiedy siê zniesie decyzje ad-
ministracyjne. Czy to nie jest liberalizacja? Moim
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zdaniem to w³aœnie liberalizacja. A wiêc sam sobie
zaprzeczy³ mówi¹c, ¿e nie liberalizujemy tych
przepisów. Druga sprawa, która zosta³a podnie-
siona: chcê zwróciæ uwagê na s³owa z mojego wy-
st¹pienia. Klub Prawa i Sprawiedliwoœci jako
mniejszoœæ Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska g³osowa³ za odrzuceniem ustawy nie dlate-
go, jak powiedzia³em, ¿e jest przeciwko niej, tylko
dlatego, ¿e ta ustawa nie jest spójna, i oczekuje, ¿e
nad tymi ustawami bêdzie siê pracowaæ razem.
Dlatego prosiliœmy o odrzucenie. S¹ luki w pra-
wie, które daj¹ niektórym ludziom szansê wyko-
rzystywania tego. Ale nie jesteœmy przeciwko tej
ustawie. Dlatego akurat tak powiedzieliœmy i nie
jest to w niczym sprzeczne z wyst¹pieniem, które
pan senator G³owski zacytowa³. Gdybyœmy wie-
rzyli, ¿e to zrobicie, nie sk³adalibyœmy poprawek,
ale w zwi¹zku z tym, ¿e nie wierzymy, i¿ pañstwo
zechcecie odrzuciæ ten projekt ustawy, zg³osiliœ-
my poprawki. Dlatego proszê nie przypisywaæ tu-
taj nam innego myœlenia, ni¿ to, o którym wczeœ-
niej powiedzia³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Czy pan senator…
(G³osy z sali: Nie, nie)
(Senator Piotr G³owski: Nie, dziêkujê.)
B³yskawicznie podj¹³ decyzjê, najpierw tak, po-

tem – nie. Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, poniewa¿ zg³oszono wnioski

o charakterze legislacyjnym, to, Panie Ministrze,
czy chcia³by pan ustosunkowaæ siê do wniosków
o charakterze legislacyjnym? Pan minister sobie
nie ¿yczy, rozumiem.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ wnioski te zosta³y zg³oszone, proszê

Komisjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska oraz
Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do tych
wniosków i przedstawienie sprawozdania. G³oso-
wanie bêdzie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

W ten sposób, dziêkuj¹c serdecznie panu mini-
strowi, przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst w druku nr 281, sprawozdanie to druk
nr 281A.

Pan senator Andrzej Owczarek. Panie Senatorze,
do sprawozdania poproszê.

(Senator Andrzej Owczarek: Ju¿ idê.)
Oczywiœcie chodzi o Komisjê Gospodarki Naro-

dowej.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia Ko-
misji Gospodarki Narodowej w dniu 22 paŸdzierni-
ka, poœwiêconego omówieniu ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw. Ustawa ta by³a przed³o¿eniem rz¹do-
wym, ale w trakcie prac sejmowych zosta³a powa¿-
nie zmodyfikowana. Podstawowym jej celem jest
wdro¿enie do polskiego porz¹dku prawnego dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie pobierania op³at za
u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciê¿arowe, w tym zast¹pienie syste-
mu op³at rycza³towych za przejazd samochodów
ciê¿arowych, tak zwanych winiet, op³atami za po-
jazd zale¿nymi od iloœci przejechanych kilome-
trów, popularnie nazwanych mytem.

Dotychczasowy system polega³ na prawie do nie-
odp³atnego przejazdu ciê¿arówek o wadze powy¿ej
trzech i pó³ tony po autostradach p³atnych na pod-
stawie posiadanej karty op³aty winietowej. Konce-
sjonariusze eksploatuj¹cy autostrady otrzymywali
za to rekompensatê z Krajowego Funduszu Drogo-
wego. System ten zosta³ przyjêty w 2005 r., jak mó-
wiono, na okres przejœciowy po to, ¿eby nie by³y po-
bierane op³aty podwójne, ale nie zosta³ zmodyfiko-
wany i istnieje do tej pory. W tej chwili jest wyraŸna
ró¿nica miêdzy wp³ywami do Krajowego Funduszu
Drogowego z op³at ze sprzeda¿y winiet a pieniêdzmi,
któreotrzymywali koncesjonariusze.Szacuje siê, ¿e
w tym roku ró¿nica mo¿e wynieœæ 150 milionów z³
i bêdzie stopniowo wzrastaæ, szczególnie wraz ze
wzrostem iloœci budowanych autostrad. W zwi¹z-
ku z tym pieni¹dze, które mia³y byæ przeznaczone
na budowê autostrad i ich konserwacjê, otrzymy-
waliby wy³¹cznie koncesjonariusze. Projekt rz¹do-
wy przewidywa³ zniesienie systemu winietowego
od 1 lipca 2008 r., Sejm zadecydowa³ jednak, ¿e
zniesiony zostanie z dniem 1 lipca 2011 r. Zwi¹za-
ne to by³o z licznymi protestami, szczególnie ze
strony firm zajmuj¹cych siê transportem drogo-
wym. Firmy te prze¿ywaj¹ kryzys zwi¹zany z du¿¹
ich liczb¹. Ta liczba firm wzros³a trzykrotnie,
a iloœæ przewo¿onych towarów, zdaje siê, o 30%.
Poza tym w grê wchodzi³ bardzo niekorzystny wów-
czas kurs dewizowy. To wszystko powodowa³o, ¿e
firmy uwa¿a³y, i¿ grozi im krach finansowy. Poza
tym protestowa³y tak¿e samorz¹dy, które obawia³y
siê, ¿e ruch ciê¿arowy zostanie zepchniêty na drogi
wojewódzkie i nieco mniejsze. W zwi¹zku z tym za-
pad³a decyzja, ¿e, po pierwsze, rz¹d przeprowadzi
rozmowy z koncesjonariuszami w sprawie zmniej-
szenia op³at pobieranych przez nich z funduszu
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drogowego. Po drugie, stopniowo bêdzie wprowa-
dzany ten system, który zacznie funkcjonowaæ od
1 lipca 2011 r.

Myto bêdzie pobierane drog¹ elektroniczn¹,
z góry za³o¿ono, ¿e stawka tej op³aty nie bêdzie
wy¿sza od dwóch z³otych za przejazd kilometra,
mimo ¿e przed³o¿enie rz¹dowe mówi³o o dwóch
z³otych i piêædziesiêciu groszach. Do poboru
op³aty elektronicznej upowa¿niono generalne-
go dyrektora dróg krajowych i autostrad, spó-
³ki buduj¹ce i eksploatuj¹ce autostrady oraz
spó³ki specjalnego przeznaczenia. W ustawie
okreœlono podmioty odpowiedzialne za przygo-
towanie, wdro¿enie, budowê oraz eksploatacjê
systemu elektronicznego, a tak¿e podmioty up-
rawnione do kontroli prawid³owoœci uiszczania
tych op³at. Wprowadzone zosta³y przepisy
okreœlaj¹ce obowi¹zki kierowców zwi¹zane
z wprowadzeniem op³at elektronicznych, a tak-
¿e wysokoœæ kar pieniê¿nych z tytu³u naruszenia
tych obowi¹zków.

Komisja przyjê³a dziesiêæ poprawek, z czego
dziewiêæ mia³o charakter doprecyzowuj¹cy, a jed-
na jest poprawk¹ merytoryczn¹. Komisja uzna³a,
i¿ winiety, do czasu, kiedy bêd¹ jeszcze funkcjo-
nowaæ, bêd¹ mog³y byæ sprzedawane na stacjach
benzynowych po to, aby u³atwiæ ich kupno.
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej proszê
o przyjêcie tej ustawy wraz z poprawkami i sk³a-
dam tak¿e w imieniu kolegi Kleiny poprawkê do
pana marsza³ka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czys¹pytaniadopanasenatorasprawozdawcy?
Rozumiem,¿eniema.Dziêkujê,PanieSenatorze.
To by³ rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana ministra Tadeusza Jarmuziewicza.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie, pan senator spra-
wozdawca powiedzia³ wystarczaj¹co wiele.)

Rozumiem.
Czy mimo to chcieliby pañstwo zadaæ pytanie

panu ministrowi? Pan minister czeka.
O, s¹ dwa pytania.
Panie Ministrze, to poproszê, s¹ trzy pytania.
Proszê bardzo, pan senator Skorupa i pan se-

nator B³aszczyk, tak?
(G³os z sali: Nie, Dobrzyñski.)
Przepraszam, pan senator Dobrzyñski. Dob-

rze, dobrze, widzia³em rêkê, ale nie widzia³em…
Proszê bardzo, Panie Ministrze, zapraszam.
Przypominam o czasie zadawania pytania, Pa-

nowie Senatorowie – jedna minuta.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Z tego, co tu s³ysza³em, rozumiem, ¿e te wi-
niety zostan¹ ca³kowicie zniesione, A co w tym
okresie przejœciowym, zanim bêd¹ naliczane elek-
tronicznie op³aty drogowe? Jak bêd¹ w tym czasie
wygl¹daæ op³aty za drogi? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

To nie do koñca tak. Mianowicie, pe³ne wycofa-
nie systemu winietowego nast¹pi w po³owie
2011 r. Ustawa zawiera harmonogram wycofywa-
nia poszczególnych winiet. One s¹ terminowe,
w zwi¹zku z tym w po³owie 2010 r. bêd¹ wycofy-
wane winiety roczne, 1 stycznia pó³roczne itd.,
itd. Harmonogram jest tu opisany. Zreszt¹ winie-
ty pó³roczne wycofujemy t¹ ustaw¹. Od momentu
wejœcia w ¿ycie tej ustawy samochody o ³adunku
od 3,5 t do 12 t trac¹ przywilej je¿d¿enia z u¿yciem
winiety, przewoŸnicy bêd¹ p³acili na bramce, zaœ
powy¿ej 12 t do po³owy 2011 r., kiedy to zostanie
wprowadzony w Polsce system elektronicznego
poboru op³aty. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nastêpny jest pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym
wróciæ do op³at elektronicznych. Czy zosta³y prze-
widziane œrodki zabezpieczaj¹ce naszych obywa-
teli przed ponoszeniem dodatkowych, czêsto zna-
cznych kosztów z tytu³u ekspansywnego rozsze-
rzenia na drogi alternatywego systemu op³at elek-
tronicznych? Mam jeszcze jedno, a w zasadzie
dwa pytania. Ta ustawa by³a przygotowywana
w wielkim poœpiechu. Mo¿liwe, ¿e ministerstwo
uzna³o, ¿e trzeba to przygotowaæ jak najszybciej.
Czy by³y przeprowadzane konsultacje ze œrodo-
wiskiem przewoŸników? Jak liczne to by³y grupy?
Czy mo¿e przeprowadzono je w ograniczonym za-
kresie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Pan senator sprawozdawca powiedzia³ o tym,
¿e po wprowadzeniu ustawy przez rz¹d do Sejmu
ustawa kompletnie zmieni³a filozofiê. Pierwotnym
naszym zamys³em by³o radykalne wycofanie siê
z systemu winietowego, wycofanie siê w ogóle,
z dnia na dzieñ. W czasie trwaj¹cych tygodniami,
miesi¹cami konsultacji z przewoŸnikami podjê-
liœmy decyzjê, ¿e siê wycofujemy z pierwotnie za-
mierzonego kroku. To by³ powód, dla którego rz¹d
podj¹³ tak¹ decyzjê. Tak dramatyczny brak przy-
zwolenia spo³ecznego musia³ spowodowaæ zmia-
nê filozofii, myœlenia o tej ustawie. Myœmy zacho-
wali najwa¿niejsze sprawy, które chcieliœmy
w niej uwzglêdniæ, chodzi³o o stworzenie warun-
ków do wdro¿enia elektronicznego systemu pobo-
ru op³at, ale w zwi¹zku z tym, ¿e myœmy zmienili
filozofiê, zjawisko, o które zapyta³ pan w pierwszej
czêœci pytania, nie wyst¹pi, bo myœmy nie na³o¿yli
nagle strasznych danin, jakichœ dodatkowych
op³at na przewoŸników, tak aby szukali dróg al-
ternatywnych. Takie zjawisko nie wyst¹pi, nie ma
powodu do tego, aby coœ takiego siê wydarzy³o.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Knosala.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Panie Ministrze. chcia³bym zapytaæ o kszta³to-
wanie poziomu ruchu poprzez zró¿nicowane op-
³aty. Czy w Polsce ze wzglêdu na infrastrukturê,
która jest, w ogóle bêdzie to mo¿liwe? Czy s¹ ja-
kieœ wiarygodne dane w tym zakresie z innych
pañstw cz³onkowskich? Czy to zró¿nicowanie mo-
¿e wp³yn¹æ na to, ¿e ktoœ wybierze inny dzieñ wy-
jazdu albo inn¹ marszrutê? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Tutaj dok³adnie o to chodzi. To, o czym pan po-
wiada, Panie Senatorze, to jest wprowadzenie do-
datkowych rodzajów winiet, dodatkowych narzê-
dzi dla pañstwa, aby mog³o stymulowaæ pobiera-
nie op³at w taki sposób, ¿eby samemu przewoŸni-
kowi z kalkulacji wynika³o, ¿e mo¿e lepiej nie je-
chaæ w weekend. lecz w dzieñ powszedni, mo¿e le-
piej nie jechaæ w dzieñ, lecz w nocy. Chodzi o takie
stymulowanie, o stworzenie przewoŸnikowi mo¿-
liwoœci podejmowania decyzji.

(Senator Ryszard Knosala: A ten mechanizm
dzia³a na Zachodzie?)

Ten mechanizm bêdzie mia³ racjê bytu w syste-
mie elektronicznym poboru op³at. W sytuacji za-
stosowania elektronicznego systemu poboru
op³at nagle rodz¹ siê takie mo¿liwoœci, ¿e my od-
powiednim oprogramowaniem, przepraszam, sof-
twarem mo¿emy doprowadziæ do tego, ¿e kierow-
ca bêdzie wiedzia³ o tym, ¿e w nocy autostrada jest
tañsza ni¿ w dzieñ, ¿e w weekend obwodnica au-
tostradowa w mieœcie jest o wiele dro¿sza ni¿ w in-
nych warunkach. Elektroniczny system poboru
op³at tworzy pole, którego dzisiaj nie jesteœmy
w stanie sobie wyobraziæ. Ja nie chcia³bym ju¿ tej
myœli rozwijaæ. Jednym ze skutków wprowadze-
nia tej ustawy bêdzie wydanie rozporz¹dzenia, na
mocy którego z osiemnastotysiêcznej sieci dróg
krajowych zostanie zdefiniowana sieæ licz¹ca
oko³o piêciu tysiêcy – ja nie chcê siê k³óciæ
o 100 km w tê czy w tê stronê – w ten sposób wska-
¿emy drogi, które bêd¹ mog³y byæ w re¿imie dróg
p³atnych. Z tym ¿e my ci¹gle mówimy o po³owie
2011 r. w zwi¹zku z tym, Szanowni Pañstwo, my
nie mówimy o skutkach, które spadn¹ nam na
g³owê w wyniku wprowadzenia tej ustawy, tutaj
nie ma jakiegoœ zagro¿enia z tego tytu³u.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nawi¹¿ê do ostatniej sprawy.

Mówimy o roku 2011. Czy na ten moment s¹ obli-
czone skutki finansowe wdro¿enia i utrzymania
tego systemu? To pierwsza sprawa.

W wyjaœnieniu…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dzisiejszego?)
Proszê?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dzisiejszego czy po
2011 r.?)

Tego systemu po 2011 r. O tym mówimy.
W uzasadnieniu czy w wyjaœnieniach rz¹do-

wych by³a mowa o istnieniu dwóch równoleg³ych
dyrektyw, jedna oznaczona numerem 1999/62,
mówi¹ca o winietach i druga oznaczona
numerem 2006/38 o tak zwanym myto. Czy rz¹d
mia³ mo¿liwoœæ wyboru, czy któraœ z tych dyrek-
tyw by³a narzucona? Chodzi mi o to, czy mo¿na
by³o pozostawiæ winiety i ca³y czas dzia³aæ w Pol-
sce w tym systemie, czy te¿ by³ wymóg, ¿eby dy-
rektywa z 2006 r., ta nowsza, zosta³a koniecznie
wdro¿ona. Na razie mo¿e tyle pytañ. Za chwilecz-
kê bêd¹ nastêpne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: OK.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Zacznê mo¿e od drugiej czêœci. W 2005 r. mie-
liœmy taki oto stan, ¿e kierowcy ciê¿arówek,
szczególnie tych ciê¿kich, p³acili dwa razy, za wi-
nietê i na drodze, na p³atnej autostradzie na
bramce. To by³a sytuacja nie do przyjêcia. Wtedy
mieliœmy do wyboru jedn¹ z opcji i wybraliœmy wi-
nietê. W zwi¹zku z tym, ¿e samochody jeŸdzi³y po
autostradach p³atnych, a myœmy wyp³acali re-
kompensaty koncesjonariuszowi, dosz³o do tego,
¿e winiety zbierane z 18 tysiêcy km przesta³y wy-
starczaæ na dwieœcie kilkadziesi¹t kilometrów…

(Senator Tadeusz Gruszka: Rozumiem.)
…zwrotu op³at niepobranych przez koncesjo-

nariusza. W zwi¹zku z tym dzisiaj jesteœmy w sy-
tuacji, w której musimy coœ z tym zrobiæ.

(Senator Tadeusz Gruszka: Wiêc to jest wybór
rz¹du?)

Tak.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dobrze.)
Tak, i proszê mi uwierzyæ, dokonany po kon-

sultacjach ze œrodowiskami przewoŸników. Za-
znaczam, bo pan senator przedtem o to pyta³.
W tej ustawie nic nie zosta³o zapisane wbrew
przewoŸnikom, dlatego tak d³ugo trwa³y nad ni¹
prace. Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e ona by³a
w lasce marsza³kowskiej wiosn¹ tego roku i ze
wzglêdu na delikatnoœæ materii procedujemy nad
ni¹ do dzisiaj.

Jeœli zaœ chodzi o symulacje, bo pan o to pyta³…
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak.)
Czy ja dobrze zrozumia³em? Pan chce znaæ na-

sze prognozy po 2011 r.?
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak, bo na dziœ

o tym nie mówimy.)
Powiem panu tak: ja bym siê raczej martwi³

tym, co siê zdarzy do 2011 r.… (weso³oœæ na sali)
…a nie tym, co siê zdarzy po 2011 r.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ale ta ustawa siê
tym nie zajmuje.)

To jest tak rozbudowane narzêdzie, ¿e zale¿y od
ró¿nych czynników. Zale¿y miêdzy innymi od te-
go, jak bêdzie wygl¹da³ ruch w Polsce po 2011 r.
Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e on wzroœnie, s¹ progno-
zy, które mówi¹, ¿e w 2012 r. ruch w Polsce ma
byæ wiêkszy o 30% czy ponad 30%. Ja nie wiem,
jak to mo¿na mierzyæ w takiej sytuacji, jaka jest
w tej chwili w gospodarce na œwiecie. Czy to siê od-
³o¿y, czy nie, czy s¹ metody pomiarowe na coœ ta-
kiego? Z pewnoœci¹ jest wiele decyzji do podjêcia
w momencie modelowania elektronicznego syste-
mu poboru op³at. Oczywiœcie to musi byæ tak
skonstruowane, ¿eby nie by³o tych pieniêdzy

mniej. Tak ¿e tu proszê siê nie ³udziæ, ¿e pañstwo
bêdzie wolontariuszem i bêdzie do tego dok³ada³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê, pan senator Ryszard Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Mam do pana ministra króciutkie pytanie. Na
czym polega istota tego elektronicznego poboru
op³at? Czy wk³adamy ticket…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Musimy wejœæ w materiê in¿yniersk¹. Chodzi
o takie pozycjonowanie samochodu, który siê
przemieszcza po drodze, albo z systemem GPS,
satelity, albo z systemem radiowych bramek, ¿e-
byœmy wiedzieli, ¿e t¹ drog¹ jedzie samochód o ta-
kich w³aœciwoœciach. Ten samochód musi mieæ
identyfikator, czyli pewien rodzaj personifikacji.

(Senator Ryszard Górecki: Samochody bêd¹
mia³y identyfikatory, jakieœ chipy.)

Coœ takiego, taki samochód bêdzie musia³ byæ
jakoœ identyfikowany.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skorupa.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Ministrze, ja mam jeszcze jedno pytanie.
Sk¹d siê wziê³a w rz¹dzie kalkulacja 2,5 z³ czy 2 z³
za kilometr? Czy rz¹d jest zorientowany, jakie
stawki pobierane s¹ za przejazd autostradami
w Niemczech, w Austrii, we W³oszech, we Francji?
Ja znam ceny w tamtych pañstwach i dziwiê siê,
nie wiem, sk¹d taka kalkulacja w Polsce.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Panie Senatorze, mówimy o narzêdziu dla mi-
nistra infrastruktury, który na podstawie tego za-
pisu wska¿e stawkê, bêdzie ustala³ stawki. Staw-
ka 2 z³ jest stawk¹ nieprzekraczaln¹, stawk¹ gra-
niczn¹, na któr¹ minister mo¿e siê zdecydowaæ na
przyk³ad w przypadku samochodu o jakichœ
szczególnych w³aœciwoœciach, o jakimœ giganty-
cznym nacisku na oœ, czterdziestotonowy.
W skrajnych warunkach mo¿e wyst¹piæ taka
stawka, to jest górny pu³ap, do którego minister
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mo¿e siê posun¹æ. Proszê sobie nie wyobra¿aæ, ¿e
przy samochodach wa¿¹cych poni¿ej 12 t, pomiê-
dzy 3 t a 12 t bêdzie tego typu stawka. To jest wy-
kluczone.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dobrze. Ja zapytam pana, jaka jest op³ata za
kilometr przejazdu autostrad¹ w Niemczech czy
w Austrii, we W³oszech, we Francji w przypadku
samochodu wa¿¹cego od 12 t do 40 t.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie wiem.)

To ja panu powiem: 14 eurocentów, w tych gra-
nicach.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ja nie bêdê polemizo-
wa³…)

…dochodzi nawet do 11 centów.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ale ustawa nie dotyczy
op³at niemieckich.)

(Oklaski)
Ale polskich. Jaka tu bêdzie konkurencyjnoœæ

w stosunku do pañstw unijnych?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Proszê pana, drogi nie s¹ wprost konkurencyj-
ne. To nie jest tak, ¿e w Niemczech jest taniej, to
sobie Polacy pojad¹ jeŸdziæ w Niemczech. Trzeba
jeŸdziæ po Polsce.

(Senator Grzegorz Banaœ: I trzeba p³aciæ.)
Oczywiœcie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan senator

Gruszka, nastêpne pytanie. Proszê, Panie Mini-
strze.)

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)
Przepraszam, Panie Senatorze, w Niemczech

funkcjonuje system elektronicznego poboru op³at
i ja nie s³ysza³em skarg polskich kierowców na ten
system.

(G³os z sali: Bo ceny s¹ przyzwoite.)
Na razie pan nie p³aci w Polsce w ramach elek-

tronicznego systemu poboru op³at. Pan siê mar-
twi o to, ¿e po 2011 r. spadnie na kierowców jakieœ
straszne nieszczêœcie. Jeszcze pan nie zna sta-
wek, a ju¿ pan siê martwi.

Senator Tadeusz Skorupa:

Skoro pan chce polemizowaæ, to ja panu po-
wiem. 40 z³ p³aci siê za winietê dzienn¹, a samo-
chód przeje¿d¿a nieraz 100 km.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, to nie jest sesja przekazywa-
nia informacji, tylko to s¹ pytania.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Aczkolwiek bardzo cie-
kawa, muszê przyznaæ.)

Tak, ja wiem, ale to mo¿na zrobiæ poza sal¹ ob-
rad Senatu, Panie Senatorze.

(Senator Tadeusz Skorupa: Trzeba dbaæ o inte-
res polskich przewoŸników tak¿e w tej sytuacji.)

Panie Senatorze, poproszê o pytanie. Proszê
bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Przepraszam, Panie
Senatorze, bo przerwa³em.)

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! W jednym
z artyku³ów jest sformu³owanie mówi¹ce o tym, ¿e
œrodki z op³at i kar gromadzone bêd¹ na wyodrêb-
nionym rachunku i bêd¹ spo¿ytkowane na ochro-
nê dróg krajowych. Co mamy na myœli, stosuj¹c
takie sformu³owanie?

Wyrazi³ siê pan, ¿e te zmiany by³y konsultowa-
ne…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, ca³a ustawa.)

…z transportowcami, tak to okreœlê w skrócie.
Czy wyrazili oni zadowolenie w zwi¹zku z tym, ¿e
do 2011 r. – jest to zawarte w jednym z punktów –
winieta maksymalnie ma kosztowaæ nie wiêcej ni¿
1 tysi¹c 800 euro, gdy obecnie jest to równowar-
toœæ 800 euro?

Kolejne pytanie jest zwi¹zane z tym samym ar-
tyku³em. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej
masie ca³kowitej poni¿ej 12 t s¹ zwolnione z op³a-
ty, nie nale¿¹ do grupy, która op³aca przejazd. Czy
w tej sytuacji za przejazd autostrad¹ p³atn¹, za
transport bêdzie zmuszony zap³aciæ krajowy fun-
dusz, czy te¿ ci kierowcy sami bêd¹ p³aciæ na
bramkach autostrad p³atnych? Chodzi o to wy-
³¹czenie, o grupê, która nie op³aca winiet, tych
o równowartoœci 1 tysi¹ca 800 euro. Na razie tyle.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Zacznê od ostatniej sprawy, bo jest to w pew-
nym fragmencie, w pewnej czêœci wprowadzenie
pierwotnego pomys³u rz¹dowego. W pierwotnej
wersji rz¹d chcia³, ¿eby wszyscy u¿ytkownicy au-
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tostrad p³atnych nie za pomoc¹ winiety, ale po
prostu na bramce op³acali przejazd przez auto-
stradê p³atn¹. W zwi¹zku z tym – sam odpowie-
dzia³ pan na to pytanie – rzeczywiœcie w przypad-
ku pojazdów o masie od 3,5 t do 12 t przewoŸnik
nie bêdzie korzysta³ z winiety, tylko bêdzie p³aci³
bezpoœrednio na bramce, tak jak teraz samocho-
dy osobowe.

Proszê mi przypomnieæ pierwsz¹ czêœæ pytania.
Aha, kwestia 1 tysi¹ca 800 euro. Proszê pana,
w pierwotnym przed³o¿eniu chcieliœmy zastoso-
waæ tak¹ kwotê, jaka jest zapisana w dyrektywie,
bodaj¿e 2 tysi¹ce 230 euro. Mniejsza o eurocenty,
ponad 2 tysi¹ce 200 euro. By³a licytacja w Sejmie,
przerzucanie siê coraz ni¿szymi stawkami. Rz¹d
sam zaproponowa³ 1 tysi¹c 800 euro i to jest wynik
ustêpstwa rz¹du. Proszê doczytaæ, my tu znowu
mówimy o narzêdziu dla ministra, a nie o cenie, to
nie jest cena winiety, to jest maksymalny pu³ap,
obszar, w jakim minister mo¿e siê poruszaæ.

(G³os z sali: Zgadza siê. Przedtem by³o maksy-
malnie 800 euro…)

Proszê pana, to jest cena sprzed szeœciu czy na-
wet siedmiu lat, cena nieregulowana. W ten spo-
sób wdra¿amy dyrektywê. W dyrektywie mamy
zapis o ponad 2 tysi¹cach 230 euro. My zapisuje-
my mniej ni¿ w dyrektywie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ostatnia seria pytañ.
(Senator Ryszard Knosala: Teleturniej.)
Mogê mieæ kolejn¹, je¿eli chcecie.
(G³os z sali: Bardzo proszê.)
Dziêkujê bardzo za udzielenie g³osu przez se-

natorów.
Wzbudzi³o we mnie pewien niepokój to, ¿e ta

ustawa jest…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Niepotrzebnie, ja panu
wyt³umaczê, proszê siê nie niepokoiæ.)

Dobrze, bêdziemy o tym rozmawiaæ. Przywo-
³am pkt 4, który mówi o tym, ¿e kieruj¹cy pojaz-
dem samochodowym jest obowi¹zany do w³¹cze-
nia urz¹dzenia podczas przejazdu po drodze, na
której pobiera siê op³atê. Jak to siê ma do tego, co
przed chwileczk¹ pan powiedzia³, ¿e to bêdzie ja-
kiœ GPS, który bêdzie œledzi³? To znaczy, ¿e jest ja-
koœ elektronicznie, automatycznie w³¹czone œle-
dzenie. Po co w takim razie obowi¹zek w³¹czenia
urz¹dzenia?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Proszê jeszcze raz.)

Kieruj¹cy pojazdem samochodowym wyposa-
¿onym w urz¹dzenie obowi¹zany jest do w³¹cze-
nia urz¹dzenia podczas przejazdu po drodze, na
której pobiera siê op³atê. Przed chwileczk¹ pan
wyjaœni³, ¿e w sytuacji gdy zostanie wprowadzony
system, kieruj¹cy bêdzie œledzony satelitarnie. Po
co to mechaniczne w³¹czanie przez kierowcê? Czy
nie nale¿a³oby tu dodaæ ewentualnie poprawki,
która by mówi³a, ¿e ten kierowca zobowi¹zany jest
do skontrolowania dzia³ania urz¹dzenia na dro-
gach z tym œledzeniem, a ewentualnie w pozosta-
³ych miejscach, kiedy na odcinkach drogi nie bê-
dzie elektronicznego, satelitarnego œledzenia, bê-
dzie zmuszony do w³¹czenia. Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Wie pan, to by³o przedmiotem dyskusji legisla-
torów. W pierwotnym zapisie, jaki siê pojawi³, by-
³o „musi posiadaæ” czy „urz¹dzenie zamontowa-
ne”…

(Senator Tadeusz Gruszka: Nie mówmy o tym,
co by³o, mówmy o tym, co jest teraz.)

Muszê to mieæ przed oczami, inaczej nie odpo-
wiem. Ja odpowiem panu na piœmie.

(Senator Tadeusz Gruszka: W takim razie z³o¿ê
poprawkê i bêdziemy dyskutowaæ na posiedzeniu
komisji.)

Dobrze. Jeœli pan uwa¿a, ¿e trzeba z³o¿yæ po-
prawkê, to…

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo za
brak wyjaœnienia.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Z tego, co rozumiem, nie ma wiêcej pytañ. Dziê-
kujê. A nie, przepraszam, pan senator Szewiñski.
Mea culpa.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Szewiñski:

Panie Ministrze, króciutkie pytanie. Chcia³bym
siê dowiedzieæ, czy móg³by pan oszacowaæ, jaki
jest obecnie w skali roku dochód wynikaj¹cy z po-
boru op³at, z winiet i czy ten dochód rekompensu-
je utrzymanie, u¿ytkowanie dróg krajowych?
Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

W takim razie ja powtórzê kwestiê, któr¹ wyg³a-
sza³ pan senator sprawozdawca.

(Senator Andrzej Szewiñski: SpóŸni³em siê,
przepraszam.)
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Wybaczy pan, nie powiem, jakie s¹ wp³ywy
i wydatki, tylko powiem, ¿e w tym roku nam siê to
rozje¿d¿a o 150 milionów. Prognoza jest taka, ¿e
w 2011 r. czy w 2012 r., w 2011 r. mo¿e to osi¹g-
n¹æ ju¿ pó³tora miliarda na minusie. O tyle wiêcej
wyp³acamy rekompensat koncesjonariuszom ni¿
pobieramy z winiet. W zwi¹zku z tym alarm. Nie
mo¿emy doprowadzaæ do tego, ¿ebyœcie pañstwo,
choæby dop³acaj¹c op³atê paliwow¹ w wysokoœci
9 gr, dok³adali do tego interesu, bo to zaczyna ju¿
godziæ w kierowców innych samochodów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Krótkie pytanie, choæ mo¿e o dosyæ szero-
kim zakresie, ale sam pan minister trochê mnie
zainspirowa³ do jego zadania. Chodzi mi o ekono-
mikê ca³ego transportu. Czy ten system bêdzie ró-
wnie¿ wykorzystany niejako do optymalizowania,
nie tylko ruchu, o którym pan mówi³, konkretn¹
tras¹, ale w godzinach, lecz równie¿ ró¿nymi tra-
sami alternatywnymi z ró¿nych powodów? Czy
bêdzie podpowiada³, ¿e nie t¹ drog¹ nale¿a³oby je-
chaæ, lecz inn¹? Rozumiemy, o co chodzi?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)

Jeszcze jedna sprawa, mo¿e trochê dalej id¹ca.
Czy ta ustawa bêdzie mia³a jakiœ wp³yw na przy-
k³ad na postulowane od wielu, wielu lat przenie-
sienie ruchu zgodnie z has³em „tiry na tory”?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Pierwsze pytanie dotyczy³o… Aha, tak, tak.
Dzisiaj ta kwestia siê ju¿ pojawia³a. System elek-
tronicznego poboru op³at tworzy narzêdzie rów-
nie¿ dla przewoŸników do optymalizowania kosz-
tów, bo przewoŸnik mo¿e podj¹æ decyzjê, ¿e jedzie
drog¹ p³atn¹ osiem godzin i zap³aci tyle, a mo¿e
podj¹æ decyzjê, ¿e jedzie drog¹ nieodp³atn¹, o gor-
szym standardzie, dwadzieœcia godzin i nie p³aci.
PrzewoŸnik ma prawo podj¹æ decyzjê. Mo¿e siê te¿
zastanowiæ, czy jechaæ noc¹, czy w dzieñ ze wzglê-
du na stawki, które mog¹ byæ zró¿nicowane.
Sprawa jazdy w weekend i jazdy w œwiêta itd. Sys-
tem elektronicznego poboru op³at to nic innego

jak odpowiedni stopieñ nasycenia softwarem,
oprogramowaniem i wniesienie rozmaitych mo¿li-
woœci w zale¿noœci od tego, co pobieraj¹cy op³aty
wniesie, jak bêdzie w ogóle wygl¹da³a oferta przy
elektronicznym poborze op³at, jak mocno ten sys-
tem bêdzie zró¿nicowany.

W zwi¹zku z tym, jeœli chodzi o to pierwsze py-
tanie, to rzeczywiœcie dajemy samym przewoŸni-
kom mo¿liwoœæ podejmowania decyzji, czy mo¿e
wiêcej pracy, a mniej luksusu, czy odwrotnie, ale
za to trzeba zap³aciæ. W rzeczy samej tak jest.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Rz¹d bêdzie
to wykorzystywa³.)

Proszê?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Rz¹d bêdzie

to wykorzystywa³ dla potrzeb pañstwa.)
Ale wie pan, ja nie bardzo widzê, jak mo¿na by

to transponowaæ na has³o „Tiry na tory”, to zna-
czy ja w tej chwili nie mam wprost takich skoja-
rzeñ, ¿eby jedno na drugie siê przek³ada³o. To
jest trudny temat, to biznesowo wprost siê nie za-
myka, to znaczy nie jest tak, ¿e wystarczy za³ado-
waæ samochód ciê¿arowy na poci¹g, przewieŸæ
go, pobraæ op³atê, dlatego ¿e ta op³ata by³aby wy-
¿sza ni¿ koszt przejazdu. To musi byæ subsydio-
wane przez pañstwo, a w obecnym stanie nie ma
takiej woli politycznej, ¿eby dok³adaæ do tego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Ja tak patrzê na miejsce senatora Bendera i siê

dziwiê, ¿e pan senator tak bardzo siê zmieni³…
(Weso³oœæ na sali)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
TadeuszJarmuziewicz: Jamamtuukryt¹suflerkê.)

Aha…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ale pan zauwa¿y, Panie
Senatorze, ¿e na korzyœæ siê zmieni³.)

Tak, tak.
(G³os z sali: No oczywiœcie.)
Nie ma pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)
Chcê poinformowaæ, ¿e wnioski o charakterze

legislacyjnym z³o¿y³o dwóch senatorów: Kleina
i Gruszka.

Proszê Komisjê Gospodarki Narodowej, ¿eby
siê spotka³a…

(G³os z sali: A dyskusja?)
Dyskusjê otworzy³em i zamkn¹³em jednoczeœ-

nie, bo nikt do dyskusji siê nie zg³osi³.
Pan minister do tych poprawek legislacyjnych

w zasadzie ju¿ siê ustosunkowa³, ale czy chce pan
jeszcze do nich siê ustosunkowywaæ?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz: Nie, nie, pan senator spra-
wozdawca wyj¹tkowo rzeczowo to przedstawi³.)
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Skoro nie, to poproszê, ¿eby Komisja Gospo-
darki Narodowej przyjrza³a siê tym poprawkom
i przygotowa³a sprawozdanie, a g³osowanie bêdzie
pod koniec posiedzenia.

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Koñczê uroczyœcie punkt dwudziesty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o samorz¹dach zawodowych architektów,
in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
ustawy – Prawo budowlane.

Tekst ustawy jest w druku nr 273, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 273A.

Pan senator Wies³aw Dobkowski jest sprawo-
zdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej. Proszê
o sprawozdanie.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Mam zaszczyt z³o¿enia sprawozdania z posie-
dzenia Komisji Gospodarki Narodowej dotycz¹ce-
go uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika usta-
wy o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodowych
architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urba-
nistów, a tak¿e ustawy – Prawo budowlane.

Ustawa jest projektem rz¹dowym. Wdra¿a
ona do krajowego porz¹dku prawnego postano-
wienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uzna-
wania kwalifikacji zawodowych. Na mocy tych
postanowieñ architekci, urbaniœci, a tak¿e in¿y-
nierowie budownictwa z krajów unijnych bêd¹
mogli prowadziæ w Polsce dzia³alnoœæ zawodow¹
na takich samych zasadach jak obywatele pol-
scy, a z kolei obywatele polscy bêd¹ mogli uzys-
kiwaæ w swoich izbach samorz¹dowych odpo-
wiednie zaœwiadczenia, aby móc prowadziæ
dzia³alnoœæ w krajach unijnych, zgodnie z dyrek-
tyw¹ unijn¹.

Polska po wejœciu do Unii Europejskiej powin-
na umo¿liwiæ obywatelom innych krajów prowa-
dzenie dzia³alnoœci zawodowej na tych samych
zasadach, na jakich pozwala j¹ prowadziæ swoim.
W Polsce nadawanie, jak równie¿ pozbawianie
uprawnieñ zawodowych, w tym uprawnieñ bu-
dowlanych, a tak¿e uznawanie kwalifikacji zawo-
dowych cudzoziemców nale¿y do samorz¹dów za-
wodowych architektów, in¿ynierów budownictwa
i urbanistów na podstawie ustawy o samo-
rz¹dach zawodowych z dnia 15 grudnia 2000 r.
i ustawy – Prawo budowlane.

Dlatego w celu wykonania prawa Unii Europej-
skiej dotycz¹cego tej kwestii nowela wprowadza
konieczne zmiany w tych ustawach.

W art. 5 ustawy rozszerzono kr¹g osób zrzesza-
nych w samorz¹dach zawodowych o osoby, które
maj¹ odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kra-
jach unijnych.

Wprowadzono tak¿e delegacjê ustawow¹ do
wydania przez w³aœciwego ministra do spraw bu-
downictwa obwieszczenia, które bêdzie zawiera³o
wykaz dyplomów i innych dokumentów wydawa-
nych przez kraje inne ni¿ Polska potwierdza-
j¹cych kwalifikacje zawodowe architektów.

Art. 8 ust. 4 przewiduje rozszerzenie zadañ sa-
morz¹dów zawodowych o uznawanie kwalifikacji
zawodowych innych obywateli.

Z kolei art. 19a przewiduje przyznanie w³aœci-
wej okrêgowej radzie architektów, in¿ynierów
i urbanistów uprawnieñ do wydawania cz³onkom
danej izby dokumentów potwierdzaj¹cych posia-
dane przez nich kwalifikacje, które to dokumenty
s¹ potrzebne w innych krajach unijnych.

Art. 33a–33d okreœlaj¹ procedurê zwi¹zan¹
z rozpatrywaniem wniosków o uznanie kwalifika-
cji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 20a nowela wprowadza pojêcie tak zwa-
nego œwiadczenia us³ug transgranicznych przez
architektów, in¿ynierów i urbanistów. W tym przy-
padku nie ma koniecznoœci uznawania kwalifika-
cji zawodowych przez izby, nie ma te¿ koniecznoœci
dope³nienia zwi¹zanej z tym procedury, która jest
czasem d³ugotrwa³a w przypadku wczeœniej wy-
mienionych zawodów. Œwiadczenie us³ug transgra-
nicznych odbywa siê na specjalnych zasadach.

Drug¹ nowelizacj¹ jest nowelizacja ustawy –
Prawo budowlane. Zmiany dotycz¹ dwóch kwestii:

Po pierwsze, s¹ konsekwencj¹ wprowadzenia
dyrektywy Unii Europejskiej. Tak¹ zmian¹ jest
nowe brzmienie art. 12a, który pozwala na wyko-
nywanie samodzielnych funkcji technicznych
osobom, które naby³y kwalifikacje w krajach
Unii Europejskiej i w pañstwach cz³onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
EFTA.

Po drugie, zmiany te s¹ zwi¹zane z przygotowy-
wanym przez G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego
projektem nadzoru. Chodzi o szeroko pojêt¹ infor-
matyzacjê finansowan¹ ze œrodków unijnych, która
ma na celu doprowadzenie do lepszego przep³ywu
informacji pomiêdzy poszczególnymi urzêdami
szczebla wojewódzkiego i centralnego, a w przysz³o-
œci tak¿epodstawowego, a tak¿ewiêkszego i ³atwiej-
szego dostêpu obywateli do informacji.

Zmiany wprowadzone w art. 59d, 82b i 88a
w ustawie – Prawo budowlane powoduj¹ ujawnie-
nie rejestru osób ukaranych z tytu³u odpowie-
dzialnoœci zawodowej i umo¿liwiaj¹ ³atwiejszy do-
stêp do niego inwestorom.

Komisja Gospodarki Narodowej na posiedze-
niu w dniu 22 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy³a
ustawê o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodo-
wych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz
urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane i pro-
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ponuje przyjêcie przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej trzech poprawek.

Poprawka pierwsza usuwa lukê prawn¹ polega-
j¹c¹ na tym, ¿e art. 8 pkt 4 ustawy w brzmieniu
przyjêtym przez Sejm uniemo¿liwia samorz¹dom
zawodowym uznawanie kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców innych ni¿ obywatele Unii Europej-
skiej.

Poprawka druga jest konsekwencj¹ rozsze-
rzenia w Sejmie RP ustawy w stosunku do pro-
jektu rz¹dowego o samorz¹dy in¿ynierów budo-
wnictwa i urbanistów; projekt rz¹du dotyczy³
tylko architektów. W ustawie zosta³o to zmie-
nione i zosta³a ona rozszerzona równie¿ o in¿y-
nierów budownictwa i urbanistów. Poprawka
polega na tym, aby nie tylko architekci, ale rów-
nie¿ in¿ynierowie budownictwa i urbaniœci mie-
li obowi¹zek informowania Zak³adu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych o œwiadczeniu us³ug trans-
granicznych.

Poprawka trzecia ma charakter legislacyjny
i polega na utrzymaniu w mocy rozporz¹dzeñ wy-
danych na podstawie delegacji ustawowych zmie-
nianych niniejsz¹ ustaw¹.

Komisja przyjê³a poprawki w ³¹cznym g³osowa-
niu: za g³osowa³o 10 cz³onków komisji, przeciw
nikt nie g³osowa³ i 1 senator wstrzyma³ siê od g³o-
su. Komisja przeg³osowa³a przyjêcie ustawy wraz
z przedstawionymi poprawkami w ca³oœci i wynik
by³ taki: 7 g³osów za, nikt nie g³osowa³ przeciw, 4
senatorów wstrzyma³o siê od g³osu.

Wobec tego w imieniu komisji wnoszê o przyjê-
cie przez Wysok¹ Izbê uchwalonej przez Sejm
ustawy wraz z poprawkami komisji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czys¹pytaniadosenatorasprawozdawcy?Niema.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Wies³aw Dobkowski: Dziêkujê.)
Jest to projekt rz¹dowy. Minister infrastruktu-

ry tym razem jest reprezentowany przez pana mi-
nistra Olgierda Dziekoñskiego. Jak rozumiem,
pan minister gotów jest do zabrania g³osu.

Proszê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Nie chce.)
No ju¿ idzie, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Banaœ: To nie znaczy, ¿e

chce.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Idzie, chc¹c.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Jeœli chodzi o kwestiê przedmiotowej ustawy,
to poprawki zaproponowane przez komisjê Sena-
tu s¹ poprawkami jak najbardziej uzasadniony-
mi, celowymi i pozwalaj¹ one na efektywne zasto-
sowanie tej ustawy, która zosta³a, równie¿ przy
wsparciu administracji rz¹dowej, uzupe³niona
w trakcie prac Sejmu, komisji sejmowej, która
tym siê zajmowa³a. Wydaje siê, ¿e w tej sytuacji
trudno jest dodaæ cokolwiek wiêcej, chyba ¿e bêd¹
jakieœ pytania w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ jakieœ pytania?
Pan senator Tadeusz Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam jedno pytanie. W no-

welizacji w miejscu, gdzie jest mowa o izbach
urbanistów, ulega likwidacji lit. a, która mó-
wi, ¿e posiadaj¹ one w pañstwie cz³onkow-
skim – tu jest mowa o tym, jakie warunki trze-
ba spe³niæ – Unii Europejskiej prawo do pro-
jektowania zagospodarowania przestrzeni.
Zbija siê cztery litery, lit. a, b i c w jedn¹, i poja-
wia siê tylko zapis „zagospodarowania prze-
strzennego”. To zró¿nicowanie „zagospodaro-
wania przestrzeni” i „zagospodarowania prze-
strzennego”… To pierwsze jest w starej, powie-
dzmy, zmienianej literze mówi¹cej o posiada-
niu tych uprawnieñ w pañstwach cz³onkow-
skich. Praktycznie likwidujemy w tym momen-
cie te uprawnienia uzyskane w Unii Europej-
skiej. Czy to nie jest jakieœ ograniczenie dostêpu
do zawodu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Nie, to nie jest ograniczenie, z tego wzglêdu, ¿e
w Polsce nie ma pojêcia zawodowego „zagospoda-
rowanie przestrzeni”. Jest jednak pojêcie zawodo-
we „zagospodarowanie przestrzenne”, czyli s¹ za-
sady zagospodarowania przestrzennego, studia,
kierunki studiów zagospodarowania przestrzen-
nego. Tym samym odpowiada to standardowi
funkcjonowania, ¿e tak powiem, tego zawodu
w Polsce.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, Panie Ministrze.
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
PansenatorGrzegorzBanaœzapisa³ siêdog³osu.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja wiem, ¿e ju¿ sobie raz zas³u¿y³em na do-

zgonn¹ sympatiê pana marsza³ka…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Z t¹ dozgon-

n¹ to pan przesadzi³, ale…)
Postaram siê tym wyst¹pieniem jednak popró-

bowaæ…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Przed³u¿yæ.)
…spowodowaæ, by pan marsza³ek zechcia³

przyj¹æ ten termin.
Postaram siê powiedzieæ krótko, chocia¿ spra-

wa dotyczy materii doœæ skomplikowanej i bardzo
gor¹cej, w szczególnoœci w odniesieniu do archi-
tektów, a przecie¿ pan minister Olgierd Dziekoñ-
ski jest architektem in¿ynierem z wykszta³cenia,
ba, zdaje siê, ¿e kiedyœ pe³ni³ nawet funkcjê prze-
wodnicz¹cego Izby Architektów RP.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: Wice…)

Wiceprzewodnicz¹cego. Zatem do rzeczy, choæ
najpierw dwie uwagi o charakterze bardziej ogól-
nym.

Szanowni Pañstwo, jak patrzymy na nasz¹
przestrzeñ publiczn¹, tê, któr¹ dostaliœmy
w spadku po komunie, to przecie¿ ka¿dy z nas wi-
dzi jej olbrzymi¹ degradacjê. Te potworki budow-
lane, to, do czego na co dzieñ ju¿ siê przyzwyczai-
liœmy, wyraŸnie w dalszym ci¹gu s¹ jeszcze pew-
nego rodzaju ¿elazn¹ kurtyn¹, która jednoznacz-
nie definiuje granicê i pokazuje, gdzie le¿y granica
pomiêdzy cywilizacj¹ zachodni¹ a tym sposobem
zagospodarowania przestrzeni, które przez kilka-
dziesi¹t lat fundowa³ nam komunizm. Wystarczy
chocia¿by przejechaæ w Berlinie dawn¹ granicê
pomiêdzy Berlinem Zachodnim a Berlinem
Wschodnim. To siê rzuca od razu w oczy. Wystar-
czy przejechaæ dawn¹ granicê na £abie i to od razu
te¿ widaæ.

Dopiero w 2002 r. zosta³a powo³ana Izba Archi-
tektów RP. Architekt to nie jest zawód jak ka¿dy
inny. To jest zawód zaufania publicznego. Znam
opiniê jednego z prawników, która mówi o tym, ¿e
równie¿ in¿ynier budowlany, z ca³ym szacunkiem
dla in¿ynierów budowlanych, którzy jak wiem, ró-
wnie¿ s¹ obecni na tej sali, to jest bardzo zacny za-
wód… Panie Senatorze Idczak, ja siê nisko k³a-
niam, bo ja jestem tylko skromnym in¿ynierem
automatyki, wiêc w ogóle, zdaje siê, w tej hierar-
chii jestem na szarym koñcu.

Ale wracaj¹c jeszcze raz do rzeczy, powiem, ¿e
wydaje siê, ¿e… Proszê wybaczyæ, Szanowni Pañ-
stwo, ¿e skupiê siê tylko na pewnym takim bardzo
ma³ym fragmencie, chocia¿ chcia³bym powiedzieæ
o tle tego fragmentu, ale szanuj¹c nasz wspólny
czas i uwzglêdniaj¹c póŸn¹ porê, chcê tylko o jed-
nym wyraŸnie powiedzieæ.

Otó¿ przynajmniej ja nie zgadzam siê na to, by te
tak zwane ograniczone uprawnienia dotycz¹ce za-
wodu architekta mog³a wydawaæ, mimo ca³ego sza-
cunku dla niej, izba in¿ynierów budownictwa. A do
tego ta ca³a regulacja zmierza. Tylko jeszcze przy-
pomnê, ¿e dyrektywa, o której mówimy, któr¹ im-
plementujemy do naszego obrotu prawnego, mówi-
³a tylko i wy³¹cznie o architektach, o zawodzie ar-
chitekta, o tym, w jaki sposób mo¿liwe jest uznawa-
nie zawodu architekta na obszarze ca³ej Unii Euro-
pejskiej. W trakcie prac sejmowych zosta³o to roz-
szerzoneo in¿ynierówbudownictwa iurbanistów.

Chcê z³o¿yæ na rêce pana marsza³ka poprawkê
do inkryminowanej ustawy, poprawkê, która
zmierza do jasnego zdefiniowania, która z korpo-
racji zawodowych powinna i mo¿e nadawaæ upra-
wnienia zawodowe. Przy tym chcê jeszcze wyraŸ-
nie zaznaczyæ, ¿e i jedna korporacja, to znaczy in-
¿ynierowie budownictwa, i druga, czyli Izba Ar-
chitektów, nie s¹ korporacjami zamkniêtymi,
o czym œwiadczy chocia¿by zdawalnoœæ egzami-
nów, które przeprowadzaj¹ obydwie izby. Jest to
na poziomie 80, 90% w odró¿nieniu od innych
korporacji, w wypadku których, jak ostatnio mó-
wi³y doniesienia prasowe, ten poziom zdawalno-
œci egzaminu zawodowego organizowanego przez
te korporacje jest zupe³nie inny. Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
(Senator Grzegorz Banaœ: Myœlê, ¿e udowodni-

³em, ¿e jestem godzien pañskiego zaufania…)
Mój podziw trwa³ tym razem o dwie minuty kró-

cej, bo pan o dwie minuty d³u¿ej mówi³.
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale, Panie Mar-

sza³ku, ca³y czas to jest du¿o poni¿ej dziesiêciu.)
Tak.
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê.)
Rozumiem, ¿e pan senator Gruszka zg³asza siê

do dyskusji, ale zg³osi³ siê pan w ostatniej chwili…
(Senator Tadeusz Gruszka: W ostatniej chwili

pan marsza³ek na mnie popatrzy³.)
Gdybym patrzy³ w drugim kierunku, to by³oby

bardzo Ÿle.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê za to popatrzenie.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nie jestem do koñca przekonany uzasadnie-

niem pana ministra w kwestii rozstrzygniêcia
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kwestii „zagospodarowania przestrzeni” i „zago-
spodarowania przestrzennego”.

Je¿eli ta ustawa mówi nam, ¿e to jest ustawa
maj¹ca na celu wykonanie prawa Unii Europej-
skiej i pozbywamy siê zapisu w lit. a, który mówi
w³aœnie, ¿e w pañstwach cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej istnieje prawo do projektowania zago-
spodarowania przestrzeni… Nie mo¿emy w tym
momencie, dla mnie przynajmniej to jest niejas-
ne, w ten sposób ograniczaæ mo¿liwoœci wykony-
wania tego zawodu. Wed³ug mnie powinno byæ to
rozbite i w tym nowym pkcie 6 powinno byæ powie-
dziane, ¿e s¹ obywatelami pañstw cz³onkow-
skich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do
projektowania zagospodarowania przestrzeni
i zagospodarowania przestrzennego. W tym mo-
mencie to by³aby kompletna wyk³adnia.

Jeszcze jedn¹ tak¹ w¹tpliwoœci¹ muszê siê
z pañstwem podzieliæ. Mówimy, ¿e taka osoba po-
winna wykazaæ siê w zakresie niezbêdnym do wy-
konywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie… mówiê o tej osobie, która po-
winna znaæ jêzyk polski. I nie ma tutaj jakiegoœ
odniesienia, gdzie by³oby powiedziane, jaki or-
gan, na jakiej podstawie i w jaki sposób… jakie
jest w³aœnie ocenianie tych niezbêdnych wiado-
moœci z jêzyka polskiego, znajomoœci jêzyka pol-
skiego. Tego mi tutaj tak¿e brakuje.

Ja jednak wnoszê tê poprawkê odnosz¹c¹ siê do
zagospodarowania przestrzeni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zg³oszono wnioski o charakterze legislacyj-

nym.
Panie Ministrze, czy chcia³by siê pan do nich

w tej chwili ustosunkowaæ?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

strukturze Olgierd Dziekoñski: Myœlê, ¿e te wnios-
ki bêd¹ rozpatrywane na posiedzeniu komisji,
wiêc…)

Tak, bêd¹ rozpatrywane na posiedzeniu komi-
sji.

Rozumiem. W takim razie dziêkujê, Panie Mini-
strze.

Proszê oczywiœcie Komisjê Gospodarki Narodo-
wej o przeprowadzenie dyskusji i przygotowanie
sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Izby.

Panu Ministrowi serdecznie dziêkujê za ucze-
stnictwo w naszym posiedzeniu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o izbach gospodarczych.

Tekst ustawy jest w druku nr 269, sprawozda-
nie – w druku nr 269A.

Pan senator Eryk Smulewicz jako sprawo-
zdawca Komisji Gospodarki Narodowej ju¿ jest na
mównicy.

Proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej na posiedze-

niu w dniu 22 paŸdziernika 2008 r. zajmowa³a siê
przedmiotowym projektem ustawy o izbach go-
spodarczych.

Zasadniczym celem tej ustawy jest stworzenie
podstawy prawnej do tworzenia przez izby gospo-
darcze terenowych jednostek organizacyjnych
posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹. Drug¹ istotn¹
kwesti¹ jest modyfikacja przepisów dotycz¹cych
organów izby gospodarczej. Otó¿ ustawa przewi-
duje tak¹ mo¿liwoœæ, by zamiast walnego zgroma-
dzenia cz³onków izby by³o zgromadzenie delega-
tów albo przewiduje zast¹pienie walnego zgroma-
dzenia cz³onków zgromadzeniem delegatów, je¿eli
liczba cz³onków przekroczy okreœlon¹ statutem
liczbê.

W trakcie posiedzenia zosta³y zg³oszone przez
Biuro Legislacyjne trzy propozycje poprawek
o charakterze porz¹dkuj¹cym, a w³aœciwie o cha-
rakterze technicznym. Poprawki te zosta³y jedno-
g³oœnie przyjête.

Ustawa ta nie budzi³a ¿adnych kontrowersji
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i zosta³a
uchwalona zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

W zwi¹zku z tym w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej zwracam siê do panów senatorów
o przyjêcie przedmiotowej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do

senatora sprawozdawcy? Nie.
Panie Senatorze, rozumiem, ¿e ten projekt nie

wywo³a³ wiêkszych dyskusji na posiedzeniu ko-
misji? Pytam o to, bowiem stojê teraz przed pew-
nym wyborem. Otó¿ nie ma tu reprezentanta
rz¹du, którym mia³ byæ pan minister Adam Szejn-
feld. Skoro nie ma pana ministra, ale ta ustawa
nie jest ustaw¹ kontrowersyjn¹, to myœlê, ¿e mog-
libyœmy sobie opuœciæ ten etap… Ale je¿eli ktokol-
wiek z pañstwa senatorów tu obecnych – ale tylko
obecnych w tej chwili na sali – ma pytanie do pana
Szejnfelda, to ma prawo z³o¿yæ to pytanie na piœ-
mie i pan Szejnfeld na nie odpowie. Ale proszê za-
pisaæ nazwisko na liœcie obecnoœci… O, pan sena-
tor Dajczak bêdzie ³askawy takie pytanie z³o¿yæ.
Dziêkujê bardzo.

Rozumiem, ¿e poprawek nie by³o. Do dyskusji
nikt siê nie zg³osi³.
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To jedno pytanie oczywiœcie bêdzie przekaza-
ne…

Zamykam dyskusjê i og³aszam uroczyœcie, ¿e
g³osowanie w sprawie tej¿e ustawy odbêdzie sie
pod koniec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

Mo¿emy w takim razie przejœæ do punktu dwu-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad.

(Senator Grzegorz Banaœ: Jestem rozczarowa-
ny, ¿e nie by³o pana ministra.)

Ja te¿ jestem rozczarowany, Panie Senatorze.
Mamy tym razem zdecydowanie takie same od-
czucia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane.

Tekst ustawy jest w druku nr 270, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 270A i 270B.

Pan senator Piotr Gruszczyñski jako sprawo-
zdawca Komisji Gospodarki Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Komi-

sji Gospodarki Narodowej projekt ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo budowlane. Na posiedzeniu
Komisji Gospodarki Narodowej 22 paŸdziernika
projekt ten zyska³ uznanie w oczach senatorów i zo-
sta³ przyjêty w drodze jednomyœlnego g³osowania.
Przypomnê, ¿e to jest projekt rz¹dowy.

Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizacjê
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 gru-
dnia 2007 r., sygnatura akt P. 37/06. W wyroku
tym trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci art. 48 ust. 2
pkt 1 lit. b oraz art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w czêœciach
obejmuj¹cych wyra¿enie „w dniu wszczêcia postê-
powania” z wynikaj¹c¹ z art. 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej zasad¹ sprawiedliwoœci spo³e-
cznej oraz z art. 32 ust. 1 konstytucji.

W stanie prawnym obowi¹zuj¹cym do dnia
29 grudnia 2007 r. warunkiem zalegalizowania
samowoli budowlanej dokonanej na terenie, na
którym nie obowi¹zuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, by³o dysponowanie
decyzj¹ o warunkach zabudowy ostateczn¹
w dniu wszczêcia postêpowania rozbiórkowego.
Z kolei w odniesieniu do terenu, na którym plan
miejscowy obowi¹zuje, warunkiem legalizacji sa-
mowoli by³o uzyskanie zaœwiadczenia wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta o zgodnoœci bu-
dowy z ustaleniami tego planu. Przy tym nie prze-
widziano obostrzeñ co do daty takiego zaœwiad-
czenia. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego
zró¿nicowanie sytuacji prawnej podmiotów wyni-
kaj¹ce z kwestii obowi¹zywania lub nieobowi¹zy-

wania planu miejscowego, czyli z przyczyn od
tych podmiotów niezale¿nych, godzi w zasady
sprawiedliwoœci spo³ecznej i równoœci wobec pra-
wa. Poniewa¿ samowola budowlana, zgodnie
z art. 48 ust. 2 prawa budowlanego, mo¿e zostaæ
zalegalizowana pod warunkiem zgodnoœci albo
z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, albo, jak wskazuje trybuna³, z gene-
ralnym porz¹dkiem planistycznym ukszta³towa-
nym przepisami szczególnymi, sam termin uzys-
kania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
nie mo¿e mieæ znaczenia, gdy¿ nie kszta³tuje praw
ani obowi¹zków zainteresowanych podmiotów.

Zró¿nicowanie sytuacji poszczególnych pod-
miotów, zale¿nie od tego, czy na danym terenie
obowi¹zuje, czy te¿ nie obowi¹zuje plan miejsco-
wy, a tak¿e uzale¿nienie mo¿liwoœci legalizacji sa-
mowoli budowlanej na terenie nieobjêtym planem
miejscowym od daty uzyskania ostatecznej de-
cyzji o warunkach zabudowy, by³o, jak wskazywa³
trybuna³, nie do pogodzenia z wy¿ej wymieniony-
mi zasadami konstytucyjnymi.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 gru-
dnia 2007 r., a tak¿e kieruj¹c siê zaleceniami za-
wartymi w sentencji tego wyroku, w projekcie
ustawy wyraŸnie zaznaczono, ¿e sprawca samo-
woli budowlanej ubiegaj¹cy siê o jej legalizacjê
w przypadku braku miejscowego planu zagospo-
darowania terenu musi przedstawiæ ostateczn¹
decyzjê o warunkach zabudowy, bez wzglêdu na
termin jej uzyskania.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem unijnym.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz sprawozdawca drugiej komisji, Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, pan senator Marek Konopka.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê przedstawiæ w imieniu Komisji Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
sprawozdanie komisji z posiedzenia w dniu
23 paŸdziernika bie¿¹cego roku.

Celem przedmiotowej ustawy jest wykonanie
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
20 grudnia 2007 r., dotycz¹cego art. 48 ust. 2
pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. – Prawo budowlane.

Po rozpatrzeniu pytania prawnego wojewódz-
kiego s¹du administracyjnego Trybuna³ Konsty-
tucyjny orzek³ o niezgodnoœci zaskar¿onych prze-
pisów w czêœci obejmuj¹cej wyra¿enie „w dniu
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wszczêcia postêpowania” z art. 2 oraz art. 32
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W myœl art. 48 ust. 1 prawa budowlanego organ
nadzoru budowlanego nakazuje w drodze decyzji
rozbiórkê obiektu budowlanego – lub jego czêœci –
bêd¹cego w budowie albo wybudowanego bez wy-
maganego pozwolenia na budowê, czyli rozbiórkê
tak zwanej samowoli budowlanej. Przepisy ust. 2
i 3 w art. 48 okreœlaj¹ wymagania, po spe³nieniu
których samowola budowlana mo¿e byæ zalegali-
zowana. Do dnia 29 grudnia 2007 r., czyli do dnia
og³oszenia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
w „Dzienniku Ustaw”, podmiot ubiegaj¹cy siê o za-
twierdzenie obiektu budowlanego wzniesionego
bez pozwolenia na budowê na terenie, na którym
nie obowi¹zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, powinien dysponowaæ decyzj¹
o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, ostateczn¹ w dniu wszczêcia postêpowania
o rozbiórkê. W przypadku obowi¹zuj¹cego planu
zagospodarowania przestrzennego warunkiem le-
galizacji samowoli by³o uzyskanie zaœwiadczenia
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgod-
noœci budowy z ustaleniami tego planu.

Trybuna³ uzna³, ¿e takie zró¿nicowanie sytua-
cji prawnej osób ubiegaj¹cych siê o zalegalizowa-
nie samowoli budowlanej, ze wzglêdów na nieza-
le¿ne od nich kryteria obowi¹zywania lub nieobo-
wi¹zywania planu zagospodarowania przestrzen-
nego, jest sprzeczne z zasadami sprawiedliwoœci
spo³ecznej i równoœci wobec prawa.

Zdaniem trybuna³u termin uzyskania ostate-
cznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu nie powinien mieæ wp³ywu na za-
twierdzenie obiektu budowlanego wybudowane-
go bez pozwolenia na budowê, gdy¿ uzale¿nienie
mo¿liwoœci legalizacji samowoli na obszarze, dla
którego nie uchwalono planu miejscowego, od da-
ty uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach za-
budowy jest nie do pogodzenia ze wskazanymi za-
sadami konstytucyjnymi.

W noweli zaproponowano, aby ubiegaj¹cy siê
o zatwierdzenie obiektu budowlanego wzniesio-
nego bez pozwolenia na budowê, w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania te-
renu, przedstawi³ organowi nadzoru budowlane-
go ostateczn¹ decyzjê o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu bez wzglêdu na ter-
min jej uzyskania.

Ustawa uchwalona przez Sejm na dwudzie-
stym czwartym posiedzeniu w dniu 8 paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku pochodzi z przed³o¿enia rz¹do-
wego. Nie by³a ona w Sejmie przedmiotem kontro-
wersji ani nie wniesiono do niej poprawek. Podob-
nie by³o podczas posiedzenia Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. A wiêc
wnoszê, aby Wysoki Senat uchwali³ za³¹czony pro-
jekt uchwa³y bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do któregoœ z senatorów spra-

wozdawców? Obaj czekaj¹. Nie doczekali siê py-
tañ. Dziêkujê bardzo.

Ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy.
Upowa¿niony do reprezentowania rz¹du jest pre-
zes Rady Ministrów, którego reprezentuje prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji.

Panie Prezesie, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Maciej

Berek: Je¿eli mo¿na…)
Proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Bêdê mówi³ bardzo krótko, dlatego ¿e panowie

senatorowie przedstawili istotê projektu w spo-
sób, który nie wymaga ¿adnego uzupe³nienia.

Poprosi³em o mo¿liwoœæ zabrania g³osu po to,
¿eby przekazaæ Wysokiej Izbie jedn¹ istotn¹ infor-
macjê. To, ¿e mam zaszczyt stawaæ przed Wysok¹
Izb¹ i prezentowaæ ten projekt ustawy, który by³
projektem rz¹dowym, wynika z faktu, ¿e zgodnie
z decyzj¹ prezesa Rady Ministrów zajmowanie siê
wykonywaniem orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyj-
nego ma byæ jednym z zadañ tak¿e Rz¹dowego
Centrum Legislacji. Mówiê o tym przed Wysok¹
Izb¹ z wielk¹ pokor¹ i œwiadomoœci¹ tego, ¿e to
Wysoka Izba jest tym podmiotem, który jako pier-
wszy podj¹³ trud wykonywania orzeczeñ trybuna-
³u, co od wielu lat pozostawa³o takim zaniedba-
nym przez pañstwo obszarem. Pan premier uzna³,
¿e istnieje potrzeba, aby – niezale¿nie od tej pracy,
któr¹ wykonuje Wysoka Izba, senacka Komisja
Ustawodawcza – tak¿e struktury rz¹dowe przygo-
towywa³y i wprowadza³y odpowiednie zmiany
w tej dziedzinie. Ta zmiana, która dzisiaj jest roz-
patrywana przez Wysok¹ Izbê, jest pierwsz¹
z przygotowywanych w tym trybie.

Z tym, ¿e zmiana ta zosta³a przygotowana przez
Rz¹dowe Centrum Legislacji, wi¹¿e siê ten za-
szczyt, i¿ mogê w imieniu rz¹du uprzejmie prosiæ
Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej ustawy w takim brzmie-
niu, w jakim zosta³a ona zaakceptowana w spra-
wozdaniach obydwu komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Prezesie, proszê mi pozwoliæ wyraziæ sa-
tysfakcjê z tego powodu, i¿ co do inicjatywy Sena-
tu, by doprowadzaæ do wykonywania wyroków
Trybuna³u Konstytucyjnego, Senat znalaz³ teraz…

(Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Maciej
Berek: Wsparcie.)
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…powiedzia³bym, wsparcie i wspó³pracownika
w rz¹dzie. Dziêkujê bardzo. Mam nadziejê, ¿e
w zwi¹zku z tym bêdziemy mieli wspólnie du¿o
pracy. Nasza Komisja Ustawodawcza ju¿ o to za-
dba, ja pana prezesa ostrzegam.

(Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Maciej
Berek: Z chêci¹… Jesteœmy do tej wspó³pracy go-
towi. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo.
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku,

mam pytanie.)
W sprawie tej ustawy – Prawo budowlane, tak?
(Senator Tadeusz Skorupa: Tak.)
To proszê bardzo, proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Dlaczego przy okazji tej zmiany ustawy – Prawo
budowlane nie podjêto prac zmierzaj¹cych do
zniesienia obci¹¿eñ spo³ecznoœci wiejskich op³at¹
legalizacyjn¹ dotycz¹c¹ wiejskich inwestycji wo-
doci¹gowych? Kiedy spó³ki wodne bêd¹ mog³y za-
legalizowaæ inwestycje wodoci¹gowe bez ponosze-
nia op³at legalizacyjnych? Czy s¹ prowadzone
prace nowelizacyjne, jeœli chodzi o wiejskie spó³ki
wodoci¹gowe? Panie Prezesie, spó³ki wodne cze-
kaj¹ na tê nowelizacjê i to jest sprawa dosyæ pilna.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni
Pañstwo! Specyfika projektów, które s¹ przygoto-
wane w tym trybie, polega na tym, ¿e one obejmu-
j¹ tylko to, co jest zwi¹zane z wykonaniem orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Nie chcia³-
bym, i takie jest za³o¿enie rz¹du, ¿eby do tych
ustaw pod³¹czaæ inne kwestie. W³¹czenie jakich-
kolwiek innych obszarów do takich regulacji spo-
woduje, ¿e one utrac¹ charakter takiego bardzo
bezwzglêdnego i jednoznacznego wykonania orze-
czeñ trybuna³u. To nie oznacza oczywiœcie, ¿e
sprawa, o któr¹ pyta pan senator, nie jest istotna.
Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, poproszê pana mi-
nistra infrastruktury o wspó³pracê, by móc panu
senatorowi udzieliæ informacji na piœmie. Za³o¿e-
nie, które przyjmujemy w toku prac nad takimi
ustawami, jest takie, ¿ebyœmy ograniczyli siê do
tego, co wynika z orzeczenia trybuna³u. Je¿eli za-
czniemy traktowaæ te ustawy po prostu jako usta-
wy zmieniaj¹ce jakieœ inne ustawy i dopuœcimy

mo¿liwoœæ obudowywania ich innymi obszarami,
to prawdopodobnie powtórzymy b³¹d, który jest
pope³niany do tej pory w toku postêpowania legis-
lacyjnego, to znaczy ¿e orzeczenia trybuna³u nie
s¹ wykonywane, poniewa¿ s¹ w³¹czane do du¿ych
nowelizacji.

Jeœli pan senator i pan marsza³ek pozwol¹, nie
bêdê w tej chwili odpowiada³ w imieniu ministra
infrastruktury, czy przygotowywana jest w tym
zakresie stosowna zmiana. Zobowi¹zujê siê uzys-
kaæ tê informacjê i przekazaæ j¹ na piœmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dziêkujê za takie postawienie sprawy.
Rzeczywiœcie pytanie pana senatora wykracza³o
poza materiê punktu, który obecnie omawiamy.

Widzê, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê. Jak rozumiem, nikt siê nie

zg³osi³ do dyskusji.
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Zamykam dyskusjê i informujê, i¿ g³osowanie

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Koñczymy punkt dwudziesty trzeci porz¹dku
obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 274,
a sprawozdanie komisji w druku nr 274A.

Pan senator Zbigniew Cichoñ proszony jest
o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci po

zapoznaniu siê z tym projektem rozpatrzy³a go po-
zytywnie i zaproponowa³a dwie zmiany dotycz¹ce
przepisów przechodnich.

Jeœli chodzi o art. 4, który przewidywa³, ¿e sê-
dziowie powo³ywani s¹ w ramach tak zwanego
awansu poziomego na stanowisko sêdziego s¹du
okrêgowego w s¹dzie rejonowym b¹dŸ te¿ sêdzie-
go s¹du apelacyjnego w s¹dzie okrêgowym, to
proponujemy, aby zachowali oni te stanowiska.
Propozycja Sejmu by³a zaœ taka, ¿e mieli oni staæ
siê odpowiednio sêdziami s¹dów rejonowych i sê-
dziami s¹dów okrêgowych, czyli nie zachowywali-
by tego statusu sêdziów s¹du okrêgowego czy sê-
dziów s¹du apelacyjnego.

Podobne, analogiczne rozwi¹zania zapropono-
waliœmy, jeœli chodzi o prokuratorów. Wyszliœmy
z za³o¿enia, ¿e nale¿y tutaj pos³u¿yæ siê konstruk-
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cj¹ zachowania praw nabytych. Art. 55 §2, 63a,
64a, 65a i 65b maj¹ byæ uchylone, czyli ma byæ
zlikwidowany tak zwany awans poziomy, a wiêc
powo³ywanie na stanowiska sêdziów s¹du okrê-
gowego w s¹dzie rejonowym i sêdziów s¹du apela-
cyjnego w s¹dzie okrêgowym, a tak¿e analogicznie
prokuratorów. Ustawa, która wesz³a w ¿ycie 1 lip-
ca 2008 r., a której przepisy o tym awansie pozio-
mym maj¹ byæ uchylone, spowodowa³a jednak ta-
ki stan prawny, ¿e niektóre osoby mog³y ju¿ zo-
staæ powo³ane b¹dŸ te¿ ich wnioski oczekuj¹ na
rozpoznanie, jeœli chodzi o powo³anie na te stano-
wiska. Dlatego wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e wchodz¹
tu w grê pewne prawa nabyte i one powinny byæ
zachowane równie¿ w odniesieniu do trybu postê-
powania w sprawach, które w³aœnie, ¿e tak po-
wiem, ju¿ zawis³y przed stosownymi organami,
czyli przed Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa przedk³a-
daj¹c¹ wnioski prezydentowi. A wiêc powinny byæ
tutaj stosowane przepisy dotychczasowe, czyli
powinna byæ kontynuacja stosowania rozwi¹za-
nia obowi¹zuj¹cego przed uchyleniem prawa. I to
do tego sprowadza³yby siê poprawki, które propo-
nujemy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?

Nie. Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê bardzo.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du upowa¿-
niony jest minister sprawiedliwoœci. Witam pana
ministra Jacka Czajê.

Czy chcia³by pan zabraæ g³os, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Jacek Czaja: Bardzo proszê.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Uchwalona przez Sejm w dniu 8 paŸdziernika

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw za-
wiera zmiany legislacyjne maj¹ce zast¹piæ roz-
wi¹zanie wprowadzone ustaw¹ z 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych, która utworzy³a instytucjê tak
zwanego awansu poziomego, mówi¹c kolokwial-
nie, polegaj¹cego na ustanowieniu dodatkowych
stanowisk sêdziowskich: sêdziego s¹du okrêgo-
wego w s¹dzie rejonowym oraz sêdziego s¹du ape-
lacyjnego w s¹dzie okrêgowym. Ustawa uchwalo-

na przez Sejm wprowadza odejœcie od idei tego
awansu poziomego, co jest dok³adnie odzwier-
ciedleniem stanowiska rz¹du. Rz¹d ju¿ procedo-
wa³ w tym zakresie, jednak ustawa nie zakoñczy³a
swojego toku legislacyjnego z uwagi na weto pre-
zydenta. Maj¹c na uwadze za³o¿enia tego projektu
poselskiego, stanowisko rz¹du jest pozytywne
w zakresie przed³o¿enia uchwalonego przez Sejm.
Ten kierunek zmian dok³adnie odzwierciedla
ideê, która zdaniem rz¹du powinna byæ przywró-
cona, czyli ideê awansu bazuj¹cego na ocenie
kwalifikacji sêdziego, a nie tylko zwi¹zanego z u-
p³ywem czasu.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwoœci i Praw
Cz³owieka o uchwalonej przez Sejm ustawie za-
wiera projekt uchwa³y wprowadzaj¹cy poprawki
do art. 4. Te poprawki maj¹ na celu zachowanie
stanowiska przez sêdziów powo³anych na stano-
wisko sêdziego s¹du okrêgowego w s¹dzie rejo-
nowym i sêdziego s¹du apelacyjnego w s¹dzie
okrêgowym. Adekwatne zmiany zosta³y wprowa-
dzone tak¿e w systemie dotycz¹cym awansowa-
nia prokuratorów. Konkluduj¹c, chcê powie-
dzieæ, ¿e te poprawki prowadz¹ jednak do utwo-
rzenia w s¹dzie rejonowym i okrêgowym, a tak¿e
w prokuraturze rejonowej i okrêgowej, stano-
wisk wy³¹cznie tytularnych, gdy¿ prawo do wy-
nagrodzenia, czyli to, co jest trosk¹ zarówno po-
s³ów, jak i senatorów, bo chodzi³o o kwestiê
ochrony praw nabytych, to prawo do wynagro-
dzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych i niektórych in-
nych ustaw zosta³oby zachowane na podstawie
przepisów ustawy w kszta³cie uchwalonym przez
Sejm.

Z tego te¿ powodu, prezentuj¹c stanowisko
rz¹du, stojê na stanowisku takim, ¿e w ocenie
rz¹du ustawa powinna byæ przyjêta w kszta³cie
uchwalonym przez Sejm.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Rozumiem,

¿e nie ma pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Nikt siê nie zg³osi³ do dyskusji, zatem dyskusjê

zamykam.
W zwi¹zku z tym dziêkujê panu ministrowi za

obecnoœæ w tym punkcie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Zamykam punkt dwudziesty czwarty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.
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Tekst ustawy – druk nr 279, sprawozdanie ko-
misji – druk nr 279A.

Widzê, ¿e pan senator Stanis³aw Jurcewicz jest
ju¿ przy mównicy jako sprawozdawca Komisji Go-
spodarki Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komi-

sj i Gospodarki Narodowej sprawozdanie
o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 paŸdzierni-
ka 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o œwiad-
czeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹. Marsza³ek Se-
natu w dniu 14 paŸdziernika 2008 r. skierowa³
ustawê do komisji. Komisja rozpatrzy³a niniejsz¹
ustawê na posiedzeniu w dniu 22 paŸdziernika
2008 r.

Celem ustawy jest uzupe³nienie implementacji
dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 marca 2000 r.
w sprawie niektórych aspektów prawnych us³ug
w ramach spo³eczeñstwa informacyjnego,
a w szczególnoœci handlu elektronicznego. To dy-
rektywa o handlu elektronicznym. Ustawa dopre-
cyzowuje definicjê œwiadczenia us³ugi drog¹ elek-
troniczn¹, ustanawia obowi¹zek powo³ania tak
zwanych punktów kontaktowych dla administra-
cji oraz dla us³ugodawców i us³ugobiorców
i okreœla prawo w³aœciwe dla œwiadczenia us³ug
drog¹ elektroniczn¹ przez us³ugodawców ma-
j¹cych siedzibê w pañstwie cz³onkowskim Unii
Europejskiej oraz pañstw Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu.

Na spotkaniu w dniu 22 paŸdziernika komisja
zaproponowa³a przyjêcie dwóch poprawek o cha-
rakterze porz¹dkowym. Poprawki, o których mó-
wiê, Wysoki Senat ma w druku nr 279A.

Wnoszê zatem w imieniu komisji, aby Wysoki
Senat raczy³ uchwaliæ projekt uchwa³y dotycz¹cy
niniejszej ustawy i przyj¹³ go wraz z proponowa-
nymi poprawkami, przedstawionymi przez komi-
sjê. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie senatorowi

sprawozdawcy? Nie widzê chêtnych.
Jest to projekt rz¹dowy. Upowa¿niony jest mi-

nister spraw wewnêtrznych. Reprezentuje go pan
minister Witold Dro¿d¿.

Panie Ministrze, rozumiem, ¿e chcia³by pan coœ
dopowiedzieæ?

Proszê bardzo, zapraszam na mównicê. Proszê
bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panowie Senatorowie!
Je¿eli chodzi o sam¹ treœæ przed³o¿onego pro-

jektu ustawy, to pan senator Jurcewicz ju¿ dosyæ
szczegó³owo go scharakteryzowa³, a wiêc nie bêdê
tego powtarza³. Co do zaproponowanych popra-
wek, to w naszym odczuciu maj¹ one charakter
czysto legislacyjny. A wiêc, mimo ¿e podtrzymu-
jê wczeœniej prezentowane stanowisko, wydaje
siê, ¿e ich uwzglêdnienie z punktu widzenia
wnioskodawcy w ¿aden sposób nie naruszy celu
za³o¿onego przy przygotowaniu przedmiotowego
projektu.

Chcia³bym jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e
w toku prac nad tym projektem zosta³y zasygna-
lizowane przez ekspertów, przez przedstawicieli
œrodowisk zainteresowanych t¹ tematyk¹, inne
kwestie, które niew¹tpliwie wymagaj¹ regulacji,
w zwi¹zku z czym minister spraw wewnêtrznych
i administracji podj¹³ decyzjê o zainicjowaniu
odpowiednich prac legislacyjnych. Ju¿ w przy-
sz³ym tygodniu na posiedzeniu Rady Informaty-
zacji rozpoczynamy szersz¹ debatê spo³eczn¹ na
ten temat.

W toku prac nad tym projektem pojawi³y siê
tak¿e pewne zagadnienia, ocenê co do których po-
dzielili pañstwo pos³owie, a nastêpnie pañstwo
senatorowie. Otó¿ pojawi³y siê zagadnienia z za-
kresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony da-
nych osobowych. Równie¿ w tym obszarze prowa-
dzone s¹ ju¿ prace dotycz¹ce odpowiednich pro-
jektów legislacyjnych. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Rozumiem,

¿e takich pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿:
Dziêkujê.)

Sprawa wydaje siê jasna.
Do dyskusji nikt siê nie zg³osi³, zatem dyskusjê

niniejszym uroczyœcie otwieram i zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie owej usta-

wy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Widzê, ¿e nastêpny senator sprawozdawca ju¿
siê zbli¿a.

Zatem przystêpujemy do rozpatrzenia pun-
ktu dwudziestego szóstego porz¹dku obrad…

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze, do widzenia.
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…stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa.

Tekst ustawy zawarty w druku nr 282, a spra-
wozdanie w druku nr 282A.

Pan senator Józef Bergier zabiera g³os jako
sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Proszêbardzo,PanieProfesorze,PanieSenatorze.

Senator Józef Bergier:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Omawiana ustawa dotyczy finansowania Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu
pañstwa, druk nr 282. Ma ona na celu zrównanie
statusu prawnego Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego w dostêpie do dotacji i innych œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa z innymi uczel-
niami publicznymi. Zgodnie z aktualnie obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami uczelnia ta otrzymuje
dotacje z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlo-
nych dla uczelni publicznych z wy³¹czeniem fi-
nansowania kosztów realizacji œrodków trwa³ych
w budowie, s³u¿¹cych procesowi dydaktyczne-
mu. Nowelizacja ustawy umo¿liwi temu uniwer-
sytetowi korzystanie ze œrodków publicznych
w pe³nym zakresie.

Szanowni Pañstwo! W trakcie prac nad ustaw¹
podnoszone by³y osi¹gniêcia naukowe, a tak¿e inne,
tego uniwersytetu, szczególnego w naszej historii. Po-
zwolicie pañstwo, ¿e w bardzo ma³ym skrócie przed-
stawiê te argumenty. Gwarantujê, ¿e nie przekroczê
w swoim wyst¹pieniu regulaminowego czasu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, od kwietnia
2005 r. nosz¹cy imiê Jana Paw³a II, zosta³ powo³a-
ny do istnienia w 1918 r. Specyfikê Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, jak oceniaj¹ to praco-
wnicy KUL, doskonale rozumia³ nasz wieloletni
profesor Karol Wojty³a, który 9 czerwca 1987 r. ja-
ko papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ swoj¹ dawn¹
uczelniê. Powiedzia³ wtedy: „katolicka specyfika
stanowi o atrakcyjnoœci KUL w ca³ej polskiej ro-
dzinie akademickiej. Wyczuwa ona bezb³êdnie, ¿e
tu powinno siê oczekiwaæ nie tylko solidnej wie-
dzy, ale te¿ dostêpu do innego porz¹dku prawdy.”
Pierwszy rok studiów rozpoczê³o trzystu dziewiêæ-
dziesiêciu dziewiêciu studentów, w tym sto sie-
demdziesi¹t jeden kobiet, ale ju¿ w roku akade-
mickim 1937–1938 ten uniwersytet kszta³ci³ ty-
si¹c czterystu studentów. Po wybuchu wojny
w 1939 r. KUL podzieli³ losy wszystkich polskich
szkó³ wy¿szych. Uczelnia zosta³a zamkniêta,
a pracowników i studentów wczeœniej aresztowa-
no. Po wyjœciu Niemców z Lublina w 1944 r. zde-
wastowane gmachy uniwersytetu zajê³y wów-
czas wojska sowieckie. Warto te¿ wskazaæ wyda-
rzenia roku 1953, który przyniós³ zaostrzenie po-

lityki wobec Koœcio³a. Dotknê³o to tak¿e Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aresztowano
wówczas, w 1952 r., Antoniego S³omkowskiego,
rektora uczelni, który zosta³ oskar¿ony o handel
obc¹ walut¹. W 1953 r. zosta³ on skazany na trzy
lata wiêzienia. W latach szeœædziesi¹tych w³adze
pañstwowe wprowadzi³y te¿ ograniczenia w przy-
jêciach na studia. W roku 1981 rektor KUL, ojciec
profesor Mieczys³aw Kr¹piec wyst¹pi³ do w³adz
ministerialnych o przywrócenie uczelni pewnych
praw szko³y wy¿szej, w tym prawa do nadawania
stopni naukowych na wszystkich kierunkach.

Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Paw³a II kszta³ci ponad dwadzieœcia jeden tysiêcy
studentów. Jest nowoczesn¹ placówk¹ naukow¹,
inwestuj¹c¹ zarówno w rozwój kadry, w tym ba-
dania naukowe, jak i w rozwi¹zania usprawnia-
j¹ce dzia³alnoœæ dydaktyczn¹. Jednostka ma trzy
wydzia³y zamiejscowe. Funkcjonuje w trzydziestu
piêciu instytutach oraz na dziesiêciu wydzia³ach.

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! W imie-
niu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu wnoszê
o przyjêcie tej ustawy.

Chcia³bym w uzasadnieniu podaæ jeszcze jeden
fakt. Otó¿ dzisiaj na rynku szkolnictwa wy¿szego
jest tak, ¿e uczelnie zabiegaj¹ o œrodki na inwesty-
cje, by móc skorzystaæ z nowych zapowiedzi, to jest
kierunków flagowych. Niew¹tpliwie marzeniem te-
go uniwersytetu jest uzyskanie tych nowych upra-
wnieñ i spe³nienia takiego wymogu zwi¹zanego
z finansowaniem uczelni, jej inwestycji. Podjêcie
takiej uchwa³y w dziewiêædziesiêciolecie funkcjo-
nowania uczelni by³oby zapewne du¿ym wydarze-
niem w ¿yciu tej uczelni, a jednoczeœnie nagrod¹ za
dotychczasow¹ pracê. Dziêkujê z uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, do prezentacji stanowiska

rz¹du jest upowa¿niony minister nauki i szkolni-
ctwa wy¿szego.

Witam pani¹ minister, pani¹ Gra¿ynê Prawel-
sk¹-Skrzypek.

Zapraszam pani¹ minister do zabrania g³osu.
Proszê bardzo…

Przepraszam, jeszcze tylko zadam pytanie, byæ
mo¿e retoryczne: czy s¹ pytania do sprawozdaw-
cy? Nie.

Dziêkujê bardzo za to, ¿e pañstwo senatorowie
umo¿liwili mi wyjœcie z twarz¹ i ¿e pani minister
nie musia³a czekaæ. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Odczytam stanowisko Rady Ministrów wobec

prezydenckiego projektu ustawy o zmianie usta-
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wy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego z bud¿etu pañstwa.

Celem projektowanej przez prezydenta noweliza-
cji ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu
pañstwa jest zrównanie tej uczelni w dostêpie do
dotacji i innych œrodków pochodz¹cych z bud¿etu
pañstwa z uczelniami publicznymi. W aktualnie
obowi¹zuj¹cym stanie prawnym Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bu-
d¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych dla uczel-
ni publicznych, z wyj¹tkiem finansowania kosztów
realizacji œrodków trwa³ych w budowie, s³u¿¹cych
procesowi dydaktycznemu. Wejœcie w ¿ycie projek-
towanych rozwi¹zañ prawnych mo¿e wprawdzie o-
znaczaæ wzrost wydatków z bud¿etu pañstwa lub
te¿, przy tym samym poziomie wydatków z bud¿etu
pañstwa, mo¿e zmieniæ siê redystrybucja œrodków,
ale z uzasadnienia wynika, ¿e Katolicki Uniwersytet
Lubelski nie bêdzie ubiega³ siê o dotacje na cele in-
westycyjne w 2008 r. Co wiêcej, wnioski przed wpi-
saniem do resortowego planu inwestycyjnego s¹
oceniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego oraz Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego
pod wzglêdem zasadnoœci inwestycji. Przepis §2
ust. 1 pkt 1 umowy miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Konferencj¹ Episkopatu Polski w sprawie
statusu prawnego szkó³ wy¿szych zak³adanych
i prowadzonych przez Koœció³ katolicki, w tym uni-
wersytetów, odrêbnych wydzia³ów i wy¿szych semi-
nariów duchownych oraz w sprawie trybu i zakre-
su uznawania przez pañstwo stopni i tytu³ów nau-
kowych przyznawanych przez te szko³y wy¿sze,
podpisanej w Warszawie 1 lipca 1999 r. okreœla
Katolicki Uniwersytet Lubelski jako koœcieln¹
szko³ê wy¿sz¹. W zwi¹zku z tym zasiêgniêcie opinii
strony koœcielnej w sprawie projektu ustawy doty-
cz¹cej finansowania KUL nale¿y uznaæ za niezbêd-
ne i celowe, dlatego proponuje siê przedstawiæ
sprawê Komisji Wspólnej Rz¹du Rzeczypospolitej
Polskiej i Episkopatu Polski. Opinia ta mo¿e byæ
uzupe³niona w dalszej procedurze legislacyjnej.

Maj¹c to na wzglêdzie, rz¹d pozytywnie opiniu-
je prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy
o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego z bud¿etu pañstwa.

Chcê jeszcze dodaæ, ¿e 2 wrzeœnia bie¿¹cego ro-
ku sekretarz generalny Konferencji Episkopatu
Polski w piœmie skierowanym do przewodnicz¹ce-
go sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
wyrazi³ proœbê o pozytywne przyjêcie prezyden-
ckiego projektu ustawy. Uzupe³niam tê informa-
cjê w zwi¹zku z t¹ uwag¹, ¿e uwa¿aliœmy, i¿ taka
opinia powinna byæ wyra¿ona. Informacja o po-
parciu projektu by³a przedstawiona na posiedze-
niu Sejmu Rzeczypospolitej. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pani
minister, tak ¿e bardzo proszê nam jeszcze nie
uciekaæ.

Czy ktoœ z pañstwa ma jakieœ pytania? Pytañ
nie ma.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
(Senator Ryszard Bender: Mo¿na siê zapisaæ,

Panie Marsza³ku?)
Mo¿na.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu senatora Wittbrodta.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Mamy w tej chwili do czynienia z projektem
ustawy, która chyba nie budzi ¿adnej w¹tpliwo-
œci. To jest taki przyk³ad, ¿e jest wniosek prezy-
denta poparty przez rz¹d, oczywiœcie jest te¿ pozy-
tywna opinia Konferencji Episkopatu Polski, po-
zytywna opinia Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿-
szego – pe³na zgodnoœæ. Komisja te¿ pozytywnie
opiniuje, wobec tego myœlê, ¿e tu nie powinno byæ
¿adnych w¹tpliwoœci. I myœlê, ¿e Senat powinien
jednomyœlnie tê ustawê przyj¹æ.

Nie bêdê tego powtarza³, bo piêkna karta doty-
cz¹ca dziewiêædziesiêcioletniej historii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego jest w³aœciwie
wszystkim znana; znany jest dorobek dydaktycz-
ny, badawczy, Jan Pawe³ II… To wszystko œwiad-
czy o tym, czym jest ta uczelnia i jak ogromne ma
znaczenie dla Polski, dla Polaków. By³o te¿ wido-
czne w trudnych latach, jeszcze przed zmianami
politycznymi, jak¹ ostoj¹ by³ KUL dla wielu, wielu
Polaków. I tu w³aœciwie nale¿a³oby tylko siê dzi-
wiæ, dlaczego tak d³ugo to trwa³o, bo myœlê, ¿e taki
wniosek móg³ byæ rozpatrzony du¿o wczeœniej,
tym bardziej ¿e od 1991 r. KUL ma dostêp do œrod-
ków z bud¿etu pañstwa, to a¿ dziwne, ¿e dot¹d by³
traktowany inaczej. Na przyk³ad Uniwersytet
imienia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego mia³
zupe³nie inny dostêp do tych œrodków i tych ogra-
niczeñ, o których w tej chwili mowa, nie by³o.
Moim zdaniem najwy¿szy wiêc czas zapewniæ tak
wspania³emu uniwersytetowi równe prawa, aby
móg³ skorzystaæ z tego, z czego korzystaj¹ w tej
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chwili wszystkie uczelnie w Polsce, aby móg³ ko-
rzystaæ ze œrodków na inwestycje budowlane w dy-
daktyce, ale równie¿ ze œrodków Unii Europejskiej,
które pozwol¹ na rozwój tego uniwersytetu, a tak¿e
na realizacjê niezwykle wa¿nych projektów ba-
dawczych.

W pe³ni wiêc popieram, Panie Marsza³ku, Pa-
nie, Panowie Senatorowie, tê ustawê. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Bendera.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Czujê siê w obowi¹zku zabraæ g³os jako stu-

dent, absolwent, a z czasem profesor uniwersyte-
tu, w sprawie którego za chwilê bardzo donios³y
akt ustawodawczy przyjmiemy. PóŸna pora spra-
wia, ¿e spoœród kilku czy kilkunastu absolwen-
tów znalaz³em siê tu sam jeden. Jestem wdziêcz-
ny referentowi, panu senatorowi profesorowi Ber-
gierowi, za syntetyczne, ale zawieraj¹ce informa-
cje o najwa¿niejszych momentach przedstawienie
dziejów uniwersytetu. Wdziêczny jestem równie¿
panu Wittbrodtowi za s³owa uznania wobec mojej
i naszej, bo s¹ tu i inni absolwenci, Alma Mater.

Tak, uniwersytet nasz powsta³ w 1918 r., wte-
dy, gdy Polska wy³ania³a siê jak feniks z popio³ów
do niepodleg³ego bytu, a wraz ni¹ pojawi³ siê ten-
¿e uniwersytet, po to, ¿eby Polska by³a taka, jak
wspó³czesna Europa. We wspó³czesnej Europie,
w Belgii, w Holandii, w innych krajach, uniwer-
sytety katolickie obok uniwersytetów pañstwo-
wych ju¿ istnia³y. Za³o¿yciel tego uniwersytetu,
wywodz¹cy siê z Akademii Duchownej w Peters-
burgu, zabra³ stamt¹d bibliotekê – co nie by³o
³atwe, bo musia³ uzyskaæ od £unaczarskiego
specjaln¹ zgodê na jej wywiezienie, a biblioteka,
jak wiemy, stanowi bardzo wa¿ny instrument dla
funkcjonowania uniwersytetu – i przyby³ z ni¹ do
Lublina.

Powiem szczerze, ¿e gdybyœmy studiowali ów-
czesn¹ prasê, dowiedzielibyœmy siê, ¿e nawet
w krêgach hierarchicznego koœcio³a by³y proble-
my: czy jeœli stworzymy uniwersytet katolicki, to
w ten sposób inne przestan¹ byæ katolickie?
Oczywiœcie to by³o pytanie retoryczne, bo wiado-
mo, ¿e Polska to kraj katolicki i inne uniwersytety
równie¿ gromadzi³y bardzo znakomitych ludzi
z krêgów katolickich. Tak samo jak nasz uniwer-

sytet gromadzi³ Polaków, którzy z racji swoich po-
gl¹dów dalecy byli od katolicyzmu. To u nas w³aœ-
nie wraz z zaistnieniem uniwersytetu rozpocz¹³
wyk³ady Baudouin de Courtenay, jêzykoznawca,
przywódca polskich wolnomyœlicieli. Jak napisa³
we wspomnieniach, nigdzie nie czu³ siê tak dobrze
jak wtedy na Uniwersytecie Lubelskim, który
z czasem przyj¹³ nazwê Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego i wezwanie Najœwiêtszego Serca
Jezusowego, podobnie jak Uniwersytet Katolicki
w Mediolanie. Przed kilku laty zadecydowano, ¿e
bêdzie uniwersytetem imienia najwybitniejszego
ze swoich wyk³adowców, najwybitniejszego z Po-
laków, i jest równie¿ uniwersytetem imienia Jana
Paw³a II.

Uniwersytet zawsze utrzymywa³ siê ze sk³adek,
niekiedy ró¿nych zamo¿niejszych krêgów,
a w okresie powojennym, jak mówiono, z wdowie-
go grosza, z datków ludzi najmniej zarabiaj¹cych,
którzy, gdy w polskich koœcio³ach zbierano sk³ad-
ki na uniwersytet, dawali na tacê sumê wiêksz¹.
Tutaj nawet nieobecni w tej chwili senatorowie
stwierdzali: najwiêcej dawa³em na tacê, gdy by³a
zbiórka na KUL. Dziêki temu uniwersytet móg³
byæ niezale¿ny w tamtym trudnym okresie. Wie-
my, ¿e kto p³aci, ten i wymaga. Tutaj p³aci³o spo³e-
czeñstwo ludzi wierz¹cych, p³aci³ naród, w zwi¹z-
ku z tym naród wymaga³ te¿ niezale¿nej postawy,
któr¹ uniwersytet mimo utrudnieñ potrafi³
w tamtym okresie zachowaæ. Na przyk³ad w pew-
nym okresie na³o¿ono podatek 60% na te dochody
zbierane z tacy i z Towarzystwa Przyjació³ KUL.
Wtedy prymas Wyszyñski w czasie inauguracji –
bo on jako absolwent KUL prawie ka¿dego roku
by³ obecny podczas inauguracji – stwierdzi³ wo-
bec czynników publicznych, pañstwowych, ¿e
przecie¿ to jest wrêcz paranoiczne, ¿eby uniwer-
sytet traktowany by³ jak sklepik, z którego pobie-
ra siê podatek, i to 60%.

To, ¿e uniwersytet zaistnia³ i istnia³ w okresie
komunistycznym, to te¿ ewenement. Sta³o siê
tak dziêki drugiemu najwybitnie jszemu
wspó³twórcy uniwersytetu, jego dzia³aniu i od-
wadze. W 1944 r. w³adza komunistyczna, uda-
j¹c, ¿e jest spadkobierczyni¹ Drugiej Rzeczypo-
spolitej, chcia³a, ¿eby ten uniwersytet powsta³
i ¿eby by³, ¿e tak powiem, œwiadectwem sukcesji.
Dlatego zaproponowa³a ksiêdzu rektorowi S³om-
kowskiemu, a¿eby otworzy³ uniwersytet. On siê
waha³. Delegat na kraj w Lublinie, póŸniej wy-
wieziony i zamordowany, Cholewa, stwierdza³, ¿e
to jest ryzykowne, ¿e nie wie, jaki wyrok mo¿e za-
paœæ. Ale ksi¹dz rektor S³omkowski wiedzia³, ¿e
jeœli w tym momencie siê nie zgodzi, to nie bêdzie
uniwersytetu. Tym bardziej ¿e zapewniano go, i¿
bêdzie to jedyny uniwersytet, ¿e bêdzie mia³ wy-
dzia³ medyczny i wydzia³ rolniczy. Do utworzenia
tych wydzia³ów jednak nie dosz³o, powsta³ rów-
nie¿ drugi uniwersytet, z którym dzisiaj KUL
wspó³dzia³a, przed kilkoma dniami podczas in-
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auguracji na tej drugiej uczelni, na Uniwersyte-
cie Marii Curie-Sk³odowskiej, by³ obecny wielki
kanclerz naszego uniwersytetu, by³em obecny
i ja, mówi¹cy te s³owa.

Ale czas bieg³, nast¹pi³a, jak wiemy, transfor-
macja polityczna, co by³o z korzyœci¹ dla nas, za-
czêto odbudowywaæ wydzia³y, doszed³ wydzia³
nauk spo³ecznych, dlatego ¿e po zlikwidowaniu
wydzia³u prawa i nauk spo³eczno-ekonomicz-
nych prymas Wyszyñski, ci¹gle cnotê roztropno-
œci bior¹c pod uwagê, powiedzia³ do nas, dzieka-
nów, gdy byliœmy u niego: poczekajmy z prawem,
stwórzmy na razie wydzia³ nauk spo³ecznych, to
bêdzie ³atwiejsze do prze³kniêcia dla w³adz. I tak
siê sta³o, ten wydzia³ istnieje do dzisiaj. A z pra-
wem uda³o siê uczyniæ póŸniej w ten sposób: wy-
st¹piliœmy do w³adz ze stwierdzeniem, ¿e kiedyœ
zawsze by³y dyplomy obojga praw. Có¿ to bêdzie
za duchowny, który bêdzie zna³ tylko prawo ka-
noniczne, a nie bêdzie zna³ prawa œwieckiego?
Zgodzono siê na to najpierw pod warunkiem, ¿e
bêd¹ tam studiowaæ duchowni, jedynie piêtna-
œcie osób spoza duchownych bêdzie mog³o tam
byæ. Ale na skutek zmian sytuacji politycznej,
zrywu Solidarnoœci i transformacji zarówno poli-
tycznej, jak i z czasem ekonomicznej, to wszyst-
ko siê zmienia³o. Z tym ¿e ta transformacja eko-
nomiczna uderzy³a w podstawy ekonomiczne
uniwersytetu. Sytuacja by³a bardzo trudna, Sza-
nowni Pañstwo. Przypominam sobie moment,
gdy 16 maja zd¹¿y³em przyjœæ, a pensje by³y wy-
p³acane przez pó³ godziny, i pensjê uzyska³em,
a mój kolega, profesor, maj¹cy rodzinê trzykrot-
nie wiêksz¹ ni¿ ja – ja trójkê dzieci, on dziewiêcio-
ro dzieci – nie zd¹¿y³, zabrak³o kilku minut. Mó-
wiê: bierz pó³ pensji, jutro zjaw siê, ale z rana,
i czekaj, mo¿e tê pensjê uzyskasz. By³a obawa, ¿e
nie da siê wytrzymaæ materialnie, i w zwi¹zku
z tym w³adze uniwersyteckie zwróci³y siê do
w³adz w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci politycz-
nej, zwróci³y siê do Sejmu, wówczas tak zwanego
kontraktowego, o to, a¿eby mo¿na by³o uzyskaæ
wsparcie finansowe. To by³o…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-
praszam, Panie Profesorze…)

Ju¿ mam koñczyæ, tak?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Uzna-

my, ¿e jeszcze drugi raz zg³osi³ siê pan do g³osu, na
piêæ minut, ale wiêcej ju¿ nie.)

Dobrze, postaram siê w trzy i pó³ zakoñczyæ,
Panie Marsza³ku, ale proszê wybaczyæ, jestem ab-
solwentem i chcê, ¿ebyœmy decydowali nie tylko
formalnie, ale z jakimœ zrozumieniem sprawy.

I wtedy by³o to trudne, ile mo¿na, o co mo¿na
siê zwróciæ. Pamiêtam, przyjecha³em z upowa¿-
nienia uniwersytetu na posiedzenie komisji fi-
nansowej, której przewodniczy³ pan Ryszard Bu-
gaj, i jego zrozumienie du¿o tu znaczy³o. Pamiê-

tam, i¿ jedna z pañ pos³anek – zostawmy jej imiê,
zostawmy jej nazwisko – stwierdzi³a: niech KUL
czarni finansuj¹. Ale komisja zdecydowa³a, ¿e
mo¿na zgodziæ siê na to czêœciowe finansowanie,
to jest w niektórych sprawach 70%, dydaktycz-
nych i naukowych, w niektórych zdaje siê 80%,
bez mo¿liwoœci inwestycyjnych.

W pewnym momencie KUL znowu sta³ siê nie-
jako anachroniczny w ujêciu formalnoprawnym,
dlatego ¿e w nastêpstwie konkordatu inne uczel-
nie – wymieniony dzisiaj Uniwersytet imienia
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, wtedy Akade-
mia Teologii Katolickiej, i inne uczelnie – uzyska-
³y pe³ne finansowanie, a uniwersytet katolicki…
Tutaj by³o powiedziane, ¿e ju¿ wczeœniej móg³ to
zrobiæ. Przypuszczam, zak³adam, ¿e nie chcia³
byæ nachalnym czy jakimœ wymagaj¹cym. I sta³o
siê, ¿e dziêki panu prezydentowi Rzeczypospoli-
tej, profesorowi Lechowi Kaczyñskiemu, zosta³a
podjêta ta inicjatywa, która umo¿liwia Katolic-
kiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu imienia Ja-
na Paw³a II uzyskanie tych samych œrodków, te-
go samego wsparcia, jakie maj¹ inne uczelnie re-
ligijne w oparciu o konkordat zawarty przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ ze Stolic¹ Apostolsk¹.

Jestem wdziêczny, Panie Marsza³ku, za mo¿li-
woœæ wypowiedzenia siê, za pana ³askaw¹ zgodê,
za dodanie tych kilku minut. Bêdê ogromnie
wdziêczny, jeœli rzeczywiœcie Wysoki Senat przy-
jmie tê ustawê i mój uniwersytet, nasz uniwersy-
tet – bo wiele osób jest zwi¹zanych uczuciowo
z tym uniwersytetem – bêdzie mia³ te same mo¿li-
woœci co inne uczelnie religijne, równie¿ mo¿liwo-
œci materialne, rozwijania swojej dzia³alnoœci, tak
zreszt¹ wa¿nej i w przesz³oœci, i, jak s¹dzê,
wspó³czeœnie dla Polski, dla narodu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e do protoko³u z³o¿yli swoje wy-

st¹pienia pan senator Ryszka i pan senator Sko-
rupa*.

Zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

W tej chwili przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu dwudziestego siódmego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Trzciñski zreferuje stanowisko Ko-

misji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu.
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Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê serdecznie.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie po³¹czo-

nych komisji, czyli Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, o projekcie
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, druk nr 206S.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie
obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 8 paŸ-
dziernika 2007 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ
z konstytucj¹ art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami.

Art. 31 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu
przewiduje, i¿ osoba fizyczna lub jednostka organi-
zacyjna, która zamierza realizowaæ roboty budow-
lane przy zabytku lub zalesienia na terenie, na któ-
rym znajduje siê zabytek, jest obowi¹zana pokryæ
koszty badañ archeologicznych oraz ich dokumen-
tacji. Oznacza to, ¿e inwestorzy bez zagwarantowa-
nia jakiejkolwiek pomocy ze strony pañstwa i przy
braku mechanizmów kompensacyjnych s¹ zobli-
gowani do dŸwigania ciê¿aru finansowania badañ
archeologicznych i ich dokumentacji.

Ustawa zawiera co prawda przepis, na mocy
którego, bêd¹c w³aœcicielem b¹dŸ posiadaczem
zabytku wpisanego do rejestru albo posiadaj¹c
taki zabytek w trwa³ym zarz¹dzie, mo¿na ubie-
gaæ siê o udzielenie dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy tym zabytku, jednak dotyczy to tylko zabyt-
ków wpisanych do rejestru. Dotacja na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane nie obejmuje wszystkich kosztów, do
których pokrycia zobowi¹zany jest inwestor.
O dofinansowanie mo¿e siê ubiegaæ tylko zainte-
resowany, a w³aœciwy organ mo¿e tej dotacji
udzieliæ, ale nie musi.

W konsekwencji inwestor niedysponuj¹cy wy-
starczaj¹cymi funduszami nie bêdzie w stanie
wywi¹zaæ siê z obowi¹zku pokrycia kosztów prac
s³u¿¹cych ochronie danego zabytku archeologicz-
nego, nie uzyska wiêc na przyk³ad pozwolenia wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków na przepro-
wadzenie robót budowlanych, a co za tym idzie,
równie¿ pozwolenia na budowê. Osoba taka bê-
dzie tak naprawdê ograniczona w mo¿liwoœci ko-
rzystania z gruntu, do którego przys³uguje jej ty-
tu³ prawny.

W dotychczasowym stanie prawnym pañstwo
by³o ca³kowicie uwolnione od finansowego aspek-
tu troski o zachowanie dziedzictwa archeologicz-
nego. Art. 73 ustawy przewiduje tylko fakultaty-
wn¹ mo¿liwoœæ wspó³finansowania przez pañ-
stwo. W praktyce wiêc koszty zosta³y przerzucone
na pewn¹ grupê osób.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, zgodnie
z art. 84 konstytucji, ka¿dy – a wiêc i w³aœciciel
nieruchomoœci – jest zobowi¹zany ponosiæ okreœ-
lone w ustawie ciê¿ary i œwiadczenia publiczne.
Wynika st¹d mo¿liwoœæ na³o¿enia na w³aœciciela
pewnych szczególnych powinnoœci, ale s³u¿yæ one
maj¹ realizacji interesu publicznego, a nie prze-
niesieniu na osobê bêd¹c¹ w³aœcicielem powinno-
œci w³adz publicznych. Brak w³aœciwej proporcji
w wywa¿eniu interesu prywatnego i publicznego
stwarza podstawy do uznania, ¿e art. 31 ust. 1
ustawy o zabytkach jest niezgodny z art. 64 ust. 1
i 3, w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 i art. 73 konstytucji.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrzeœ-
nia 2007 r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wy-
roku oraz motywami jego uzasadnienia, Komisja
Ustawodawcza oraz Komisja Kultury i Œrodków
Przekazu proponuj¹, by ustawê o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami znowelizowaæ w opar-
ciu o nastêpuj¹ce za³o¿enia.

W przypadkach okreœlonych w art. 31 ust. 1
ustawy udzielenie dotacji na dofinansowanie ba-
dañ archeologicznych i ich dokumentacji, je¿eli
przeprowadzenie tych badañ jest niezbêdne w ce-
lu ochrony zabytków, jest obowi¹zkiem admini-
stracji rz¹dowej. Dotacja mo¿e byæ udzielona
w przypadku, gdy koszt planowanych badañ ar-
cheologicznych i ich dokumentacji bêdzie wy¿szy
ni¿ 2% kosztów planowanych robót budowlanych
lub zalesieñ. Wysokoœæ dotacji na dofinansowa-
nie badañ archeologicznych i ich dokumentacji
jest równa ró¿nicy pomiêdzy kosztami planowa-
nych badañ archeologicznych i ich dokumentacji
a kosztami stanowi¹cymi 2% kosztów planowa-
nych dzia³añ, o których mowa w art. 31 ust. 1.

Projekt wy³¹cza mo¿liwoœæ udzielenia dotacji,
gdy podmiotem prowadz¹cym badania archeolo-
giczne jest jednostka organizacyjna zaliczona do
sektora finansów publicznych, z wy³¹czeniem jed-
nostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e gdy ba-
dania te bêd¹ realizowane z wykorzystaniem
œrodków finansowych Unii Europejskiej, Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego.

Dotacja zostanie zwrócona w ca³oœci albo
w czêœci wraz z odsetkami w przypadku, gdy kosz-
ty poniesione na przeprowadzenie badañ archeo-
logicznych i wykonywanie ich dokumentacji nie
bêd¹ wy¿sze ni¿ 2% kosztów poniesionych na pra-
ce inwestycyjne lub ró¿nica pomiêdzy kosztami
poniesionymi na przeprowadzenie badañ archeo-
logicznych i wykonanie ich dokumentacji a kosz-
tami stanowi¹cymi 2% kosztów poniesionych na
prace inwestycyjne bêdzie mniejsza ni¿ wysokoœæ
udzielonej dotacji.

Dotacja bêdzie podlega³a zwrotowi, wraz z od-
setkami, równie¿ wtedy, gdy inwestor nie rozliczy
dotacji w terminie piêciu lat od dnia zawarcia
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umowy w sprawie udzielania dotacji lub gdy do-
kumentacja badañ archeologicznych nie zostanie
przekazana wojewódzkiemu konserwatorowi za-
bytków w terminie trzech lat od dnia wydania po-
zwolenia na przeprowadzenie badañ archeologicz-
nych.

Ustawa bêdzie poci¹ga³a za sob¹ koniecznoœæ
udzia³u Skarbu Pañstwa we wspó³finansowaniu
badañ archeologicznych i ich dokumentacji.
Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Kultury
i Œrodków Przekazu wnosz¹ o przyjêcie przez Se-
nat jednolitego za³¹czonego projektu ustawy
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy. Dziêkujê bardzo za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, teraz oczywiœcie senatorowie
mog¹ zadawaæ pytania.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pozwolê sobie zadaæ pierwsze pytanie, poniewa¿
najprawdopodobniej minister Merta nie przyjdzie.
Tak wiêc, w zwi¹zku z tym, jakie by³o stanowisko
rz¹du?

Senator Marek Trzciñski:

Rz¹d popiera projekt po³¹czonych komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senatora?
Wobec tego dziêkujê bardzo.
(Senator Marek Trzciñski: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, skoro nie ma pytañ i nie ma

przedstawiciela rz¹du, otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
(G³os z sali: Jest…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja bardzo krótko. Nie ma pana ministra Merty,

st¹d pozwolê sobie przekazaæ pañstwu dwie infor-
macje. Jak ju¿ powiedzia³ pan senator sprawo-
zdawca, pan senator Trzciñski, propozycja tej

zmiany ustawowej, propozycja Senatu, jest reali-
zacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Ta ini-
cjatywa ustawodawcza by³a o tyle istotna, ¿e nie-
uchwalenie tych zmian przed 19 kwietnia 2009 r.
spowodowa³oby wejœcie w ¿ycie wyroku Trybuna-
³u Konstytucyjnego, a tym samym usuniêcie z ob-
rotu prawnego zaskar¿onego przepisu. Skutko-
wa³oby to powstaniem takiej luki prawnej, ¿e nie
by³oby w Polsce w ogóle po 19 kwietnia 2009 r.
obowi¹zku prowadzenia badañ archeologicznych
oraz ich dokumentacji. Jednoczeœnie otworzy³oby
to drogê do wznowienia postêpowañ w sprawach
rozstrzygniêtych na podstawie starych przepi-
sów, czyli art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie zabyt-
ków. Wyra¿ê wiêc tutaj ogromn¹ radoœæ, ¿e inicja-
tywa Senatu, jej sprawne przygotowanie…

Pan marsza³ek pyta³ o stanowisko rz¹du. Rz¹d
przygotowywa³ swój projekt, ale w trakcie posie-
dzenia Komisji Ustawodawczej uda³o siê uzgo-
dniæ jeden projekt i dziêki temu przyspieszyæ pro-
cedurê legislacyjn¹, bo byliœmy ju¿ w toku prac
Komisji Ustawodawczej nad realizacj¹ tego wyro-
ku. Wyra¿ê tylko nadziejê, ¿e Sejm bez zbêdnej
zw³oki rozpocznie procedowanie inicjatywy usta-
wodawczej w tym zakresie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Có¿ dalej robimy? Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e Senat móg³by przyst¹piæ do trze-

ciego czytania projektu ustawy.
Informujê, ¿e g³osowanie nad projektem usta-

wy przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad. Dziêkujê
bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o obywatelstwie polskim.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku nu-
mer nr 246, a sprawozdanie komisji w druku
nr 246S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
i Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ oraz komisji…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, czy s¹ jakieœ problemy?
…oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-

ministracji Pañstwowej, senatora Andrzeja Per-
sona, o przedstawienie wspólnego sprawozdania
komisji o projekcie ustawy.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
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Myœlê, ¿e jesteœmy œwiadkami chwili historycz-
nej. Ten projekt ustawy podsumowuje zobo-
wi¹zanie senatorów jeszcze IV kadencji do trzech
ustaw, które mia³y ogromne znaczenie dla pol-
skiej diaspory, dla naszych rodaków rozsianych
po ca³ym œwiecie: ustawa o Karcie Polaka, ustawa
o repatriacji – od pewnego czasu ju¿ jest w naszym
porz¹dku prawnym – i ustawa o obywatelstwie.
Nowoczesna ustawa o obywatelstwie polskim,
niestety, nie mia³a szczêœcia. Kilkakrotnie by³a
podejmowana. Bliska ju¿ realizacji w 2000 r., ja-
koœ gdzieœ zniknê³a w czeluœciach szuflad Sej-
mu…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Po
prostu z poprawkami Senatu nie dotar³a…)

Nie dotar³a do Sejmu. By³y kolejne projekty.
Ten nasz dzisiejszy, tak jak powiedzia³ pan mar-
sza³ek, jest projektem trzech komisji, w tym, nie
bez powodu, Komisji Emigracji i £¹cznoœci z Pola-
kami za Granic¹, z tego wzglêdu, ¿e naszych roda-
ków w du¿ym stopniu dotyczy. Dotyczy tych
wszystkich, których skrzywdzono, których w³a-
dza komunistyczna pozbawi³a obywatelstwa albo
zmusi³a do pozbawienia siê obywatelstwa, tym
wszystkim chcemy te¿ t¹ ustaw¹ uczyniæ zadoœæ,
chcemy uczyniæ zadoœæ ich krzywdom wobec tego
wszystkiego, co siê wydarzy³o.

Jak wspomnia³em, ustawa o repatriacji i Kar-
cie Polaka ju¿ funkcjonuje. Jestem przekonany,
¿e Senat siódmej kadencji zamknie okres dla nas
niedobry i czasami, mo¿na rzec, nawet przykry
i wstydliwy, ¿e tak d³ugo to trwa³o. Jestem przeko-
nany, ¿e przed³o¿ony projekt stwarza mo¿liwoœæ
przywrócenia obywatelstwa polskiego tym wszys-
tkim, którzy w wyniku II wojny œwiatowej lub re-
presyjnych praktyk w³adz PRL to obywatelstwo
stracili.

Nie jest te¿ przypadkiem, ¿e projekt nowej re-
gulacji podejmowa³y i podejmuj¹ si³y polityczne,
które g³êboko zakorzenione s¹ w tradycji niepod-
leg³oœciowej. Intencj¹ projektodawców jest bo-
wiem, jak wspomnia³em, zadoœæuczynienie roda-
kom, sprawienie, by do obywatelstwa polskiego
mogli powróciæ. Maj¹c na uwadze ich sytuacjê
przyjêliœmy, ¿e kwestia wielokrotnego obywatel-
stwa jest prywatn¹ spraw¹ osób aplikuj¹cych
o polskie obywatelstwo, wprowadzaj¹c jednoczeœ-
nie jasno i dobitnie sformu³owan¹ dyrektywê koli-
zyjn¹, dotycz¹c¹ osób posiadaj¹cych wielokrotne
obywatelstwo.

Przed³o¿ony projekt, a¿ trudno w to uwierzyæ,
zmienia obowi¹zuj¹c¹ ustawê z 1962 r., która zu-
pe³nie nie odpowiada wspó³czesnym standardom
i wymaga zast¹pienia przez now¹ regulacjê, a nie
jej kolejne nowelizacje. Przed³o¿ony projekt
spe³nia nie tylko oczekiwania rodaków, spe³nia
równie¿ wysokie standardy okreœlone w Konwen-
cji Rady Europy z 1997 r., któr¹ Polska podpisa³a

w 1999 r. Przyjêcie tego projektu umo¿liwi ratyfi-
kacjê konwencji.

Czas póŸny i pora chyba nie na to, ¿eby prowa-
dziæ d³ugie wyk³ady na temat obywatelstwa, ale
przeka¿ê kilka podstawowych informacji, je¿eli
Wysoka Izba pozwoli. Wiemy, ¿e to jest stosunek
prawny, który ³¹czy jednostkê z pañstwem i z któ-
rego to stosunku wynikaj¹ skutki prawne, okreœ-
lone w prawie wewnêtrznym danego pañstwa,
a tak¿e w prawie miêdzynarodowym. Zasady do-
tycz¹ce obywatelstwa polegaj¹ miêdzy innymi na
tym, ¿e pañstwo sprawuje jurysdykcjê nad swoi-
mi obywatelami tak¿e poza granicami kraju. Pañ-
stwo jest zobligowane do zapewnienia wstêpu
i pobytu na swoim terytorium wszystkim swoim
obywatelom. Pañstwo ma prawo do opieki dyplo-
matycznej i konsularnej nad swoimi obywatela-
mi, gdy przebywaj¹ za granic¹. Tak ¿e sprawy do-
tycz¹ce obywatelstwa nale¿¹ do kompetencji pañ-
stw, regulowane s¹ przez akty prawa wewnêtrz-
nego, które okreœlaj¹, komu obywatelstwo jest
przyznane i na jakich warunkach.

Sens tego terminu i sama istota obywatelstwa
siêga czasów bardzo zamierzch³ych. Jak pamiêta-
my z historii, Arystoteles ju¿ w VI wieku przed na-
sz¹ er¹ przyj¹³ podstawowe zasady i tradycje oby-
watelstwa. Staro¿ytna Grecja jest, jak wiemy,
uto¿samiana z pocz¹tkami demokracji. PóŸniej
by³ model rzymski. Tym siê ró¿ni³ od greckiego, ¿e
w Grecji siê je dziedziczy³o, jak i tradycje, a obywa-
telstwo w Rzymie mo¿na by³o nabyæ, bêd¹c cu-
dzoziemcem czy handlarzem, choæ przecie¿ by³o
tak¿e niewolnictwo. Potem d³uga, d³uga cisza i tak
ju¿ bardzo skrótowo traktuj¹c, mogê odnieœæ siê
do roku 1789, a wiêc do Deklaracji Praw Cz³owie-
ka i Obywatela, która by³a wstêpem do konstytu-
cji, a po obaleniu rz¹dów króla i arystokracji sta³a
siê dokumentem, od którego rozpoczê³a siê budo-
wa nowo¿ytnej koncepcji demokracji w Europie.
No, niby to wszystko by³o jasne i przejrzyste,
a tymczasem nie wszyscy pewnie wiedz¹, ¿e do-
piero w 1976 r. w Portugalii kobiety naby³y pe³niê
praw obywatelskich, a wiêc mówimy o czasach
staro¿ytnych, ale tak naprawdê dopiero XX wiek
przyniós³ tak du¿e zmiany. To by³ taki bardzo
skrótowy przebieg tej historii. Teraz przejdê do
naszego projektu.

Ten projekt nowej ustawy zosta³ opracowany
w 2006 r. w kancelarii premiera pod kierowni-
ctwem pana profesora Stelmachowskiego. Przed-
³o¿ony paniom i panom senatorom projekt po-
wsta³ w oparciu o tamte materia³y, ale tak¿e
w oparciu o normy i zasady prawne dotycz¹ce
obywatelstwa, wyra¿one, jak wspomnia³em,
w Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie przy-
jêtej przez Radê Europy w 1997 r. Polska, ju¿ mó-
wi³em o tym, podpisa³a tê konwencjê w 1997 r., jed-
nak jej ratyfikowanie zosta³o od³o¿one do czasu
implementacji norm w niej okreœlonych. Konwen-
cja zobowi¹zuje pañstwa strony, tak¿e Polskê, do
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wprowadzenia szeregu zasad: zobowi¹zanie do
uzasadnienia decyzji w sprawach obywatelstwa,
zapewnienie mo¿liwoœci odwo³ania siê od tych de-
cyzji, u³atwienie w nabywaniu obywatelstwa dla
okreœlonych grup cudzoziemców, dzieci, ma³¿on-
ków obywateli, osoby legalnie przebywaj¹ce na te-
rytorium tego kraju, i wszystko to w tym naszym
projekcie zosta³o pomieszczone.

Jedn¹ z generalnych zasad jest zasada ci¹g³o-
œci obywatelstwa wyra¿ona w art. 2: w dniu wej-
œcia w ¿ycie ustawy obywatelami polskimi s¹ oso-
by, które posiadaj¹ obywatelstwo polskie na pod-
stawie dotychczasowych przepisów. Bardzo wa¿-
na zasada. Pocz¹wszy od momentu nabycia oby-
watelstwa, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
niezale¿nie od zmian, jakie potem nast¹pi³y i ja-
kim podlega ustawodawstwo dotycz¹ce obywatel-
stwa, osoby, które naby³y obywatelstwo polskie
na podstawie poprzednio obowi¹zuj¹cych przepi-
sów, nastêpnie uchylonych lub zmienionych, jeœli
obywatelstwa polskiego nie utraci³y, zachowuj¹ je
zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi pod dat¹
nabycia.

Kolejna bardzo wa¿na zasada w artykule na-
stêpnym, w art. 3, zasada wy³¹cznoœci. Projekt
zachowuje zasady wy³¹cznoœci obywatelstwa,
dopuszcza bez ograniczeñ mo¿liwoœæ posiadania
wielokrotnego obywatelstwa, przyjmuj¹c jako
zasadê, ¿e kwestia wielokrotnego obywatelstwa
jest osobist¹ spraw¹ cudzoziemców ubiega-
j¹cych siê o polskie obywatelstwo. A pozostanie
przy dotychczasowym obywatelstwie nie powin-
no byæ przeszkod¹ w nabyciu obywatelstwa pol-
skiego.

Negatywne skutki tego zjawiska redukuje
zapisana w projekcie zasada wy³¹cznoœci oby-
watelstwa. Oznacza ona, Szanowne Panie
i Szanowni Panowie Senatorowie, ¿e osoba po-
siadaj¹ca obywatelstwo polskie i obce bêdzie
potraktowana zawsze przez w³adze polskie tak,
jakby posiada³a wy³¹cznie obywatelstwo polskie.
Jest to regulacja obowi¹zuj¹ca w wiêkszoœci praw
europejskich.

Ta nasza ustawa sk³ada siê z dziewiêciu roz-
dzia³ów. Najwa¿niejszy z nich to rozdzia³ doty-
cz¹cy nabycia obywatelstwa, rozdzia³ 2. General-
nie opieramy siê na starej rzymskiej zasadzie ius
sanguinis czyli prawa krwi. Opcjonalnie przyjmo-
wana jest zasada ius soli, czyli prawa ziemi. Gene-
ralnie jednak ma³oletni nabywa obywatelstwo
polskie przez urodzenie w przypadku, gdy co naj-
mniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
I drugi sposób: urodzi³ siê na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a rodzice s¹ nieznani, nie po-
siadaj¹ ¿adnego obywatelstwa lub ich obywatel-
stwo jest nieokreœlone. To jest dok³adnie to, co po-
wiedzia³em przed chwil¹, a wiêc generalnie obo-
wi¹zuje zasada prawa krwi, ius sanguinis, a zasa-

da prawa ziemi – dodatkowo w tych wyj¹tkowych
wypadkach.

Obywatelstwo nabywa siê zatem z mocy prawa,
czyli wed³ug tego przepisu, który przytoczy³em,
przez nadanie obywatelstwa polskiego, uznanie
za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywa-
telstwa polskiego. Ta instytucja jest novum w na-
szej ustawie. O niej powiem za chwilê kilka zdañ
wiêcej.

Nabycie obywatelstwa w drodze nadania przez
prezydenta RP – to jest podstawowa zasada. Pro-
jekt zachowuje dotychczasowe regulacje doty-
cz¹ce nabycia obywatelstwa w drodze nadania
przez prezydenta. I te prerogatywy prezydenta s¹
oczywiœcie w tym projekcie zawarte. Wynikaj¹
z art. 34 i 137 konstytucji i w ¿aden sposób nie s¹
podwa¿ane. Prezydent ma prawo nadawaæ oby-
watelstwo polskie oraz wyra¿a zgodê na zrzecze-
nie siê obywatelstwa polskiego i nikt tych konsty-
tucyjnych prerogatyw naruszyæ nie mo¿e. Nada-
nie obywatelstwa polskiego przez prezydenta sta-
nowi podstawowy sposób nabycia obywatelstwa
przez cudzoziemca. Prezydent nie jest tu ograni-
czony w swoich konstytucyjnych kompetencjach
¿adnymi warunkami. Mo¿e nadaæ obywatelstwo
polskie ka¿demu cudzoziemcowi na jego wniosek.
Te decyzje prezydenta s¹ ostateczne i nie maj¹ tu-
taj zastosowania przepisy kodeksu postêpowania
administracyjnego, nie ma od tych decyzji œrod-
ków odwo³awczych ani skarg.

Istnieje równie¿ tryb administracyjny. On ist-
nia³ ju¿ w obowi¹zuj¹cej ustawie z 1962 r. Tam jed-
nakkr¹g osób, które mog³y ubiegaæ siê o to w trybie
administracyjnym ogranicza³ siê do bezpañstwow-
ców oraz ma³¿onków obywateli polskich. Jednak
zgodnie z dyspozycjami zawartymi w Europejskiej
Konwencji o Obywatelstwie projekt nasz rozszerza
ten kr¹g osób uprawnionych do uznania za obywa-
tela polskiego. W drodze uznania o obywatelstwo
polskie bêd¹ mogli ubiegaæ siê cudzoziemcy, któ-
rzy w toku d³ugoletniego pobytu w Rzeczypospoli-
tej zintegrowali siê z naszym spo³eczeñstwem, zna-
j¹ jêzyk polski – wymagany jest egzamin – maj¹ za-
pewnione mieszkanie, Ÿród³o utrzymania, respek-
tuj¹ polski porz¹dek prawny, p³ac¹ podatki, mó-
wi¹c wprost, nie stanowi¹ zagro¿enia dla obronno-
œci lub bezpieczeñstwa pañstwa. Tacy obywatele
w wyniku postêpowania administracyjnego bêd¹
mogli nabyæ obywatelstwo polskie. U³atwienie na-
bycia zaleca w³aœnie Rada Europy w przywo³anej
konwencji o obywatelstwie.

Istotnym novum jest uzale¿nienie decyzji orga-
nu, czyli wojewody, o uznaniu za obywatela od
spe³nienia warunku znajomoœci, jak wspomnia-
³em, jêzyka, potwierdzonej egzaminem albo
ukoñczeniem szko³y jêzyka polskiego za granic¹.

Wreszcie przechodzê do instytucji, o której
wspomnia³em, ¿e jest zupe³nym novum, jej do tej
pory jeszcze nie by³o, czyli instytucji przywróce-
nia obywatelstwa polskiego. Przywrócenie jest
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nowym tytu³em i dotyczy tysiêcy by³ych obywateli
polskich, którzy utracili obywatelstwo w okresie
od 1920 do 1998 r. na podstawie obowi¹zuj¹cych
ustaw. Od uzyskania niepodleg³oœci w 1918 r.
obowi¹zywa³y w Polsce trzy ustawy: z 1920 r.,
z 1951 r. i obowi¹zuj¹ca do dzisiaj z 1962 r. Na
podstawie tych ustaw obywatele utracili obywa-
telstwo, a nasz senacki projekt powierza wydawa-
nie decyzji w sprawach o przywrócenie ministrowi
w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych, co wynika
z ustawy o dzia³ach. Postêpowanie to oczywiœcie
bêdzie toczy³o siê na podstawie przepisów k.p.a.,
co oznacza, ¿e w przypadku odmownej decyzji mi-
nistra bêdzie mo¿na z³o¿yæ wniosek o ponowne
rozpatrzenie.

Projekt ten przygotowany wczeœniej, jak wspo-
mnia³em, przez pana profesora Stelmachowskie-
go, powierza³ realizacjê tego zadania wojewodzie
w³aœciwemu ze wzglêdu na ostatnie miejsce za-
mieszkania wnioskodawcy w Polsce. Minister by³
wówczas organem drugiej instancji. Propozycja
Senatu ma na celu zapewnienie sprawnego, zgo-
dnego z oczekiwaniami œrodowisk polonijnych
przebiegu procedury. Utrzymanie pierwotnego
zapisu spowodowa³oby, ¿e wiêkszoœæ spraw tra-
fia³aby do i tak nadmiernie obci¹¿onego wojewo-
dy mazowieckiego. Z ca³¹ pewnoœci¹ minister
dysponuje profesjonalnie przygotowan¹, lepsz¹
kadr¹ urzêdników do realizacji tego zadania, co
gwarantuje jednolit¹ liniê orzecznicz¹, oraz ma
³atwiejszy dostêp do zasobów archiwalnych
w sprawie obywatelstwa i informacji w³aœciwych
w sprawach bezpieczeñstwa pañstwa i ochrony
po¿ytku publicznego. St¹d decyzja o przywróce-
nie obywatelstwa, któr¹ podejmowaæ bêdzie na
wniosek tej osoby minister w³aœciwy do spraw
wewnêtrznych.

W roku 2000 – tutaj wspomina³ pan marsza³ek
o tym – ten projekt ju¿ by³. Projekt instytucji przy-
wrócenia obywatelstwa by³ dyskutowany wœród
Polonii. Otó¿ by³y takie g³osy, ¿e przywrócenie po-
winno byæ automatyczne. Generalnie jesteœmy
zdania, ¿e musi zg³aszaæ siê ta osoba z wnios-
kiem, bo po prostu dla wielu osób sytuacja by³a-
by, delikatnie mówi¹c, niewygodna, a czasami
sprzeczna z prawem i interesami danej osoby, gdy
zajmuje stanowisko w s³u¿bie publicznej w kraju,
gdzie obowi¹zuje zasada jednego obywatelstwa,
a wiêc gdzie nie wolno mieæ dwóch obywatelstw,
gdzie wyklucza siê podwójne obywatelstwo.
I z tych wszystkich powodów zadecydowano, ¿e
przywrócenie mo¿e nastêpowaæ tylko na wniosek
osoby zainteresowanej.

Oczywiœcie istnieje równie¿ nabycie obywatel-
stwa w drodze repatriacji. Ustawa z 9 listopada
2000 r. o tym mówi.

Chcia³bym tak¿e wspomnieæ o kosztach, bo to
przecie¿ te¿ jest wa¿ne. Nowa ustawa bêdzie mia³a

wp³yw na wydatki bud¿etu pañstwa i poci¹gnie za
sob¹ koszty w wysokoœci oko³o 1 miliona 330 ty-
siêcy z³ w skali roku. Koszty te zwi¹zane bêd¹ z ko-
niecznoœci¹ zwiêkszenia zatrudnienia w admini-
stracji publicznej w zwi¹zku ze spodziewanym
zwiêkszeniem liczby postêpowañ administracyj-
nych dotycz¹cych nabycia obywatelstwa polskie-
go. Koszty te obejmuj¹ utworzenie dwudziestu
nowych etatów, po jednym w piêtnastu wojewódz-
twach, dwóch w województwie mazowieckim,
trzech w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, wyposa¿enie dwudziestu stano-
wisk, modernizacjê centralnego rejestru o naby-
ciu i utracie obywatelstwa.

Projekt z 2006 r., jak wspomina³em, zosta³
przyjêty przez miêdzyresortowy zespó³, by³ przed-
miotem uzgodnieñ z Kancelari¹ Prezydenta RP,
która wówczas zg³osi³a zastrze¿enia do trybu na-
bywania obywatelstwa. Dziœ jest to warunek raty-
fikowania przez Polskê Europejskiej Konwencji
o Obywatelstwie.

Nasz projekt by³ konsultowany z wybitnymi
ekspertami z ministerstwa spraw wewnêtrznych,
z panem ministrem Stachañczykiem, którego po-
wita³em, i panem dyrektorem Sor¹. Mam nadzie-
jê, ¿e panowie ci bêd¹ te¿ przy pañstwa pytaniach,
w¹tpliwoœciach, uwagach, s³u¿yæ pomoc¹.

Raz jeszcze powiem, ¿e jestem g³êboko przekona-
ny, i¿ to w³aœnie nasz Senat, Senat siódmej kaden-
cji, zakoñczy wreszcie tak d³ugo trwaj¹cy proces,
momentami przykry dla wielu naszych rodaków,
którzy przez d³ugie lata byli pokrzywdzeni. Spe³ni¹
siê ich oczekiwania, a my spe³nimy tak¿e wysokie
standardy wynikaj¹ce z konwencji Rady Europy.

Przekazaliœmy panom senatorom opinie i eks-
pertyzy prawne profesorów, konstytucjonalistów,
a tak¿e przyk³ady rozwi¹zañ w innych krajach Unii
Europejskiej. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ pytanie? O,

jest mnóstwo pytañ.
Proszê bardzo, senator Skurkiewicz, proszê

bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam trzy pytania. Panie Senatorze, o nada-

waniu obywatelstwa, najogólniej mówi¹c, bêd¹
decydowa³y trzy podmioty: prezydent, minister
i wojewoda. Jak by³o do tej pory? Czy ta noweliza-
cja w jakiœ sposób nie obdziera z uprawnieñ pre-
zydenta? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Senatorze, dotyczy roz-
dzia³u 5, a konkretnie art. 37, a póŸniej art. 40 i 41.
Wydaje mi siê, choæ nie jestem prawnikiem, ¿e
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przepisy prawa powinny byæ traktowane wprost.
Je¿eli pañstwo proponujecie zapis, ¿e obywatel-
stwo polskie przywraca minister w drodze decyzji,
rodzi siê pytanie: który minister, jaki minister? Czy
nie nale¿a³oby pomyœleæ, ¿e jest to minister w³aœci-
wy do spraw administracji i spraw wewnêtrznych?
Mo¿e pañstwo macie inne pomys³y. To jest kolejna
uwaga. Czy nie uwa¿a pan, ¿e by³oby zasadne, aby
taki zapis siê znalaz³ w tej ustawie?

I jeszcze jedna bardzo wa¿na sprawa, chyba
najpowa¿niejsza. Przepraszam, Panie Marsza³ku,
jeœli mogê…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê, proszê bardzo.)

Sprawa dotyczy ca³ego rozdzia³u 5 i art. 36, który
mówi o przywracaniu obywatelstwa polskiego. Pa-
nie Senatorze, czy wprowadzenie takiej mo¿liwoœci
przywrócenia obywatelstwa polskiego nie bêdzie
poci¹ga³o za sob¹ powa¿nych konsekwencji w bli¿-
szej lub dalszej przysz³oœci? Chcia³bym, aby pan
baczy³ na sytuacjê maj¹tków pozostawionych przez
osoby, które wyjecha³y za granicê – podam przyk³ad
pani Agnes Trawny, która pozostawi³a maj¹tek, wy-
jecha³a z Polski i w tej chwili odbywaj¹ siê d³ugo-
trwa³e procesy o zwrot tego maj¹tku, który ona de
facto porzuci³a. Czy nie obawia siê pan, ¿e w mo-
mencie gdy wprowadzimy instytucjê przywrócenia
obywatelstwa polskiego, te osoby zg³osz¹ siê z pro-
œb¹ o przywrócenie tego obywatelstwa, a to poci¹g-
nie za sob¹ roszczenia o zwrot maj¹tków, które one
pozostawi³y. Teraz ju¿ nie jako obywatele Niemiec
bêd¹ siê upominaæ, tylko ju¿ jako obywatele Polski,
podejrzewam, ¿e w majestacie prawa bêdzie pañ-
stwo polskie musia³o im te maj¹tki zwracaæ.

To takie moje uwagi i pytania na pocz¹tku. Jeœ-
li pan senator zechcia³by ustosunkowaæ siê…
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Zacznê od koñca. Stanowczo stwierdzamy,

¿e roszczenia maj¹tkowe tych osób rozstrzyga-
ne s¹ przez polskie s¹dy cywilne, które nie trak-
tuj¹ kwestii obywatelstwa polskiego jako prze-
s¹dzaj¹cej o odszkodowaniu za utracone mie-
nie. Tak ¿e przywrócenie obywatelstwa polskie-
go nie jest równoznaczne z wiêksz¹ szans¹ czy
wiêksz¹ ³atwoœci¹ dzia³añ przed s¹dem cywil-
nym. Nie ma z tym zwi¹zku, dotyczy tylko oby-
watelstwa.

Wrócê do pierwszego pytania. Jak wspomnia-
³em, w ustawie pojawi³a siê nowa instytucja, rze-

czywiœcie przywrócenie obywatelstwa. Do tej pory
nabycie obywatelstwa odbywa³o siê przede wszy-
stkim z mocy prawa oczywiœcie, tak jak powie-
dzia³em, przez urodzenie, przez nadanie obywa-
telstwa – to jest prerogatywa prezydenta, uznanie
za obywatela polskiego w w¹skim zakresie do tej
pory, w³aœciwie jako wspó³ma³¿onek albo bezpañ-
stwowiec – innej formy nie by³o. Teraz o tyle jest
szersza ta forma, ¿e do uznania obywatelstwa do-
³¹czamy ca³¹ grupê osób, które przebywaj¹ w Pol-
sce, nie s¹ w kolizji z polskim porz¹dkiem praw-
nym, p³ac¹ podatki i znaj¹ jêzyk polski. A wiêc ta
forma uznania za obywatela polskiego do tej pory
bardzo w¹ska zostaje dosyæ rozszerzona. I nowa
instytucja, tak jak wspomnieliœmy, przywrócenie
obywatelstwa. Art. 37 – mam wra¿enie, ¿e poin-
formowa³em, i¿ w³aœciwy ze wzglêdu na ustawê
o dzia³ach jest pan minister spraw wewnêtrznych.
Je¿eli móg³bym pana ministra Stachañczyka po-
prosiæ o wsparcie – nie mia³bym wówczas w¹tpli-
woœci, ¿e to przywrócenie dotyczy ministra spraw
wewnêtrznych.

Mo¿emy, Panie Marsza³ku, udzieliæ panu mini-
strowi g³osu?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Wobec tego poza swoim czasem, bo jeszcze pan

te¿ bêdzie odpytywany.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Rzeczywiœcie tu nie ma tego zapisu, ale w usta-
wie dzia³owej jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie s³ychaæ.)
Nie ma tu tego zapisu, ale w ustawie o dzia³ach

jest stwierdzone, ¿e sprawy zwi¹zane z obywatel-
stwem pozostaj¹ w gestii ministra w³aœciwego do
spraw wewnêtrznych. Dlatego prawdopodobnie
tego zapisu tutaj nie ma. Ten przepis mo¿na oczy-
wiœcie uzupe³niæ o zapis, ¿e to jest...

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Mo¿na poprawkê wnieœæ, jeszcze jesteœmy na
etapie drugiego czytania.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: No tak, ale
przepraszam…)

Proszê bardzo.
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Senator Wojciech Skurkiewicz:

Szanowny Panie Ministrze, Panie Senatorze,
przepraszam, jeszcze tylko jedna uwaga. Nie ma
tego zapisu w art. 37, 40 i 41, a w art. 42 pojawia
siê minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych.
Albo mo¿emy to ujednoliciæ, albo…

(Senator Leon Kieres: OdpowiedŸ jest w usta-
wie. Mogê powiedzieæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

W art. 9 ust. 4 jest powiedziane: w sprawach
nale¿¹cych do w³aœciwoœci wojewody organem
wy¿szego stopnia w rozumieniu k.p.a. jest mini-
ster w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, zwany da-
lej ministrem. I wszêdzie tam, gdzie jest mowa
o ministrze, chodzi o ministra spraw wewnêtrz-
nych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujemy bardzo, sprawa siê rozstrzygnê³a,

œwietnie.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze, za pomoc.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Korfanty, proszê bardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Sprawo-
zdawco! Mam pytanie dotycz¹ce rozdzia³u 3 i 4,
dotycz¹cego nadawania obywatelstwa polskiego.
W tym projekcie s¹ w³aœciwie dwie drogi nabycia
obywatelstwa, a mianowicie nadanie cudzoziem-
cowi obywatelstwa przez prezydenta, wed³ug roz-
dzia³u 3, oraz uznanie przez wojewodê cudzo-
ziemca za obywatela polskiego, o czym mówi roz-
dzia³ czwarty projektu. Te dwie drogi w³aœciwie
prowadz¹ do jednego celu. Czy pana zdaniem, Pa-
nie Senatorze, nie lepiej by³oby siê pokusiæ
o stworzenie jakichœ jednolitych zasad nadawa-
nia obywatelstwa polskiego, czy opracowanie ta-
kich jednolitych zasad w przysz³oœci nie doprowa-
dzi³oby do unikniêcia nieporozumieñ w tym za-
kresie?

Mam jeszcze jedno pytanie do pana, Panie Se-
natorze. Czy proponowane w projekcie rozwi¹za-

nie tego dualizmu w nadawaniu obywatelstwa
przez uznanie i przez nadawanie przez prezydenta
nie rodzi w¹tpliwoœci konstytucyjnych, zgodnie
z art. 34 i 137 konstytucji? Przypomnê, ¿e art. 137
konstytucji mówi o tym, ¿e to prezydent nadaje
obywatelstwa, a art. 34 konstytucji mówi o tym,
¿e obywatelstwo polskie nabywa siê przez urodze-
nie z rodziców bêd¹cych obywatelami polskimi.
Proszê o wyjaœnienie tych kwestii.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jak ju¿ wspomnia³em trzy opinie prawne,

w tym pana profesora Jagielskiego, który by³ au-
torem tego projektu z 2006 r., te w¹tpliwoœci roz-
wiewaj¹. Jedynym i wy³¹cznym suwerenem takiej
prerogatywy nadawania obywatelstwa jest prezy-
dent, co wynika, jak wspomnia³em, z konstytucji.
Tego prawa w ¿aden sposób nie mo¿na panu pre-
zydentowi ograniczyæ, takich prób tutaj nikt nie
czyni. Art. 17 jasno mówi, ¿e prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej mo¿e nadaæ cudzoziemcowi oby-
watelstwo polskie, nastêpuje to na wniosek cu-
dzoziemca – nikt takich ograniczeñ nie mo¿e czy-
niæ, by³oby to sprzeczne z konstytucj¹. A wiêc de-
cyzja ta jest ostateczna, nieodwo³alna, nie wyni-
kaj¹ z niej ¿adne administracyjne prawa do wy-
jaœnieñ ani do sk³adania odwo³ania.

Uznanie za obywatela, jak ju¿ wspomnia³em, by-
³o w tej ustawie z 1962 r. w wê¿szym zakresie. Kon-
wencja europejska sugeruje nam w sposób dosyæ
jasny, istotny, ¿eby rozszerzyæ drogê administracyj-
n¹, dawaæ szansê odwo³añ, a tak¿e ¿eby obywatel
dowiedzia³ siê, jakie s¹ powody otrzymania decyzji
negatywnej, by móg³ siê zgodnie z kodeksem postê-
powania administracyjnego od niej odwo³aæ.

Ka¿dy cudzoziemiec mo¿e zg³osiæ siê do prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o na-
danie obywatelstwa i nikt tego prawa mu nie ogra-
nicza. Decyzja prezydenta, jak powiedzia³em, jest
ostateczna. A wiêc te instytucje funkcjonuj¹ obok
siebie, choæ oczywiœcie zgodnie z Konstytucj¹
Rzeczypospolitej Polskiej taka prerogatywa nale-
¿y do prezydenta.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan marsza³ek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, w obecnym stanie prawnym
jest coœ takiego, jak potwierdzenie obywatelstwa,
nie – poœwiadczenie. Rozumiem, ¿e to znika z tej
ustawy i pojawia siê przywrócenie.
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Senator Andrzej Person:

Nie, jest tak¿e, Panie Marsza³ku, potwierdzenie
posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
rozdzia³ 7 o tym traktuje. Ka¿dy mo¿e wyst¹piæ
o potwierdzenie, i¿ posiada lub utraci³ obywatel-
stwo polskie. Postêpowanie w sprawie, o której
mowa w ust. 1, mo¿e byæ wszczête tak¿e z urzêdu.
Decyzje w sprawie posiadania obywatelstwa pol-
skiego lub jego utraty…

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem, czyli
ta sytuacja, ta mo¿liwoœæ pozostaje.)

Tak, ta sytuacja potwierdzenia obywatelstwa i ten
przepis istniej¹ nadal. To jest jakby niezale¿ne od in-
stytucji przywrócenia obywatelstwa. Decyzja po-
œwiadczenia obywatelstwa dotyczy tak¿e emigran-
tów z 1968 r., czyli obywateli polskich, którzy wyje-
chali do Izraela, do Niemiec. Decyzje i uchwa³y Rady
Pañstwa, te haniebne uchwa³y – nie wszyscy to pa-
miêtaj¹ – by³y uchylone przez sam¹ Radê Pañstwa
w1984r.,wiêconi jakby tegoobywatelstwanieutra-
cili. Istnieje zatemjedyniepotrzebapotwierdzenia te-
go obywatelstwa przez tych ludzi, którzy uchwa³¹
Rady Pañstwa zostali z Polski wydaleni.

Pan senator… O przepraszam, ja tutaj w roli
pana marsza³ka chcia³em wyst¹piæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszêbardzo,pansenatorAndrzejewskimag³os.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie, czy w toku prac komisji – poniewa¿
przyjêto dopuszczalnoœæ podwójnego albo wielo-
krotnego obywatelstwa, jak rozumiem, co jest za-
sadne i zgodne z postulatem Senatu z pierwot-
nych jego inicjatyw – rozwa¿ano zastosowanie
konwencji wiedeñskiej dotycz¹cej opcji i tej pro-
wieniencji, która wynika jeszcze z traktatu wer-
salskiego, a póŸniej ze szczególnej konwencji po-
miêdzy Polsk¹ a Niemcami, te¿ wiedeñskiej, która
mówi³a o koniecznoœci tam, gdzie to podwójne
obywatelstwo wynika³o i z przepisów niemieckich
i z polskich, dokonania tak zwanej opcji, czyli pra-
wa opcji. Pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak wyobra¿a sobie pan, Panie
Senatorze, sytuacjê praktyczn¹, której nie roz-
wi¹zuje ta ustawa, chodzi o art. 3. Osoba, która
uzyska… S¹ cztery tryby: nadanie, potwierdzenie,
przywrócenie b¹dŸ uznanie. Dzisiaj obywatel Pol-
ski mo¿e byæ jednoczeœnie obywatelem Ukrainy,
Bia³orusi, Stanów Zjednoczonych Ameryki b¹dŸ
jakiegokolwiek innego pañstwa i wykonuje tam to,
co wynika z tytu³u obywatelstwa i przyjmuje tam
urzêdy. I nagle okazuje siê, ¿e ustawa mówi, i¿ pod-
porz¹dkowujemy go tylko prawu polskiemu, elimi-
nuj¹c jego obowi¹zki wynikaj¹ce z regulacji w tam-

tych pañstwach. W zwi¹zku z tym, dlaczego nie ma
prawa opcji, które po traktacie wersalskim by³o
kilkudziesiêcioma aktami ró¿nego rzêdu w Drugiej
Rzeczypospolitej regulowane? Czy rozwa¿aliœcie tê
kwestiê podczas prac w komisji? Czy chcecie od ra-
zu tak¹ osobê postawiæ w konflikcie i z prawem
polskim, i z prawem pañstwa, które z tytu³u oby-
watelstwa taka osoba wykonuje?

Senator Andrzej Person:

Ja myœlê, Panie Senatorze, ¿e negatywne skut-
ki takiego zjawiska redukuje w³aœnie zasada wy-
³¹cznoœci. Tak…

(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie ¿e je wy-
wo³uje.)

Osoba posiadaj¹ca obywatelstwo polskie i obce
zawsze bêdzie traktowana przez w³adze polskie
tak, jakby posiada³a wy³¹cznie obywatelstwo pol-
skie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Do wojska i podat-
ki!)

Jest to regulacja, która obowi¹zuje w wiêkszo-
œci pañstw europejskich. Jest to, Panie Senato-
rze, regulacja, która mówi wprost, ¿e taka osoba
nie mo¿e czerpaæ korzyœci z tego, ¿e jest obywate-
lem innego pañstwa, a polskim obywatelstwem
mo¿e legitymowaæ siê jedynie przed polskimi
urzêdami. Myœlê, ¿e to eliminuje sytuacjê, która
mia³a miejsce wielokrotnie – doskonale to pamiê-
tamy – kiedy przyje¿d¿ali obywatele polscy, zw³a-
szcza ze Stanów Zjednoczonych czy z Niemiec, po-
si³kuj¹c siê tutaj paszportem…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-
cie¿ oni st¹d wyje¿d¿aj¹ z amerykañskim pa-
szportem.)

Wyje¿d¿aj¹ z amerykañskim, a przyje¿d¿aj¹
z polskim czy odwrotnie.

Ale je¿eli pan senator pozwoli, ja bym od razu
odwo³a³ siê jeszcze do przedstawicieli minister-
stwa, do pana ministra, który te sprawy wy³¹cz-
noœci…

(Senator Piotr Andrzejewski: Pana ministra za-
pytam w swoim czasie. Chodzi o to, czy zastana-
wialiœcie siê nad tym problemem na posiedzeniu
komisji.)

Ja myœlê, ¿e rozstrzygnêliœmy…
(Senator Piotr Andrzejewski: Wymuszamy, ¿e-

by obywatel amerykañski odby³… W zwi¹zku
z tym karzemy go, ¿e nie odby³ s³u¿by w Wojsku
Polskim. Podatek…)

Nie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Jak to? Jeœli traktujemy go jako obywatela pol-
skiego, to urz¹d skarbowy natychmiast musi go
zapytaæ i wymierzyæ od wszystkiego podatki. Ta-
kie s¹ konsekwencje. Prawo opcji by³o prawem,
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które mówi³o z tytu³u jakiego obywatelstwa wyko-
nuje siê podstawowe obowi¹zki na rzecz pañstwa.
Nie mo¿na tych obowi¹zków wykonywaæ na rzecz
dwóch, trzech, czterech pañstw. Mo¿na mieæ oby-
watelstwo, ale wykonuje siê… Na tym polega³o
prawo opcji. My tu tylko dla ma³oletniego tego nie
przewidujemy. Tymczasem obywatel, który po-
siada parê obywatelstw, musi siê zdeklarowaæ,
które pañstwo jest priorytetowe. Mo¿e zachowaæ
obywatelstwo polskie, a wykonywaæ obowi¹zki
z tytu³u obywatelstwa amerykañskiego albo bia-
³oruskiego, albo wszystko jedno jakiego kraju.
Tu, wyznam, albo zabrak³o wyobraŸni, albo wie-
dzy o tym, jak to by³o regulowane po traktacie
wersalskim.

Senator Andrzej Person:

Ja myœlê, ¿e sytuacja jest dosyæ jasna. Przyk³ad
abolicji podatkowej, która niedawno zaczê³a obo-
wi¹zywaæ, potwierdza, ¿e je¿eli obywatel p³aci po-
datki w Anglii, mimo ¿e jest obywatelem polskim –
dotyczy³o to ca³ej nowej emigracji – to z takiego po-
datku jest w Polsce zwolniony.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to dotyczy³o
obywateli polskich.)

Obywateli polskich, którzy mog¹… Tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Poprzednio nie by-

³o podwójnego obywatelstwa.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze, proszê pañstwa, mo¿e w trybie pytañ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam pytanie

zwi¹zane z kwesti¹ opcji.)
Proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czy po traktacie wersalskim
to nie by³o tak, ¿e kiedy powsta³o pañstwo polskie,
to osoba zamieszkuj¹ca na jego terytorium, a po-
siadaj¹ca obywatelstwo, za³ó¿my, rosyjskie, austro-
-wêgierskie czy niemieckie, musia³a dokonaæ wy-
boru? Podobnie by³o w sytuacji rozpadu ZSRR.
Czy nie taki by³ stan faktyczny?

(Senator Piotr Andrzejewski: Czasem pod przy-
musem.)

Tak, ale wydaje mi siê… Tu mam pytanie do pa-
na senatora: czy to nie by³ stan, który wytwarza³
rozpad starych pañstw i powstawanie nowych
pañstw na tym terytorium? Czy pan senator tak
nie uwa¿a?

Senator Andrzej Person:

Uczciwie przyznam, ¿e nie mogê jednoznacznie
odpowiedzieæ. Ja bym siê z tak¹ sugesti¹ pana
marsza³ka na pewno zgodzi³, ale nie posiadam ta-
kiej wiedzy. Byliœmy tutaj zobligowani, zwi¹zani
sugestiami przez konwencjê europejsk¹. I tak te¿
to przyjêliœmy, ¿e wobec prawa polskiego obywa-
tel jest zobligowany legitymowaæ siê dokumentem
i obywatelstwem polskim.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Podzielam pañskie zdanie, ¿e ta ustawa bêdzie
wiekopomna i znacz¹ca, ale przede wszystkim
jest to rozwojowa ustawa, poniewa¿ jednak losy
du¿ej liczby Polaków bêd¹ dzisiaj zwi¹zane z ró¿-
nego rodzaju migracjami. Byæ mo¿e bêdzie
w zwi¹zku z tym zachodzi³a potrzeba potwierdza-
nia czy wracania, czy nawet utraty obywatelstwa.
Dlatego nie jest to epizodyczna ustawa. Jest to
ustawa, która, powiedzia³bym, ma charakter
przysz³oœciowy.

Ale moje pytania s¹ nastêpuj¹ce. Pan senator
sprawozdawca wspomnia³ o kosztach. Chcia³bym
tylko wiedzieæ, jakie koszty bêd¹ zwi¹zane z przy-
wróceniem, nabyciem obywatelstwa polskiego
dla Polonii. One kiedyœ by³y przeszkod¹. To pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie. Nap³ywaj¹ sygna³y od Polonii, ¿e
nie wszystkie Ÿród³a dokumentuj¹ce polskoœæ s¹ ho-
norowane. Na przyk³ad zdjêcia. Wiadomo, niszczono
dokumenty lub sami Polacy je niszczyli z obawy
przed przeœladowaniem. Na przyk³ad jedna z osób,
która prowadzi³a ze mn¹ korespondencjê, udoku-
mentowa³a polskoœæ poprzez pomnik i napis po pol-
sku, który siê zachowa³. I to nie by³o honorowane.

I wreszcie trzecie, ostatnie pytanie. Wspomnia³
pan senator sprawozdawca, ¿e wszyscy cudzoziem-
cy, w³aœciwie myœlê tu o Polakach, którzy w wyniku
represji utracili obywatelstwo, bêd¹ musieli wystê-
powaæ z wnioskiem, czyli bêd¹ w³¹czeni w pewn¹
procedurê. Pan senator sprawozdawca asekurowa³
siê, ¿e to ma na celu ochronê tych obywateli, ze
wzglêdu na jakieœ reperkusje w pañstwach, które
nie uznaj¹ zasady obywatelstwa… Ale jest pytanie:
czy nie mo¿na by tej procedury uproœciæ? Czy pañ-
stwo polskie nie mog³oby uznaæ chocia¿by tych re-
presji, które polega³y na automatycznym pozbawie-
niu obywatelstwa? Nie oznacza³oby to automatycz-
nego przywrócenia obywatelstwa, i tak musia³aby
byæ utrzymana zasada z³o¿enia wniosku, tyle ¿e
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procedura mog³aby byæ uproszczona. Po prostu
obywatel polski na mocy tej ustawy zg³asza³by siê
z dokumentem i wyra¿a³by na podstawie tej ustawy
chêæ automatycznego przywrócenia obywatelstwa.
Tak jak to jest w ustawie o uznaniu za niewa¿ne wy-
roków s¹dów, wystarczy tylko pokazaæ dokument,
¿e by³o siê przeœladowanym, i na tej zasadzie s¹d
automatycznie…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Bardzo interesuj¹ce pytania, Panie Senatorze.
Zacznê od tego trzeciego. Powiem wprost, ja wspo-
mina³em – mo¿e niezbyt precyzyjnie, a mo¿e, po-
wiem inaczej, niezbyt dosadnie – ¿e obywatelstwo
polskie to jest te¿ obowi¹zek. Mówimy wprost, ¿e
ten wniosek polega równie¿ na tym, ¿e minister
ma prawo podjêcia decyzji. Wiemy wszyscy do-
skonale o sytuacjach, w których ktoœ wybra³ takie
obywatelstwo, mo¿e nieelegancko to powiem, bo
by³o mu wygodniej i ³atwiej. Nie w ka¿dej sytuacji
to obywatelstwo bêdzie przywrócone. I st¹d wnio-
sek, choæ jest to jakby dopiero wtórna kwestia.
Podstawowa kwestia dotyczy sytuacji, gdzie – tak
jak pan powiedzia³, ja zreszt¹ te¿ o tym wczeœniej
wspomnia³em – jest problem, bo ktoœ zajmuje ja-
kieœ wysokie stanowisko administracyjne, ktoœ
nie mo¿e mieæ podwójnego obywatelstwa. I st¹d
ten wniosek. Ale to wszystko po to, ¿eby daæ ko-
muœ szansê. Ktoœ narusza³ porz¹dek prawny, wy-
jecha³, znowu nieelegancko powiem, bo nas nie
lubi³. Nie musimy w tej sytuacji do tego obywatela
podchodziæ z jak¹œ przesadn¹ estym¹. Dlatego
dajmy ministrowi szansê, ¿eby to on móg³ tak¹
decyzjê podj¹æ.

Pan ma oczywiœcie racjê i ta procedura bêdzie
u³atwiona. Bêdzie to siê odbywa³o najczêœciej
w konsulatach, bo z regu³y ci ludzie mieszkaj¹
gdzieœ za granic¹ i bardzo prosty dokument trafi
poprzez tego konsula do ministerstwa. Tam bê-
dzie podjêta jak najszybciej decyzja. Oczywiœcie,
te problemy z dokumentami, o jakich pan wspo-
mnia³, to my znamy, bo widzimy dok³adnie, jakie
s¹ problemy przy Karcie Polaka. Ktoœ nie ma ¿a-
dnych dokumentów, wszystko siê spali³o na
Wschodzie. Na Kresach sytuacja by³a przecie¿
wielokrotnie dramatyczna. No i wtedy trzeba po-
szukiwaæ œwiadków. Sam w najbli¿szej, w ka¿dym
razie w bardzo bliskiej rodzinie mam osoby miesz-
kaj¹ce w Polsce po szeœædziesiêciu latach pobytu
w Anglii. Moja ciotka nie ma ¿adnego polskiego

dokumentu. Wszystko siê spali³o. Jest bardzo du-
¿y problem, mimo pomocy, ¿eby jej za³atwiæ nawet
dowód osobisty. Krótko mówi¹c, to jest na pewno
problem i myœlê, ¿e jeszcze zwrócimy siê do przed-
stawicieli ministerstwa o szczegó³owe informacje,
na podstawie jakich dokumentów, dowodów – czy
pomnik b¹dŸ, jak pan mówi, nagrobek, czy jakieœ
inne œlady rodzinne, s¹ wystarczaj¹cym dowo-
dem, czy te¿ nie.

A koszty – no tak, dzisiaj przecie¿ o wydanie pa-
szportu wystêpuje siê p³ac¹c. Jaka bêdzie wyso-
koœæ tych kosztów, to ja niestety siê nie orientujê
i nie jestem w stanie odpowiedzieæ.

Senator Jan Rulewski:

Ale czy za przywrócenie obywatelstwa utraco-
nego w wyniku represji trzeba wnosiæ op³atê?

Senator Andrzej Person:

Ja mówi³em o kosztach, jakie bêdzie ponosi³o
pañstwo. A w wypadku przywrócenia obywatel-
stwa utraconego w wyniku tych represji nie ma ¿a-
dnych kosztów, nie, na pewno to bêdzie bezp³atne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Moje pyta-
nie poprzedzê stwierdzeniem o olbrzymiej niechê-
ci do sformu³owania tego pytania, ale muszê je za-
daæ, ¿eby uci¹æ wszelkie w¹tpliwoœci, które mo¿e
rodziæ stosowanie tej ustawy. Niechêæ moja do za-
dania tego pytania wi¹¿e siê z umieszczeniem
w ustawie zapisu o udziale w postêpowaniu wery-
fikacyjnym Instytutu Pamiêci Narodowej i Pamiê-
ci – Komisji Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu. I teraz wiecie pañstwo, dlaczego z tak¹ nie-
chêci¹ bêdê zadawa³ to pytanie.

Mianowicie w art. 41 jest mowa o tym, ¿e przed
wydaniem decyzji minister spraw wewnêtrznych
zwraca siê, co jest oczywiste, do komendanta g³ó-
wnego Policji, szefa Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, to samo jest w przypadku nadania
obywatelstwa, oraz prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej, a w razie potrzeby do innych organów,
o udzielenie pisemnej informacji, czy przywró-
cenie obywatelstwa polskiego – wiêc teraz Insty-
tut Pamiêci Narodowej bêdzie przedstawia³ in-
formacje, nie dokumenty, czyli bêdzie musia³
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prowadziæ postêpowanie – nie stanowi zagro¿e-
nia dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa
albo ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publi-
cznego oraz czy cudzoziemiec, który z³o¿y³ wnio-
sek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, nie
dzia³a³ na szkodê interesu Rzeczypospolitej Pol-
skiej. To jest w ogóle niezgodne z ustaw¹ o Insty-
tucie Pamiêci Narodowej, weŸmy chocia¿by to
ostatnie sformu³owanie, bo IPN nie ma prawa za-
jmowaæ siê sprawami, generalnie rzecz bior¹c,
kolaboracji czy haniebnego dzia³ania, jakkol-
wiek byœmy to okreœlili, po 31 grudnia 1989 r. al-
bo po 6 maja 1990 r., bo wtedy zosta³a zlikwido-
wana S³u¿ba Bezpieczeñstwa i zosta³ powo³any
Urz¹d Ochrony Pañstwa.

Jeszcze siê muszê t³umaczyæ, bo byæ mo¿e py-
tanie, które zaraz zadam, bêdzie komentowane
przez osoby ¿yczliwe wobec mnie inaczej, mówi¹c
eufemistycznie. Otó¿, na pewno rozpêta siê dys-
kusja, czy prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
bêdzie mia³ prawo prowadzenia postêpowania,
i w jakim trybie, by stwierdziæ, ¿e przywrócenie…
Bo on ma przedstawiæ informacjê, to jest informa-
cja, a wiêc stanowisko – i zaraz bêdzie kolejne py-
tanie: w jakim trybie ono mo¿e byæ weryfikowane,
czy œrodki oskar¿enia nie powinny byæ wczeœniej
ni¿ informacja prezesa, a nie dopiero wówczas,
kiedy minister spraw wewnêtrznych z powo³a-
niem siê na informacje prezesa odmówi wydania
decyzji pozytywnej. Prezes IPN bêdzie musia³ pro-
wadziæ postêpowanie wyjaœniaj¹ce, czy przywró-
cenie nie stanowi zagro¿enia dla obronnoœci, bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego, czy cudzozie-
miec nie dzia³a³ na szkodê interesów Rzeczypospo-
litej Polskiej. Ja rozumiem, ¿e czymœ kuriozalnym
by³oby wpisanie tutaj: czy cudzoziemiec nie dzia³a³
na szkodê Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bo to
akurat by³oby zas³ug¹ czy cnot¹, prawda? A tutaj
wpisano: czy nie dzia³a³ na szkodê interesów Rze-
czypospolitej Polskiej. Ja mam nadziejê, ¿e pan se-
nator zrozumia³ niepokoje, które tu wyrazi³em
i w zwi¹zku z którymi formu³ujê nastêpuj¹ce pyta-
nie. No muszê je w koñcu zadaæ. Czy pañstwo re-
fleksyjnie odnosiliœcie siê do takich niepokojów,
czy te¿ uznaliœcie, ¿e nie ma potrzeby?

Senator Andrzej Person:

Przede wszystkim dziêkujê panu profesorowi,
¿e tak wytwornie to pytanie sformu³owa³. A ono
rzeczywiœcie jest bardzo skomplikowane.

Zacznê od koñca. My d³ugo debatowaliœmy
i w sk³adzie trzech komisji by³o wielu ekspertów,
konsultowa³em to tak¿e z panem marsza³kiem,
który mia³ inne zdanie na ten temat. Chodzi
o datê, bo tu jest jakby pocz¹tek ca³ej dyskusji,
chodzi o cezurê, do jakiego okresu to utracenie
obywatelstwa ma byæ uwzglêdniane – z konsty-

tucji z 1997 wynika, ¿e do 1 stycznia 1999 r. To
jest przyczynek do dyskusji, ¿e jeszcze prawie
dziesiêæ lat emigracja ci¹gle by³a niestety pod
rz¹dami tego niechlubnego prawa, które powo-
dowa³o, ¿e Polacy musieli siê zrzekaæ obywatel-
stwa, bo takie by³y wymogi w Szwecji, Danii czy
w innych krajach. By³o te¿ wiele g³osów za tym,
¿eby t¹ dat¹ graniczn¹ by³ wspomniany przez pa-
na profesora 1989 r. Wówczas wszyscy, którzy to
obywatelstwo stracili ju¿ póŸniej, nie powinni
byæ uwzglêdniani – no ale ich jest na œwiecie a¿
ko³o dwudziestu tysiêcy. Ktoœ by³ dwadzieœcia lat
za granic¹, wyjecha³ w ramach emigracji solidar-
noœciowej albo innej, i ktoœ go postawi³ przed
dramatycznym wyborem w 1995 albo w 1997 ro-
ku – a u nas wci¹¿ niestety obowi¹zywa³o to pra-
wo – i on tego wyboru dokona³. I teraz, czy my ma-
my ich zostawiæ dlatego, ¿e oni podjêli tak¹ de-
cyzjê? To bardzo trudny temat. Ja myœlê… No my
ci¹gle debatujemy nad projektem, prawda, to nie
jest jeszcze ostateczna decyzja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przypominam, proszê pañstwa, ¿e jest jeszcze
dyskusja i mo¿emy z³o¿yæ poprawki, tak ¿e bardzo
bym do tego zachêca³.

Senator Andrzej Person:

Ja nie wiem, ja bym siê sk³ania³… Mówiê o tym
dlatego, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej wpisuje
siê te¿ w lata dziewiêædziesi¹te, bo wtedy on za-
czyna³ dzia³aæ.

Powiem tak – no nie mam innego wyboru, mu-
szê to powiedzieæ – ja siê bardziej sk³ania³em do
tej cezury 1989 r., ale zdajê sobie sprawê, ¿e skoro
dwadzieœcia tysiêcy ludzi jest pozbawionych oby-
watelstwa, które straci³o w latach dziewiêædzie-
si¹tych, ¿yje na emigracji, to powinniœmy przyj¹æ
tak¹ datê z konsekwencjami dotycz¹cymi tak¿e
IPN. Tak najkrócej mogê odpowiedzieæ.

Pan Marsza³ek siê zg³asza, wiêc nie pozostaje
mi nic innego, jak oddaæ g³os.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Przewodnicz¹cy, tu nie chodzi o datê,
oczywiœcie.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Oczy-
wiœcie, ¿e nie chodzi o datê.)

Tu nie chodzi o datê, chodzi o coœ innego
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Cho-

dzi o to, co IPN robi³.)
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Data to co innego. Data, jak rozumiem, Panie
Przewodnicz¹cy, jest zwi¹zana...

(Senator Andrzej Person: Z IPN te¿ w jakimœ
sensie.)

1999 r. – s³usznie, dlatego ¿e dopiero w 1999 r.
zosta³y uchylone przepisy o pozbawieniu obywa-
telstwa, czyli formalnie one obowi¹zywa³y do
1999 r., to by³ oczywiœcie nasz grzech, ale te prze-
pisy formalnie obowi¹zywa³y. Ja wola³bym, ¿eby
to by³a data wczeœniejsza, za³ó¿my 1989 r., po-
wstanie rz¹du Mazowieckiego, wybory itd. Ale te
przepisy obowi¹zywa³y tak¿e póŸniej. Nie chodzi
o datê. Chodzi o to, czy pan, Panie Senatorze,
uwa¿a za s³uszne, ¿e kompetencje w sprawie
przywrócenia obywatelstwa otrzymuje IPN powo-
³any przecie¿ zupe³nie do czegoœ innego.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mini-
ster mo¿e zwróciæ siê do IPN o przedstawienie do-
kumentów dotycz¹cych danej osoby. Kropka.)

Minister mo¿e siê zwróciæ do wszystkich.
(G³os z sali: W³aœnie.)
Ale tutaj jest zapis przes¹dzaj¹cy.

Senator Andrzej Person:

Czy ja dobrze rozumiem, ¿e pan profesor Kieres
zg³osi poprawkê?

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja zg³oszê stoso-
wn¹ poprawkê.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Do
zakoñczenia dyskusji.)

Ja reprezentujê trzy komisje, które ten projekt
wspólnie przyjê³y, i st¹d moja sytuacja… Przepra-
szam, rozpêdzi³em siê.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze pytanie?
Ale potem nie bêdziemy mieli czasu na dysku-

sjê ani na z³o¿enie poprawek.
Dobrze. Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Jeszcze jedno pytanie, nie zmieœci³em siê w tej
minucie... Z uwagi na powi¹zania wielu przedsta-
wicieli pañstw sojuszniczych uzyska³o prawo do
obywatelstwa polskiego i dzisiaj zapewne b¹dŸ
oni, b¹dŸ ich dzieci – a ja znam taki przypadek –
korzystaj¹ ju¿ z przywilejów obywatelstwa pol-
skiego. Jest wiêc pytanie, czy pañstwo polskie ma
w jakiœ ogl¹d tego, które osoby naby³y prawo oby-
watelstwa z tytu³u sojuszniczych powi¹zañ Polski
w ramach Uk³adu Warszawskiego. Czy pan prezy-
dent zajmuje siê t¹ spraw¹? W moim przekonaniu
po to, ¿eby pozbawiæ tego przywileju.

(Senator Andrzej Person: Panie Senatorze, to
jest bardzo trudne pytanie i przekracza zakres tej
ustawy.)

Przepraszam, oczywiœcie marsza³ek Rokossow-
ski nie ¿yje, ale chcia³by wiedzieæ, czy on by³ obywa-
telem polskim, czy on nie by³ obywatelem polskim,
czy cz³onkowie jego rodziny korzystaj¹ z tego.

Senator Andrzej Person:

Szczerze powiem, ¿e nie jestem w stanie na to
pytanie odpowiedzieæ, czy marsza³ek Rokossow-
ski… Oprócz tego, ¿e wiem, ¿e mia³ podniesion¹
brew, to o innych… Mówi¹c zupe³nie powa¿nie,
o rejestrach wspomina³em, ale to s¹ rejestry,
które wprowadzamy t¹ ustaw¹ i dotycz¹ one, Pa-
nie Senatorze, tych wszystkich rejestrów zwi¹za-
nych z nadaniem obywatelstwa, uznaniem, przy-
wróceniem, wyra¿eniem zgody na zrzeczeniem
siê i wyborem obywatelstwa dla ma³oletniego.
Pozbawienie kogoœ obywatelstwa w taki sposób
i w tej drodze, jak s¹dzê, zdecydowanie wykracza
poza tê ustawê, takie mam wra¿enie. Jeœli pana,
Panie Senatorze, ta odpowiedŸ nie satysfakcjo-
nuje, sprawdzê to i udzielê panu odpowiedzi na
piœmie.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To
obejmuje ustawa o dekomunizacji.)

Ja tak myœlê, ¿e ustawa o dekomunizacji, jak
tu mi podpowiada pan marsza³ek, obejmuje tych
obywateli, którym to obywatelstwo siê nie nale-
¿a³o.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Bo ja bym chcia³, ¿eby pan minister troszkê siê
wypowiedzia³ na temat ustawy.

Skoro nie ma pytañ, dziêkujê bardzo.
(Senator Andrzej Person: Dziêkujê bardzo.)
Poproszê pana ministra o skomentowanie tego.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko powiem, w imieniu wy³¹cznie

w tym wypadku ministra spraw wewnêtrznych
i administracji, poniewa¿ to jeszcze nawet for-
malnie nie jest projekt ustawy, w zwi¹zku z czym
nie ma stanowiska rz¹du do tego dokumentu
i ono powstanie dopiero w toku prac w Sejmie, ¿e
my generalnie ten projekt w tym jego kszta³cie
popieramy. Uwa¿amy, ¿e ma on naprawdê zna-
cz¹c¹ wartoœæ dodan¹ w stosunku do tych prze-
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pisów, które dzisiaj obowi¹zuj¹. Wprowadza nowo-
czesny system uzyskiwania obywatelstwa. Roz-
wi¹zuje problemy, które s¹ pod rz¹dami dzisiejszej
ustawy i powoduj¹ liczne w¹tpliwoœci w praktyce
dzia³ania ró¿nych organów. I tak jak mówi³ równie¿
pan senator sprawozdawca, pozwoli on nam ratyfi-
kowaæ konwencjê Rady Europy podpisan¹ przez
Polskê ju¿ wiele lat temu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Proszê panów, ja przypominam, ¿e jest godzina

23.23, a chcia³bym, ¿ebyœmy dzisiaj skoñczyli,
wiêc by³bym zwolennikiem tego, ¿eby tego nie ci¹g-
n¹æ, bo jeszcze mamy jedn¹ ustawê do omówienia.
Ponadto przypominam, ¿e bêdzie jeszcze debata
i ¿e do momentu, kiedy og³oszê koniec debaty, po-
winny wp³yn¹æ poprawki, o których ju¿ by³a mo-
wa, bo w przeciwnym razie bêd¹ powa¿ne k³opoty.

Proszê bardzo, pan senator Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam do
pana ministra nastêpuj¹ce pytanie. Mam przed
sob¹ opracowanie, które zosta³o zrobione przez
pana doktora Ryszarda Piotrowskiego i tutaj na
ostatniej stronie jest akapit, który zacytujê: „In-
stytucja przywrócenia obywatelstwa wydaje siê
zbêdna w œwietle art. 19 ust. 1 pkt 4 projektu, któ-
ry przewiduje, ¿e wniosek cudzoziemca o nadanie
obywatelstwa zawiera informacjê o posiadaniu
obywatelstwa polskiego w przesz³oœci”. Panie Mi-
nistrze, jak mo¿e pan odpowiedzieæ na to pytanie?
Bo istotnie w art. 19 jest jak gdyby powtórzenie te-
go, co jest w rozdziale5dotycz¹cymprzywrócenia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Senatorze, mo¿liwoœæ uzyskania oby-
watelstwa polskiego w trybie nadania tego oby-
watelstwa istnieje tak¿e obecnie, co wiêcej, mie-

liœmy ju¿ tego typu sytuacjê, kiedy na przyk³ad
na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych pan prezy-
dent Wa³êsa wprowadzi³ szybk¹ œcie¿kê dla
osób zainteresowanych, kiedy w koñcu lat dzie-
wiêædziesi¹tych, o ile pamiêtam, pan prezydent
Kwaœniewski wprowadzi³ szybk¹ œcie¿kê dla
osób, które zainteresowane by³yby nadaniem
obywatelstwa przez prezydenta, a by³y szczegól-
ne okolicznoœci, w których poprzednio utraci³y
obywatelstwo polskie. Jednak¿e instytucje te
nie sprawdzi³y siê, a œrodowiska polonijne nieu-
stannie domaga³y siê w³aœnie instytucji przy-
wrócenia, stwierdzenia, ¿e mia³y obywatelstwo
i zosta³o im zabrane, a nie zrównania ich z oso-
bami, które mog³y nigdy nie mieæ obywatelstwa
polskiego i teraz dopiero o nie aplikuj¹. Bardzo
chcia³y, aby taka instytucja znalaz³a siê w usta-
wie polskiej.

Zatem odnosz¹c siê ostrzej do opinii pana
doktora Piotrowskiego, powiem, ¿e jest to opi-
nia niew¹tpliwie legislacyjnie w tym punkcie
poprawna, ale równie¿ niew¹tpliwie oderwana
od rzeczywistoœci oczekiwañ œrodowiska pol-
skiego mieszkaj¹cego poza granicami Polski,
bo tam by³o oczekiwanie na wprowadzenie ta-
kiej instytucji jak przywrócenie obywatelstwa.
To siê znajduje w dokumentach prawie wszyst-
kich zjazdów polonijnych, organizacji polonij-
nych. I bardzo wyraŸnie chodzi³o w³aœnie o to,
¿eby to by³o coœ innego ni¿ nadanie obywatel-
stwa, bo tym ludziom nie sz³o o nadanie obywa-
telstwa, gdy¿ oni uwa¿ali i uwa¿aj¹ do dzisiaj,
¿e je mieli, zostali go bezprawnie lub pod przy-
musem pozbawieni i chc¹, ¿eby im je przywró-
cono.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym powróciæ na

chwilê do tego, o co pyta³em wczeœniej pana se-
natora sprawozdawcê. Ten trzeci podmiot, mini-
sterstwo bêdzie decydowa³o czy minister bêdzie
decydowa³ o przywróceniu obywatelstwa. Ale ro-
dzi siê pytanie, czy rzeczywiœcie w ca³¹ tê grê
o obywatelstwo nale¿y w³¹czyæ trzeci podmiot,
który by o tym decydowa³. Czy nie nale¿y iœæ
w tym kierunku, ¿e na przyk³ad o uznaniu i przy-
wróceniu decyduje wojewoda albo o uznaniu
i przywróceniu decyduje minister? Bo absolutnie
nie przemawia do mnie to, o czym mówi³ pan se-
nator Person, ¿e to jest sprawa dotycz¹ca tylko
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dwudziestu etatów, przy czym najwiêksze woje-
wództwo mazowieckie, w którym sprawa dotyczy
prawdopodobnie najwiêkszej liczby osób, otrzy-
ma dwa etaty z tych dwudziestu, a ministerstwo
otrzyma trzy etaty z tej¿e w³aœnie puli. Czy nie
nale¿a³oby jednak pokusiæ siê o to, aby pozosta-
wiæ to w³aœnie u wojewody, tak ¿eby to wojewoda
decydowa³ o uznaniu i przywróceniu obywatel-
stwa, a tymi dwoma kolejnymi etatami, czyli
w sumie by³yby cztery, zasiliæ wojewodê mazo-
wieckiego, gdzie bêdzie najwiêcej spraw o przy-
wrócenie obywatelstwa polskiego? Bo tak jak
mówiê, mno¿ymy byty, wprowadzamy kolejny
element, wprowadzamy trzeci¹ instytucjê, wpro-
wadzamy ministerstwo, co do tej pory nie by³o
stosowane, do tej, powiem ogólnie, gry o obywa-
telstwo polskie. Czy nie lepiej i nie ³atwiej by by³o
pozostaæ tylko przy dwóch elementach, czyli pre-
zydencie i wojewodzie lub prezydencie i mini-
strze czy ministerstwie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Senatorze, to jest wynikiem naszych
analiz, bo sugerowaliœmy, nie bêdê tego ukry-
wa³, komisji tego typu rozwi¹zanie organizacyj-
ne. I nawet nie chodzi tu o kwestie etatowe, dla-
tego ¿e, je¿eli dalibyœmy te kwestie do wojewo-
dów, to i tak etatowo musielibyœmy wzmocniæ
ministerstwo, bo musia³by siê rozbudowaæ
pion zajmuj¹cy siê rozpatrywaniem odwo³añ
w ministerstwie, gdy¿ odwo³ania bêd¹ z ca³¹
pewnoœci¹. Tylko ¿e jest jednak doœæ istotna
ró¿nica miêdzy przywróceniem obywatelstwa
a uznaniem. Uznanie za obywatela, tak jak jest
ukszta³towane w tej ustawie, jest de facto pew-
nym dzia³aniem wojewody o charakterze auto-
matycznym, dlatego ¿e wojewoda ma tam do
zbadania kilka pozytywnych przes³anek, któ-
rych wystêpowanie powinien stwierdziæ, do
sprawdzenia dwie przes³anki negatywne, przy
czym ta druga, kluczowa opieraæ siê bêdzie nie
na jego dzia³aniu, tylko na informacjach, które
on pozyska od organów w³aœciwych w spra-
wach bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
De facto przepisy prawa wprost reguluj¹, kto to

obywatelstwo mo¿e i powinien uzyskaæ w dro-
dze uznania. Z administracyjnego punktu wi-
dzenia jest to doœæ prosta czynnoœæ.

Zak³adamy, ¿e postêpowania dotycz¹ce przy-
wrócenia obywatelstwa bêd¹ jednak wymaga³y
poszukiwania dokumentów, niekiedy zaintere-
sowany nie bêdzie w stanie ich pozyskaæ, bê-
dziemy musieli go w tym wspomagaæ. Te postê-
powania bêdziemy niekiedy prowadziæ na pod-
stawie przepisów ustaw z roku 1920 i z roku
1952, w zakresie których obecnie ju¿ generalnie
prawników siê nie kszta³ci. My w ministerstwie
mamy taki zespó³, który zna siê równie¿ na tych
przepisach, na tych przepisach pracuje i po nie-
wielkim wsparciu i przeszkoleniu tych ludzi g³ó-
wnie przez kolegów bêdziemy mieli sprawny ze-
spó³, który bêdzie w stanie te postêpowania
szybko robiæ. Bo tu jest jeszcze jeden element:
najbardziej zainteresowani przywróceniem
obywatelstwa oczekuj¹, ¿e to bêdzie robione
mo¿liwie sprawnie, poniewa¿ oni mog¹ nie do-
czekaæ decyzji w sytuacji niesprawnego dzia³a-
nia organów. Poniewa¿ bardzo d³ugo czekali na
tê instytucjê, to przy niesprawnym dzia³aniu
organów mog¹ nie doczekaæ pozytywnej dla sie-
bie decyzji.

Dlatego po analizie si³, œrodków i mo¿liwoœci
uznaliœmy, ¿eprzejêcieprzezministraw³aœciwegodo
spraw wewnêtrznych realizacji tych zadañ zapewni
najbardziej sprawne, kompetentne i po³¹czone
z mo¿liwoœci¹ najlepszego dotarcia do istniej¹cych
w tych sprawach dokumentów prowadzenie postê-
powañ.St¹d taka,anie innanaszapropozycjawtym
zakresie.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, jeœli mogê jeszcze króciutko…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, wobec tego jeszcze jedno pyta-
nie: a co, jeœli minister odmówi przywrócenia oby-
watelstwa polskiego osobie zainteresowanej? Czy
tej osobie bêdzie przys³ugiwa³o odwo³anie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Zgodnie z przepisami kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego – i to stosuje siê do wszystkich po-
stêpowañ, w których pierwsz¹ instancj¹ jest naczel-
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ny lub centralny organ administracji pañstwowej –
zainteresowanemu przys³uguje wniosek o ponowne
rozpoznanie sprawy przez organ, a nastêpnie od de-
cyzji wydanej w nastêpstwie takiego wniosku skarga
do wojewódzkiego s¹du administracyjnego, je¿eli
negatywna decyzja zostanie podtrzymana.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Z pewn¹ namolnoœci¹ wracam do tego pytania,
które bardzo dyplomatycznie skierowa³ do pana
ministra pan pose³ sprawozdawca.

(G³os z sali: Senator.)
Myœlê o ludziach, którzy zechc¹ skorzystaæ

z instytucji przywrócenia. Czy rz¹d mo¿e przewi-
duje wydanie aktu normatywnego uznaj¹cego te
orzeczenia za niewa¿ne? To, jak powtarzam, nie
musia³oby rodziæ takich skutków, ¿e ci obywatele
staj¹ siê z mocy tego prawa ponownie obywatela-
mi, ale przynajmniej by³oby skróceniem procedu-
ry w zakresie dochodzenia.

I drugie pytanie. Czy – prawdopodobnie jest to
w aktach ni¿szego rzêdu – wnioski o przywrócenie
b¹dŸ ponowne uzyskanie obywatelstwa wymaga-
j¹ wniesienia op³at, równych chocia¿by tej, któr¹
wnosz¹ obywatele, gdy dla nowonarodzonych
chc¹ uzyskaæ obywatelstwo? Jak pamiêtam,
w Kanadzie to jest 60 dolarów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Zaczynam od koñca. Poniewa¿ do tej pory nie
by³o tej instytucji, wiêc oczywiœcie kwestie finan-
sowe nie by³y regulowane. Analizuj¹c te przepisy,
nie zak³adaliœmy wprowadzenia op³aty skarbowej
lub op³aty konsularnej w przypadku wniosków
o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Jeœli chodzi o pytanie pierwsze, to taka mo¿li-
woœæ naszym zdaniem nie istnieje, gdy¿ stwier-
dzenie ustawowo niewa¿noœci wszystkich de-
cyzji dotycz¹cych utraty obywatelstwa polskie-
go, niezale¿nie od ich kszta³tu, skutkowa³oby
uzyskaniem przez te osoby obywatelstwa pol-
skiego. Bo je¿eli z obiegu prawnego wypadaj¹ de-
cyzje stwierdzaj¹ce, ¿e ktoœ coœ straci³, to wraca-

my do stanu, ¿e on to posiada. By³aby tylko kwe-
stia uregulowania w przepisach, od jakiej daty po-
siada, a nam w³aœnie chodzi o to, i to jest równie¿
przemyœlane pod k¹tem interesów osób, które siê
o to przywrócenie mog¹ ubiegaæ, aby nie by³o tu
automatyzmu. Jest bowiem, wiemy o tym, wiele
osób, które utraci³y to obywatelstwo polskie i wca-
le nie zamierzaj¹ do niego wróciæ. Utraci³y je œwia-
domie, dokona³y pewnego wyboru, wybra³y pewn¹
drogê ¿yciow¹, na której to obywatelstwo nie by³o
im potrzebne i nie zamierzaj¹ do niego wracaæ,
wprost przeciwnie, ten powrót i posiadanie pod-
wójnego obywatelstwa mog¹ im zaszkodziæ w reali-
zowaniu ich jakichœ planów ¿yciowych. St¹d nie
przewidujemy tego typu generalnej regu³y.

Je¿eli ju¿ przyjmowaæ pewne stwierdzenia,
które dotyczy³yby w³aœnie tego problemu, czyli
mówi³y, jak negatywn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³y
w tym zakresie w³adze komunistyczne, do czego
ludzi zmusza³y, to ewentualnie widzia³bym to
w jakimœ fragmencie, na przyk³ad w preambule,
gdyby ta ustawa mog³a mieæ preambu³ê. To
w preambule mo¿na ewentualnie napisaæ. Uza-
sadniaj¹c, dlaczego dalej w przepisach jest mo-
wa o przywróceniu, mo¿na ewentualnie w pre-
ambule napisaæ, ¿e uwzglêdniaj¹c to z³e, co ro-
bi³y w³adze komunistyczne – trzeba by to oczy-
wiœcie opisaæ s³owami ³adniejszymi od tych,
których ja w tej chwili u¿ywam – wprowadza siê
miêdzy innymi tê ustawê, tê w³aœnie instytucjê.
Wtedy mamy polityczn¹ deklaracjê, a skutki
prawne wywiera to, co jest w treœci ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej pytaj¹cych… Widzê pana senatora Per-

sona. Proszê bardzo... Nie Persona, Korfantego.
(Senator Roman Ludwiczuk: To te¿ jest persona.)
To te¿ powa¿na persona, ale to jest pan senator

Korfanty.
Proszê bardzo…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie mo¿e byæ do

protoko³u?)
To s¹ jeszcze pytania.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Jedno krót-
kie pytanie dotycz¹ce w³aœnie tego art. 6. Chodzi
o pewne osoby, które g³ównie w latach siedem-
dziesi¹tych dobrowolnie zrzek³y siê polskiego
obywatelstwa. Czy zamierzeniem tego art. 6 by³o
to, ¿eby takie osoby te¿ mia³y prawo do przywróce-
nia obywatelstwa?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Panie Senatorze, ja generalnie stwierdzam, ¿e
je¿eli pan mówi o osobach, które zrzeka³y siê oby-
watelstwa polskiego, bo ta grupa budzi najwiêk-
sze zainteresowanie, w trakcie obowi¹zywania
tak zwanych uchwa³y niemieckiej i uchwa³y ¿y-
dowskiej, to one, zgodnie z jednolitym orzeczni-
ctwem polskich s¹dów administracyjnych dzisiaj
przyjêtym, ¿e tego obywatelstwa nigdy nie utraci-
³y, poniewa¿ nie wolno im by³o zabraæ tego obywa-
telstwa w trybie powszechnie obowi¹zuj¹cej
uchwa³y Rady Pañstwa… Inaczej mówi¹c, ka¿da
osoba, która wyjecha³a z Polski w latach szeœæ-
dziesi¹tych czy siedemdziesi¹tych do Niemiec czy
do Pañstwa Izrael, je¿eli z³o¿y wniosek do wojewo-
dy o potwierdzenie posiadania obywatelstwa pol-
skiego, to prawdopodobnie od organów admini-
stracji, czyli wojewody i ministra, dostanie decyz-
jê negatywn¹, ale je¿eli z³o¿y skargê do s¹du, to
s¹d tê decyzjê zmieni i uzna, ¿e osoba ta posiada
obywatelstwo polskie.

I taka decyzja, taki wyrok s¹du to jest to, o co
tym osobom tak naprawdê chodzi, dlatego ¿e –
wracaj¹c do tego, o co pan senator wczeœniej pa-
nów pyta³, pana przewodnicz¹cego – je¿eli ktoœ
chcia³by odzyskiwaæ maj¹tek, to istotne jest oby-
watelstwo, które posiada³ w chwili utraty tego
maj¹tku, a nie to, które ewentualnie nabêdzie te-
raz czy nabêdzie w przysz³oœci. Bo je¿eli s¹dy roz-
patruj¹ sprawy dotycz¹ce obywatelstw, to one
uwzglêdniaj¹ w pewnych okolicznoœciach kwe-
stie, jakie obywatelstwo mia³a ta osoba w mo-
mencie utraty go, dlatego ¿e tam siê stosuje
art. 39 starej ustawy z 1961 r. o gospodarce nie-
ruchomoœciami w miastach i osiedlach. To by³a
podstawa prawna utraty tego mienia nierucho-
mego przez osoby wyje¿d¿aj¹ce za granicê i jed-
nym z warunków utraty tego mienia, czyli prze-
jœcia na Skarb Pañstwa, by³a utrata obywatel-
stwa polskiego. Tak wiêc dla tej osoby interesu-
j¹ce i wa¿ne jest wywiedzenie, ¿e kiedy w roku
1970 czy 1960 wyjecha³a z Polski, to wtedy oby-
watelstwa polskiego nie utraci³a. A to osi¹gnie
nie na podstawie tej ustawy, bo ta ustawa mówi
wprost przeciwnie. Je¿eli wyst¹pi o przywróce-
nie, to oznacza, ¿e godzi siê z tym, i¿ to obywatel-
stwo utraci³; ¿eby wyst¹piæ o przywrócenie, nale-
¿y byæ przekonanym, ¿e siê obywatelstwo straci-
³o, ¿e siê go nie ma i chce siê jego przywrócenia.
To nie jest to, o co chodzi tym osobom, które
ewentualnie wyst¹pi¹ o odzyskanie mienia pozo-
stawionego w Polsce w momencie wyjazdu.
W zwi¹zku z tym nie s¹dzimy, aby te osoby by³y
zainteresowanie korzystaniem z norm, które s¹
w art. 36.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wiêcej pytañ nie widzê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ
minut. Wnioski o charakterze legislacyjnym se-
natorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do mo-
mentu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Broni-
s³awa Korfantego.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowana w³aœnie ustawa o obywatelstwie

polskim jest niew¹tpliwie jedn¹ z najwa¿niej-
szych, którymi zajmujemy siê w ostatnim czasie.
Wielka szkoda, ¿e projekt tej ustawy jest omawia-
ny w tak póŸnych godzinach, przy obecnoœci tak
nielicznych senatorów. Szanowni Pañstwo, spra-
wa obywatelstwa jest szczególnie wa¿na dla Polo-
nii i Polaków mieszkaj¹cych poza granicami kra-
ju, którzy w wielu przypadkach zostali bezpraw-
nie pozbawieni tego obywatelstwa. Dlatego dob-
rze siê sta³o, ¿e Senat RP, który przecie¿ od czasów
przedwojennych opiekuje siê Polakami mieszka-
j¹cymi poza granicami kraju, podj¹³ siê inicjatywy
ustawodawczej w tym wzglêdzie.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e dopiero na posiedzeniu
po³¹czonych trzech komisji w dniu 14 paŸdzierni-
ka otrzymaliœmy opiniê ekspertów w tej sprawie,
ja te¿ dopiero w dniu dzisiejszym, po spokojnym
zapoznaniu siê ze spraw¹, mogê w sposób mery-
toryczny odnieœæ siê do tej inicjatywy.

Jak stwierdzi³em na wstêpie, ustawa jest nie-
zmiernie wa¿na, gdy¿ porusza wiele kwestii
zwi¹zanych z nadawaniem obywatelstwa czy te¿
utrat¹ obywatelstwa. Wprowadza tak¿e now¹ in-
stytucjê przywrócenia obywatelstwa polskiego,
tak bardzo oczekiwan¹ przez Polaków, którym
odebrano bezprawnie obywatelstwo. Szanowni
Pañstwo, ustawa wprowadza jednak dualizm co
do trybu nadawania obywatelstwa, bowiem oby-
watelstwo polskie mo¿e byæ nadawane, zgodnie
z rozdzia³em 3, przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej lub te¿ – to rozdzia³ 4 – wojewoda mo¿e
uznaæ za obywatela polskiego osoby, które
spe³niaj¹ okreœlone kryteria. Tryb uznania za
obywatela polskiego jest znany w obowi¹zuj¹cym
prawie, jednak do tej pory by³ on stosowany sto-
sunkowo rzadko. W otrzymanym projekcie roz-
szerzono znacznie zakres otrzymywania obywa-
telstwa w tym trybie. Powoduje to znaczne ograni-
czenie kompetencji prezydenta, jeœli chodzi o na-
dawanie obywatelstwa.

W³aœnie w tej sprawie wystêpuj¹ du¿e w¹tpli-
woœci, potwierdzone w opinii pana doktora Ry-
szarda Piotrowskiego, która zosta³a nam dostar-
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czona na posiedzeniu komisji. W opinii tej czyta-
my miêdzy innymi, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym istnieje instytucja uznania za obywa-
tela polskiego, któr¹ projektowana ustawa mo-
dyfikuje i wzmacnia. Wydaje siê, ¿e instytucja ta,
aczkolwiek maj¹ca znaczenie praktyczne, pro-
wadzi do erozji prerogatywy prezydenckiej. Kon-
stytucja wskazuje jedn¹ drogê do obywatelstwa –
nadanie obywatelstwa polskiego przez prezyden-
ta RP. Tworzenie rozwi¹zañ identycznych co do
skutku z nadaniem i adresowanych do pewnej
grupy cudzoziemców, w odniesieniu do których
decyzje podejmuje administracja rz¹dowa, jest
w¹tpliwe z punktu widzenia art. 137 konstytucji.
Dalej pan doktor Piotrowski pisze, ¿e obowi¹z-
kiem ustawodawcy jest stanowienie prawa
w mo¿liwie najwiêkszym stopniu realizuj¹cego
postanowienia konstytucji. Wynika st¹d, jak pi-
sze pan doktor Piotrowski, konstytucyjny zakaz
ograniczania zakresu prerogatyw prezyden-
ckich, w szczególnoœci przez rozszerzanie zakre-
su kompetencji administracji rz¹dowej w spra-
wach obwatelstwa.

eœli przyjmiemy ten projekt ustawy w zakresie
nadawania obywatelstwa, w³aœnie w tej materii,
o której tutaj siê wypowiada³em, to bêdzie to,
moim zdaniem, rozwi¹zanie budz¹ce wiele w¹t-
pliwoœci. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, i¿ rozwi¹zanie
to mo¿e byæ niezgodne z konstytucj¹.

Przekazujê na rêce pana marsza³ka poprawki,
które zostan¹ z³o¿one, do art. 29, do art. 20, a tak-
¿e do art. 36. Te poprawki bêd¹ prowadzi³y do te-
go, ¿eby jednak nie ograniczaæ tych kompetencji
prezydenta. Sk³adam poprawki, Panie Mar-
sza³ku. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na pocz¹tku chcê podziêkowaæ przewodni-

cz¹cemu komisji, panu senatorowi Personowi,
i wszystkim innym, którzy przyczynili siê do tego,
¿e to, z czym nie mogliœmy siê uporaæ przez tyle lat
i przez tyle kadencji, wreszcie zaczyna przybieraæ
realny kszta³t inicjatywy legislacyjnej. Przypom-
nê, ¿e na skutek dywersyjnej dzia³alnoœci – tak,
uwa¿am, ¿e dywersyjnej; mam przyk³ady tego, ale
nie bêdê wskazywa³ podmiotów, które tak dzia³a³y
– inicjatywy przygotowane jeszcze przez Komisjê
Nadzwyczajn¹, powo³an¹ pod koniec kadencji
przez marsza³ka Struzika, a póŸniej inicjatywy
przygotowane tu, w Senacie, z³o¿one do laski

marsza³kowskiej w Sejmie jako inicjatywy senac-
kie, skontrowane inicjatywami rz¹dowymi, na
skutek intryg, które jeszcze za oceanem by³y ro-
bione, wróci³y póŸniej do Senatu, z wyj¹tkiem
ustawy o Karcie Polaka, któr¹ dopiero niedawno
zrealizowaliœmy. Marsza³ek Sejmu nie podda³ pod
rozwagê do koñca kadencji poprawek Senatu,
czym moim zdaniem naruszy³ konstytucjê, ale to
ju¿ osobny rozdzia³. I teraz wróciliœmy do tego, co
by³o ówczesnym zamiarem i projektem wypraco-
wanym w Senacie.

Ale czy ta inicjatywa w pe³ni zas³uguje na apro-
batê, bez zastrze¿eñ? Uwa¿am, ¿e nie. Przede
wszystkim wprowadza rzeczywiœcie cztery formy
uzyskania obywatelstwa, nie uszczuplaj¹c w ni-
czym kompetencji prezydenta do wy³¹cznoœci na-
dawania obywatelstwa, co przewiduje konstytu-
cja. Ale oprócz tego jest równie¿ instytucja po-
twierdzenia obywatelstwa i instytucja przywróce-
nia obywatelstwa, które ju¿ nie s¹ objête rygorem
prerogatywy prezydenckiej. Wydaje mi siê, ¿e nie
nale¿y tych procedur myliæ.

Istnieje równie¿ osobny problem podwójnego
obywatelstwa, które, zgodnie zreszt¹ z inicjatyw¹
Senatu w ustawie o obywatelstwie, przygotowy-
wanej w okresie awuesowskim w koñcu XX wie-
ku, ta ustawa przyjmuje, dlatego ¿e rzeczywisty
status Polaków, którzy zostali pozbawieni obywa-
telstwa polskiego i nabyli obywatelstwo ró¿nych
pañstw œwiata, o ró¿nych ustrojach, musi zostaæ
dzisiaj uwzglêdniony, w dobrej wierze, jako szcze-
gólny status, przez aktualn¹ niepodleg³¹ Rzecz-
pospolit¹. Te wszystkie kwestie ustawa porz¹d-
kuje, natomiast nie przewiduje tego, co wynika
z konwencji wiedeñskiej, która mówi, ¿e w wypad-
ku obywatelstwa czy podwójnego, czy wielokrot-
nego, bo i to jest mo¿liwe, nale¿y wskazaæ – to jest
to oœwiadczenie opcyjne – które obywatelstwo bê-
dzie siê wykonywaæ. To musi byæ powszechnie
wiadome, dlatego ¿e nie mo¿na s³u¿yæ dobrze
dwóm, a co dopiero wielu panom. I lojalnoœæ wo-
bec pañstwa, w którym ma siê prawa wyborcze,
obowi¹zki podatkowe, obowi¹zki dotycz¹ce s³u¿-
by wojskowej, dotycz¹ce lojalnoœci wobec racji
stanu tego pañstwa, nie mo¿e byæ dzielona. I to
jest s³uszne. Ale wszystkie osoby, które s¹ obywa-
telami innych pañstw i tam wykonuj¹ obywatel-
stwo, stawia ta ustawa w art. 3, mam wra¿enie, ¿e
bez nale¿ytego przeœledzenia konsekwencji tego,
w bardzo trudnym po³o¿eniu. Bo niew¹tpliwie ta
osoba, której przywracamy, uznajemy, potwier-
dzamy albo nadajemy obywatelstwo polskie bez
pozbawienia jej innego obywatelstwa, tym samym
zobowi¹zuje siê do bezwzglêdnej lojalnoœci w tych
wszystkich dziedzinach, o których mówi³em, wo-
bec pañstwa polskiego. A wiêc stawiamy j¹ w bar-
dzo trudnym po³o¿eniu wobec obywatelstwa, któ-
re wykonuje.

St¹d moja poprawka, która usuwa efekt nie-
przeœledzenia skutków tego. Dotyczy ona modyfi-

20. posiedzenie Senatu w dniach 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim 273

(senator B. Korfanty)



kowania art. 3 o tak zwan¹ klauzulê opcyjn¹. Ona
tu, w ustawie, jest przyjêta, ale tylko dla dziecka
ma³oletniego, które, jak dojrzeje, to wykonuje op-
cjê. Poprawka bêdzie brzmia³a…

Pozwoli pan marsza³ek, ¿e w razie czego prze-
d³u¿ê swoje piêæ minut? Chcê przeczytaæ tê po-
prawkê, ¿eby to dotar³o równie¿ do przedstawicie-
la pana ministra i ¿eby by³o to…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proponujê trzymaæ siê czasu. Mo¿e pan prze-
czytaæ poprawkê, mo¿e pan tak¿e j¹ omówiæ.)

Omówiê.
A wiêc jest to poprawka, która przewiduje proto-

kó³ opcyjny. I te wszystkie rygory dotycz¹ obywate-
la, który rzeczywiœcie z³o¿y³ oœwiadczenie opcyjne,
¿e zamierza wykonywaæ obywatelstwo polskie, za-
chowuj¹c jednoczeœnie obywatelstwo innego pañ-
stwa. Rada Ministrów okreœli w drodze rozpo-
rz¹dzenia – bo trzeba by do tego dodaæ jakieœ prze-
pisy wykonawcze – wzór oœwiadczenia opcyjnego,
sposób i tryb jego rejestracji oraz tryb informowa-
nia o z³o¿onym oœwiadczeniu opcyjnym tego pañ-
stwa, którego obywatelstwo posiada obywatel pol-
ski, uwzglêdniaj¹c dane obywatela polskiego sk³a-
daj¹cego oœwiadczenie, o którym tu mowa.

Nastêpny problem, problem, który czyni w ogóle
tê instytucjê bardzo problematyczn¹, a jest biuro-
kratycznie blokuj¹c¹ procedur¹, to mianowicie ten
nieszczêsny artyku³, o którym mówi³ pan senator
Kieres. Bo nie chodzi tylko o bezterminowe wpusz-
czenie tego w postêpowanie sprawdzaj¹ce w IPN,
a jednoczeœnie Komendzie G³ównej Policji, w Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, w tych instytu-
cjach, które dawniej, za PRL, by³y wszechw³adne.
Ja bym bardzo nie chcia³, ¿eby w naszym pañstwie
te instytucje dalej by³y wszechw³adne i ¿eby dopie-
ro na podstawie ich rozeznania mo¿na by³o stoso-
waæ tê ustawê. Za daleko równie¿ to posz³o przy in-
stytucji uznania cudzoziemca za obywatela pol-
skiego. Dotyczy to koniecznoœci sprawdzania ele-
mentów, które tu s¹ wymienione. Posz³o to za dale-
ko, je¿eli chodzi o tych, których w PRL ewidentnie
pokrzywdzono ze wzglêdów politycznych, o takich
ludzi, jak genera³ W³adys³aw Anders, jego ¿o³nierze
i ci, którzy zostali pozbawieni obywatelstwa
uchwa³¹ Rady Ministrów z 26 wrzeœnia 1940 r., ge-
nera³owie, oficerowie i wstêpuj¹cy do Polskiego
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Czy
ich potomków te¿ mamy przeœwietlaæ przez MSW,
przez wszystkie inne dzisiaj istniej¹ce biurokraty-
czne struktury, które tak naprawdê wywodz¹ siê,
jeœli chodzi o zakres tego typu kompetencji, z tota-
litarnego pañstwa, jakim by³ PRL? Wydaje mi siê,
¿e trochê za daleko to posz³o.

Wreszcie tryb uznania, które dotyczy cudzo-
ziemców. Bo obywatel polski, który zosta³ pozba-
wiony prawa posiadania obywatelstwa polskiego
wbrew swojej woli, tak¿e ten, któremu to obywa-

telstwo bêdzie przywracane, jest cudzoziemcem
do czasu przywrócenia tego obywatelstwa czy u-
znania za niewa¿ne… Przy okazji rozpoznawania
ustawy o cudzoziemcach mówi³em o tym proble-
mie, ale wtedy bardzo ciê¿ko by³o to odnieœæ do
charakteru planowanej ustawy o obywatelstwie.
Przecie¿ ustawa o cudzoziemcach do dzisiaj w pe-
wnym zakresie mo¿e byæ uznana za ustawê ³a-
mi¹c¹ konstytucjê. W konstytucji mówimy te¿
o prawach cudzoziemców, które dzisiaj s¹ ³amane
w Polsce nie przez w³adzê wykonawcz¹, tylko
przez w³adzê ustawodawcz¹. I od Trybuna³u Kon-
stytucyjnego… Bo art. 52 konstytucji mówi, ¿e
osoba, której pochodzenie polskie zosta³o stwier-
dzone zgodnie z ustaw¹, mo¿e osiedliæ siê na tery-
torium Polski na sta³e, a ustawa traktuje tê osobê
jak cudzoziemca. Ale dzisiaj w stosunku do tych
osób, bez wyró¿niania ich szczególnie, obowi¹zu-
j¹ bezwzglêdne, niepodlegaj¹ce ustawowym ogra-
niczeniom zasady. S¹ takie zasady; ze wzglêdu na
brak czasu nie bêdê o tym mówi³. To prawo cz³o-
wieka, które, je¿eli ustawa nie przewiduje, ¿e mo-
¿e byæ ograniczone, to klauzula porz¹dku publi-
cznego nie przewiduje mo¿liwoœci ograniczenia
takiego prawa. Konstytucja, w przeciwieñstwie do
innych przypadków, kiedy mówi siê, ¿e ustawa
mo¿e dopuszczaæ wyj¹tki, nie dopuszcza tu wy-
j¹tków. I tu powinno siê wprost stosowaæ konsty-
tucjê, a tymczasem ustawa o cudzoziemcach re-
presjonuje te osoby, po prostu represjonuje je
obowi¹zuj¹cy w Polsce system. I w przypadku
tych osób, które s¹ cudzoziemcami, powinny siê
znaleŸæ szczególne uprawnienia, gdzie nie wyma-
ga siê ani domicylu, ani tych szczególnych wymo-
gów, które odnosz¹ siê do Karty Polaka. A je¿eli
ktoœ posiada Kartê Polaka, jest pochodzenia pol-
skiego, to nie widzê powodu, ¿eby przy podwój-
nym obywatelstwie nie mo¿na by³o go uznaæ za
obywatela polskiego. Skoro za obywatela polskie-
go uznaje siê cudzoziemca, który nie ma nic
wspólnego z polskoœci¹, tylko zostaje obywatelem
polskim z racji przebywania tutaj, lojalnoœci, do-
puszczenia sta³ego pobytu? To co my mamy po-
wiedzieæ o tych wszystkich ludziach, zw³aszcza ze
Wschodu, którzy przymusowo zostali pozbawieni
obywatelstwa polskiego, a dzisiaj ka¿e im siê jesz-
cze spe³niaæ ca³y szereg przepisów, które s¹ tak
samo surowe jak dla ludzi, którzy pochodzenia
polskiego nie maj¹?

W zwi¹zku z tym proponujê, ¿eby dopisaæ je-
dnak przy instytucji uznania tych, którzy s¹ wy-
mienieni w art. 52 konstytucji, a mianowicie
tych, których pochodzenie Polski zosta³o stwier-
dzone zgodnie z ustaw¹ i którzy mog¹ osiedliæ siê
na sta³e. Jest domniemanie, ¿e skoro mog¹ siê
osiedliæ na sta³e i udowodnili obywatelstwo pol-
skie, to jednoczeœnie mog¹ siê ubiegaæ o uznanie
za obywatela polskiego, bo nie mog¹ mieæ mniej
praw ni¿ cudzoziemcy, o których mówi dzisiaj
ustawa.
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No i wreszcie, proszê pañstwa, problem tego
art. 41. Uwa¿am go za przepis blokuj¹cy, bezter-
minowo wpuszczaj¹cy w procedurê blokuj¹c¹,
która tak naprawdê czyni te prawa iluzorycznymi.
Co innego, je¿eli chodzi o nadanie prezydenta, ale
to uznanie, gdzie te prawa przechodz¹ przez filtr
ró¿nych zale¿noœci urzêdniczych, jest, moim zda-
niem, sprzeczne z duchem i celem tej ustawy.
Tam, gdzie siê chce, wystarczy ogólna klauzula
uznaniowa. Uwa¿am, ¿e przywrócenie obywatel-
stwa polskiego jest ze wszech miar s³uszne w ta-
kim zakresie i sk³adam autorom czy ekspertom
wyrazy uznania za to, ¿e tak szeroko potraktowali
mo¿liwoœæ przywrócenia obywatelstwa polskiego,
ale obwarowali te¿ tê mo¿liwoœæ nielich¹ liczb¹
uznaniowych warunków. A kto bêdzie stwierdza³
ich wype³nienie? No, urzêdnik. Jaki urzêdnik?
No, urzêdnik z okreœlonych resortów. A te osoby
czêsto przyjê³y urz¹d publiczny w s³u¿bie innego
pañstwa, kiedy wykonywa³y swoje obywatelstwo.
Czasem przyjê³y przymusowo; ja znam osoby,
które by³y wcielone do Wehrmachtu. A ustawa re-
guluje kwestiê odstêpstwa od narodowoœci pol-
skiej, wiêc one z mocy ustawy… I tak ten przepis
ich rugowa³. Bo czytamy: stanowi¹ zagro¿enie dla
obronnoœci bezpieczeñstwa pañstwa. Klauzula
ogólna jest s³uszna. Dalej: dzia³a³y na szkodê in-
teresów… I znowu urzêdnik dyskrecjonaln¹ de-
cyzj¹, bez mo¿liwoœci odwo³ania, bez s¹du, bêdzie
o tym decydowa³. Dobrze, niech decyduje, nie
mam nic przeciwko temu. Ale wpuszczanie tego
jeszcze… I mo¿e w zakresie swojej wiedzy i wiedzy
s³u¿b specjalnych w sposób w³aœciwy dokumen-
towaæ. Pozostaje jednak problem osobnego
art. 41, tego szczegó³owego œledztwa, inwigilacji,
udzielenia informacji. To jest postêpowanie in-
kwizycyjno-kapturowe, nie godzi siê, ¿eby w de-
mokratycznym pañstwie prawa by³a taka proce-
dura. Tak uwa¿am i dlatego, moim zdaniem, trze-
ba skreœliæ ten przepis. Taki wniosek z³o¿ê.

Wreszcie dziêki inicjatywie, nie kryjê tego, pro-
fesora Stelmachowskiego, który uwa¿a, ¿e zbyt
ogólnie mówi siê, zw³aszcza po uchwale Senatu
o przywróceniu ci¹g³oœci, odsy³am do tej uchwa³y,
która mówi o porz¹dkowaniu systemu prawnego
z wyeliminowaniem skutków PRL, o przywróce-
niu ci¹g³oœci miêdzy Drug¹ Rzecz¹pospolit¹
a Trzeci¹ Rzecz¹pospolit¹… Wydaje mi siê, ¿e pe-
wne osoby zas³uguj¹ na szczególne wzglêdy. Dla-
tego to, co proponuje profesor Stelmachowski,
trzeba, tak uwa¿am, wpisaæ po art. 36: ¿e uznaje
siê za niewa¿n¹ i niewywo³uj¹c¹ skutków praw-
nych tê uchwa³ê Rady Ministrów o andersowcach
i generale Andersie, o której mówi³em. Jednoczeœ-
nie trzeba dodaæ klauzulê generaln¹, która nie bê-
dzie poddana szczególnemu trybowi, a bêdzie do-
tyczy³a tylko dyskrecjonalnej w³adzy uznaniowej
i tego, ¿e nie przywraca siê obywatelstwa polskie-

go osobie, która dzia³a³a na szkodê interesów Rze-
czypospolitej Polskiej. No trudno, musimy tak¹
klauzulê umieœciæ, ale bez tych procedur, które
¿ywo przypominaj¹, no, procedury z innego pañ-
stwa.

Jesteœmy demokratycznym pañstwem praw-
nym, a przynajmniej pretendujemy do tej nazwy.
Myœlê, ¿e to bardzo zobowi¹zuje, je¿eli chodzi
o sposób redagowania ustaw i tych rygorów.

Mia³em jedno pytanie i nie zada³em go, to pyta-
nie pozostaje otwarte. Nie chcia³bym sypaæ pias-
ku w tak wartoœciow¹ inicjatywê legislacyjn¹, ale
jest pytanie: no dobrze, ale czy my przypadkiem,
przywracaj¹c obywatelstwo, maj¹c na szczêœcie
to potwierdzenie – rozmawialiœmy o tym z panem
senatorem Personem – nie potwierdzamy jedno-
czeœnie okresu, w którym osoby by³y pozbawione
obywatelstwa polskiego, ze wszystkimi skutkami,
jeœli chodzi o prawo cywilne i uprawnienia wyni-
kaj¹ce miêdzy innymi z prawa rzeczowego i przy-
wracamy je dopiero dzisiaj? Czyli jest ca³y okres,
co do którego uznajemy, ¿e prawid³owe by³o ode-
branie przez w³adze tego obywatelstwa i prawid³o-
wy by³ okres, kiedy te osoby nie by³y obywatelami.
By³by problem, czy nie nale¿y tej niewa¿noœci
ustaliæ od pocz¹tku, wstecz, ex tunc. W jakimœ
sensie czyni temu zadoœæ rozdzia³ 7, który w usta-
wie te¿ jest, moim zdaniem, bezcenny, tylko wy-
maga dointerpretowania, ¿e potwierdzenie posia-
dania obywatelstwa, jeœli chodzi o tych, którzy
utracili je dziœ z powodu pañstwa polskiego, wy-
wo³uje skutki tu, w Polsce. Nie bêdzie ich wywo³y-
waæ na Ukrainie, w Gruzji czy, wszystko jedno,
w Kazachstanie, ale na pewno powinno wywo³y-
waæ w Polsce. I tu konieczny jest protokó³ opcyj-
ny, nie mo¿na stawiaæ tych obywateli w sytuacji
konfliktu miêdzy przynale¿noœci¹ do pañstwa
polskiego a przynale¿noœci¹ do pañstwa, gdzie
dzisiaj mieszkaj¹ i, ¿e tak powiem, realizuj¹ swoje
obywatelstwo. My ich wszystkich stamt¹d nie za-
bierzemy, jednak, potwierdzaj¹c to obywatelstwo,
musimy jako Polakom daæ im poczucie bezpie-
czeñstwa, prawa i opieki.

I dlatego myœlê, ¿e… Mówiê dosyæ chaotycznie,
¿eby zmieœciæ siê w czasie. W zasadzie powinie-
nem mieæ trzy wyst¹pienia odnoœnie do ka¿dej
z tych poprawek. Myœlê, ¿e mo¿e na posiedzeniu
komisji bêdzie czas, ¿eby to jeszcze omówiæ.

Gdyby istnia³a potrzeba z³o¿enia autopopraw-
ki, to jestem do dyspozycji, bo byæ mo¿e nie wszy-
stko uwzglêdni³em w tych poprawkach.

Jeszcze raz dziêkujê za pracê, któr¹ Senat w³o-
¿y³… Dziêkujê wszystkim, którzy wreszcie dopro-
wadzili do tego, ¿e ta inicjatywa zostanie wniesio-
na i, mam nadziejê, zrealizowana przez uk³ad po-
lityczny, który nie jest chyba podzielony co do te-
go, ¿e trzeba wykonaæ uchwa³ê likwiduj¹c¹ skutki
PRL w Trzeciej Rzeczypospolitej.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku, sk³adam te po-
prawki.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³os pana senatora Zbignie-

wa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa na pewno zas³uguje na uznanie ze

wzglêdów, które ju¿ wczeœniej zosta³y tutaj pod-
kreœlone. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na pe-
wne nieœcis³oœci, które moim zdaniem wymagaj¹
uregulowania, doprecyzowania.

Uwa¿am, ¿e wszêdzie tam, gdzie u¿yte jest sfor-
mu³owanie „minister”, nale¿y wpisaæ, ¿e ma byæ to
minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, jako ¿e
nie wystarczy w moim przekonaniu – doszliœmy do
tego w rozmowie z panem senatorem Kieresem – to
sformu³owanie, które jest u¿yte w art. 9 ust. 4, ¿e
w sprawach nale¿¹cych do wojewody organem wy¿-
szego stopnia w rozumieniu kodeksu postêpowania
administracyjnego jest minister w³aœciwy do spraw
wewnêtrznych, zwany dalej ministrem. Jest ono
niewystarczaj¹ce dlatego, ¿e organ wy¿szego stop-
nia, to jest tylko ten organ, do którego mo¿na na
przyk³ad z³o¿yæ za¿alenie na nieza³atwienie sprawy
w terminie. Ale wcale nie wynika z tego, ¿e ten¿e
sam organ jest w³aœciwy dla za³atwienia sprawy,
która nie jest we w³aœciwoœci wojewody. Bo dopiero,
gdy jest we w³aœciwoœci wojewody, organem wy¿-
szego stopnia, w rozumieniu tego zapisu art. 9
ust. 4, jest minister w³aœciwy do spraw wewnêtrz-
nych, zwany dalej ministrem. A w ustawie mamy
przecie¿ przypadki, kiedy w³aœnie minister jest w³a-
œciwy do za³atwienia sprawy. Nale¿y doprecyzowaæ,
¿e jest to minister w³aœciwy do spraw wewnêtrz-
nych, zw³aszcza ¿e proszê pañstwa, rzeczywiœcie
mo¿e siê rodziæ pytanie, czy na przyk³ad w sprawie,
w której jest w³aœciwoœæ ministra, czyli w sprawie
dotycz¹cej przywrócenia obywatelstwa polskiego,
nie jest w³aœciwy na przyk³ad minister do spraw za-
granicznych. A z czego mo¿e wynikaæ ta w¹tpli-
woœæ? No chocia¿by z tego, ¿e jest nastêpny przepis,
który mówi, ¿e wymogi i ewentualnie formularz, na
jakim nale¿y sk³adaæ wnioski, okreœlaj¹ wspólnie
minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych oraz mi-
nister spraw zagranicznych. Skoro wiêc wystêpuj¹
tutaj obydwaj ministrowie, to powstaje pytanie, czy
wkwestiiwydaniadecyzji oprzywróceniuobywatel-
stwa rzeczywiœcie w³aœciwy jest minister do spraw
wewnêtrznych. Tak ¿e st¹d ta propozycja tych po-
prawek. Ja z³o¿ê na piœmie propozycjê, ¿eby dodaæ
wszêdzie, czyli w art. 23, 37 i 41 – te wyszuka³em,
byæ mo¿e s¹ inne artyku³y – owo sformu³owanie
„minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych”. To
jest jedna kwestia.

I druga kwestia. Zastanawiam siê, czy ta usta-
wa nie jest, ¿e tak powiem, zbyt upolicyjniona
w tym sensie, ¿e organy, które maj¹ decydowaæ

o obywatelstwie, w ró¿nych formach, czy to na
przyk³ad o przywróceniu obywatelstwa czy te¿
o nadaniu obywatelstwa, maj¹ siê zwracaæ obliga-
toryjnie… Bo tak to jest sformu³owane zarówno
w art. 20, jak i w art. 41 bodaj¿e, o czym wspomi-
na³ pan senator Andrzejewski, proponuj¹c, ¿eby
w art. 41 te sformu³owania zwi¹zane z obowi¹z-
kiem zasiêgania informacji w tych organach, na-
zwijmy je tak w skrócie, natury policyjno-œled-
czej, bo przecie¿ i Instytut Pamiêci Narodowej te¿
ma pewne uprawnienia œledcze, o czym musimy
pamiêtaæ… Czy nie jest to zbyt daleko posuniête,
zw³aszcza je¿eli chodzi o art. 20? Pamiêtajmy
o tym, ¿e w art. 20 jest mowa o nadaniu obywatel-
stwa polskiego, co w dalszym ci¹gu przecie¿ jest
w gestii prezydenta, bo to wynika z konstytucji.
I tutaj te¿ obligatoryjne jest zasiêgniêcie przez
ministra przed przekazaniem wniosku prezy-
dentowi w³aœnie u tych¿e organów policyjnych,
nazwijmy je tak w skrócie, informacji, które mo-
g¹ mieæ istotne znaczenie w sprawie o nadanie
tego¿ obywatelstwa, i uzyskanie opinii doty-
cz¹cej owego wniosku. Dlatego proponowa³bym,
¿eby u¿yæ tutaj przed s³owem „minister”sformu-
³owania, ¿e w miarê potrzeby minister przed
przekazaniem wniosku wystêpuje do tych orga-
nów o uzyskanie tej informacji. Bo bardzo czêsto
bêdzie taka sytuacja, ¿e w ocenie ministra, czy
te¿ nawet jeszcze wczeœniej, wojewody – bo pa-
miêtajmy, ¿e wniosek do prezydenta jest wczeœ-
niej skierowany jeszcze do wojewody – pojawiaj¹
siê czasami pewne okolicznoœci, które mog¹
wskazywaæ na to, ¿e nale¿a³oby zasiêgn¹æ takich
dodatkowych informacji.

Podobna kwestia jest w art. 41. Te¿ uwa¿am, ¿e
powinno byæ to poprzedzone takim sformu³owa-
niem, ¿e w miarê potrzeby minister zwraca siê do
tych organów o udzielenie informacji.

Tak ¿e ja, proszê Wysokiej Izby, zg³aszam te po-
prawki na piœmie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Ma pan czas do zakoñczenia nastêpnego, osta-

tniego wyst¹pienia, ¿eby zg³osiæ poprawki.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Z³o¿y³em obydwa

wnioski.)
Dobrze. To dziêkujê.
Proszê pana…

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wyst¹piê niety-

powo, bo bardzo krótko. Dzisiaj ju¿ bardzo du¿o
mówi³em.

Chcê przede wszystkim podziêkowaæ wszyst-
kim panom senatorom, panu ministrowi, eksper-
tom, legislatorom. Przedsiêwziêcie bowiem jest
rzeczywiœcie du¿e i myœlê, ¿e wszyscy bêdziemy
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mieli satysfakcjê, ¿e w³aœnie podczas siódmej ka-
dencji Senatu przyjêliœmy tê ustawê. Nie zamie-
rzam polemizowaæ. Bêdzie do tego okazja na po-
siedzeniu komisji. Bêdziemy na ten temat jeszcze
wiele dyskutowaæ. Myœlê, ¿e kluczowa jest sprawa
konstytucji, o czym w³aœciwie wszyscy wspomi-
naj¹. Jestem troszkê innego zdania ni¿ autor opi-
nii przytoczonej przez senatora Korfantego. Otó¿
uwa¿am, tak jak Leszek Garlicki w trzecim tomie
komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ¿e ustanowienie dodatkowych dróg uzyska-
nia obywatelstwa nie budzi zastrze¿eñ konstytu-
cyjnych, bo ani art. 34, ani art. 37 nie zastrzegaj¹
dla prezydenta Rzeczypospolitej monopolu na po-
dejmowanie decyzji, zreszt¹ podobnego…

(Senator Piotr Andrzejewski: To nie jest zada-
nie. To jest inna konstrukcja.)

…podobnego zdania byliœmy.
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Senatoro-

wie! Dwa dni, jak siê okazuje, na ten temat deba-
towaliœmy. Szkoda, ¿e w tak w¹skim gronie. Tym
wiêksze podziêkowania. Chcê uzupe³niæ swoj¹
wypowiedŸ o to, ¿e przeœlemy ten projekt do œro-
dowisk polonijnych, do organizacji, instytucji
obywatelskich w celu konsultacji. Jestem przeko-
nany, ¿e wszyscy bêdziemy mieli satysfakcjê. Na
tym zakoñczê. Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê za ciê¿k¹
pracê.

Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli na

piœmie panowie senatorowie: Zientarski, Korfan-
ty, Ludwiczuk i Person, Andrzejewski i Cichoñ.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Nie, dziêkujê, Panie Marsza³ku. Poniewa¿, jak
mówiê, rz¹d dzia³a tutaj raczej w charakterze eks-
perta, to je¿eli bêdzie chêæ wys³uchania stanowis-
ka ministra spraw wewnêtrznych, ustosunkujê
siê do wniosków na posiedzeniu po³¹czonych ko-
misji. Dziêkujê.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przypominam, ¿e drugie czytanie koñczy siê

skierowaniem projektu do komisji w celu usto-
sunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji
wniosków.

W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat kieruje
projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komi-
sji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za
Granic¹ oraz do Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks pracy.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Jest on zawarty w druku nr 207, a sprawozdanie
komisji w druku nr 207S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej, pani¹ senator Gra¿ynê
Sztark, o przedstawienie wspólnego sprawozda-
nia komisji w sprawie projektu ustawy.

Senator Gra¿yna Sztark:

Panie Marsza³ku! Nieliczni ju¿ Panowie Sena-
torowie!

Uprzejmie informujê, ¿e projektowana ustawa
stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania sys-
temu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go dotycz¹cego niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 58
w zwi¹zku z art. 300 ustawy – Kodeks pracy.

Rozpatrywany projekt zmiany ustawy – Kodeks
pracy uzupe³nia kodeks o zapisy mówi¹ce wprost
o prawie do dochodzenia roszczeñ o naprawienie
szkody wyrz¹dzonej przez nieuzasadnione lub
niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy
o pracê.

Zakwestionowany art. 58 brzmi nastêpuj¹co:
„Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przy-
s³uguje w wysokoœci wynagrodzenia za okres wy-
powiedzenia. Je¿eli rozwi¹zano umowê o pracê
zawart¹ na czas okreœlony albo na czas wykony-
wania okreœlonej pracy, odszkodowanie przys³u-
guje w wysokoœci wynagrodzenia za czas, do któ-
rego umowa mia³a trwaæ, nie wiêcej jednak ni¿
trzy miesi¹ce”.

Art. 300, równie¿ zakwestionowany przez Try-
buna³ Konstytucyjny, brzmi: „w sprawach nieu-
normowanych przepisami prawa pracy w stosun-
ku do pracy stosuje siê odpowiednio przepisy ko-
deksu cywilnego, je¿eli nie s¹ one sprzeczne z za-
sadami prawa pracy”.

Zgodnie z rozumieniem tych przepisów przez
s¹dy odszkodowanie, o którym mowa w art. 58
kodeksu pracy, przys³uguje pracownikowi nieza-
le¿nie od rzeczywistej wysokoœci poniesionej
przez niego szkody, wyczerpuj¹c przy tym wszyst-
kie uprawnienia pracownika z tego tytu³u, choæby
rzeczywista szkoda by³a wy¿sza od wysokoœci na-
le¿nego odszkodowania. Roszczenia – cytujê za
Trybuna³em Konstytucyjnym – odszkodowawcze,
przewidziane w kodeksie pracy z tytu³u wadliwe-
go rozwi¹zania stosunku pracy, wy³¹czaj¹ mo¿li-
woœæ stosowania odszkodowawczych unormo-
wañ z kodeksu cywilnego. Uniemo¿liwia to docho-
dzenie innych roszczeñ pozostaj¹cych w zwi¹zku
przyczynowym z bezprawnym rozwi¹zaniem sto-
sunku pracy bez wypowiedzenia. Chodzi o rosz-

20. posiedzenie Senatu w dniach 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 277

(senator A. Person)



czenia o naprawienie szkody powsta³ej w nastêp-
stwie niespe³nienia, z powodu bezprawnego roz-
wi¹zania stosunku pracy bez wypowiedzenia, jed-
nej z przes³anek warunkuj¹cych nabycie prawa
na przyk³ad do wczeœniejszej emerytury lub
œwiadczenia przedemerytalnego, zasi³ku dla bez-
robotnych, odprawy nale¿nej pracownikowi
w przypadku rozwi¹zania stosunku pracy za wy-
powiedzeniem z przyczyn niedotycz¹cych praco-
wnika itd.

W wyniku bezprawnego rozwi¹zania stosunku
pracy pracownik ponosi³ niekiedy znacznie wy¿-
sze szkody ni¿ wynagrodzenie za trzy miesi¹ce,
które zgodnie z tymi przepisami móg³ otrzymaæ.
Nie móg³ jednak dochodziæ wy¿szego odszkodo-
wania. W wyroku zakwestionowano jednak nie ty-
le zakres i wysokoœæ odszkodowania, ile konsty-
tucyjnoœæ normy kolizyjnej sformu³owanej na
podstawie art. 58 w zwi¹zku z art. 300 kodeksu
pracy, który rozstrzyga zbieg roszczeñ maj¹tko-
wych unormowanych w art. 58 kodeksu pracy
i prawie cywilnym w ten sposób, ¿e wy³¹cza mo¿li-
woœæ dochodzenia odszkodowania na podstawie
tych ostatnich przepisów. Przepisy kodeksu cy-
wilnego nie ograniczaj¹ bowiem wysokoœci od-
szkodowania, tyle ¿e kodeks pracy wy³¹cza stoso-
wanie kodeksu cywilnego w zakresie odszkodo-
wania wynikaj¹cego z kodeksu pracy.

Po³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza, Ko-
misja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, na wspólnym posiedzeniu
w dniu 24 wrzeœnia 2008 r. rozpatrzy³y w pier-
wszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodaw-
ców projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy. Wnoszê o jego odrzucenie, stwierdzaj¹c, ¿e orze-
czenie Trybuna³u Konstytucyjnego mia³o charakter
interpretacyjny i nie jest konieczna zmiana kodek-
su pracy, albowiem dochodzenie wspomnianych
roszczeñ mo¿liwe jest na drodze cywilnoprawnej.
Ponadto w uzasadnieniu Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³, i¿ nie jest wymagana interwencja usta-
wodawcy, a jedynie zmiana dotychczasowej linii
orzeczniczej.Wnoszê, tak jaknawstêpie, oodrzuce-
nieustawywpierwszymczytaniu.Dziêkujêbardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania równie¿ pani¹ se-
nator Gra¿ynê Sztark.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-
nie? Nie.

Otwieram…
Dziêkujê, Pani Senator.

(Senator Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e teraz Senat móg³by przyst¹piæ do

trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie
czytanie projektu obejmowa³oby jedynie g³osowa-
nie nad przedstawionym projektem. Informujê
te¿, ¿e g³osowanie nad projektem ustawy przepro-
wadzimy razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi
punktami porz¹dku obrad.

Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Stanis³aw Gorczyca:

Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej poœwiêcone rozpatrzeniu
wniosków do ustawy o Komitecie Stabilnoœci Fi-
nansowej, a tak¿e do ustawy o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
o zmianie innych ustaw odbêdzie siê jutro o godzi-
nie 8.00 w sali nr 217.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej poœwiê-
cone rozpatrzeniu wniosków do ustawy o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci odbê-
dzie siê jutro o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Komunikat trzeci. Wspólne posiedzenie Komisji
GospodarkiNarodowej orazKomisjiRodziny i Polity-
ki Spo³ecznej poœwiêcone rozpatrzeniu wniosków do
ustawyozmianieustawyopodatkudochodowymod
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw odbê-
dzie siê jutro o godzinie 8.45 w sali nr 217.

Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej roz-
patrzy wnioski do ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i us³ug oraz niektórych innych
ustaw, a tak¿e do ustawy o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Zdrowia poœwiêcone rozpa-
trzeniu wniosków zg³oszonych w trakcie debaty do
ustaw zdrowotnych – ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta, ustawy o pracownikach zak³a-
dów opieki zdrowotnej, ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia – odbê-
dzie siê w dniu 30 paŸdziernika bie¿¹cego roku, to
jest w czwartek, o godzinie 8.00 w sali nr 179.

Ci¹g dalszy czterdziestego pierwszego posie-
dzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
odbêdzie siê w dniu 30 paŸdziernika, w czwartek,
o godzinie 8.00 w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisji Spraw Zagranicznych w celu rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
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ustawy o europejskim ugrupowaniu wspó³pra-
cy terytorialnej odbêdzie siê jutro, to jest 30 paŸ-
dziernika bie¿¹cego roku, o godzinie 9.00 w sali
nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w celu rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych podczas debaty do usta-

wy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych odbêdzie siê jutro, 30 paŸdziernika bie-
¿¹cego roku,ogodzinie9.30wsalinr176.Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê pañstwu
senatorom

Og³aszam przerwê do godziny 15.00
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie15 minut 31)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszê pobraæ karty do g³osowania.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzydziestego porz¹dku obrad: trzecie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, usta-
wy o S³u¿bie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na
dziewiêtnastym posiedzeniu Senatu w dniu
16 paŸdziernika 2008 r. Senat po przeprowadze-
niu dyskusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej, Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
aby ustosunkowa³y siê do zg³oszonych w toku
dyskusji wniosków i przygotowa³y dodatkowe
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 168X.

Proszê sprawozdawcê po³¹czonych komisji:
Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci, pani¹ senator Gra¿ynê Sztark,
o przedstawienie dodatkowego sprawozdania ko-
misji.

Senator Gra¿yna Sztark:

Pani Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po³¹czone komisje, miêdzy innymi Komisja

Ustawodawcza oraz Komisja Polityki Spo³ecznej
i Rodziny, na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika
rozpatrzy³y i pozytywnie zaopiniowa³y poprawkê
do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy o Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznej oraz Agencji Wywiadu
i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Art. 3 otrzymuje nowe brzmienie. Zgodnie
z nim w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji

Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wy-
wiadu wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany. I tak
w art. 64 lit. a po ust. 2 dodaje siê ust. 2a
w brzmieniu: „Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpo-
wiednio do funkcjonariusza ojca w okresie korzy-
stania przez niego z urlopu macierzyñskiego”.
Z kolei zgodnie z ust. 3 funkcjonariuszowi zwol-
nionemu na podstawie art. 54 ust. 3 lub art. 60
ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie urlopu wychowawczego do
koñca okresu, na który ten urlop zosta³ udzielo-
ny, przys³uguje œwiadczenie pieniê¿ne wyp³acane
na zasadach obowi¹zuj¹cych przy wyp³acaniu za-
si³ku wychowawczego oraz inne uprawnienia
przewidziane dla pracowników zwalnianych
z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przy-
czyn niedotycz¹cych pracowników. Art. 93 te¿
otrzymuje nowe brzmienie. Art. 93 ust. 1: „Fun-
kcjonariuszowi przys³uguj¹ uprawnienia praco-
wnika zwi¹zane z rodzicielstwem okreœlone w Ko-
deksie pracy, je¿eli przepisy niniejszej ustawy nie
stanowi¹ inaczej. Je¿eli oboje rodzice lub opieku-
nowie s¹ funkcjonariuszami, z uprawnieñ mo¿e
korzystaæ tylko jedno z nich”. I ust. 2: „Funkcjo-
nariuszowi nie przys³uguje prawo z³o¿enia wnios-
ku o obni¿enie wymiaru czasu s³u¿by w okresie,
w którym móg³by korzystaæ z urlopu wychowaw-
czego”.

Wszyscy poparli te poprawki w g³osowaniu.
W zwi¹zku z tym proszê równie¿ Wysoki Senat

o poparcie tych poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Czy pani senator chce zabraæ g³os jako wnios-

kodawca?
(Senator Gra¿yna Sztark: Dziêkujê.)
Nie. To dziêkujê, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej minutê zapytania do sprawozdawcy,
a zarazem do wnioskodawcy, w zwi¹zku z tym do-
datkowym sprawozdaniem.

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

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy



o S³u¿bie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 regulaminu g³osowania
odbywaj¹ siê przy u¿yciu aparatury elektronicz-
nej, polegaj¹ na naciœniêciu przycisku i podnie-
sieniu rêki.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹,
a nastêpnie nad przyjêciem projektu w ca³oœci
w brzmieniu zaproponowanym przez komisje ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ poprawk¹. Celem poprawki jest uzupe³nie-
nie art. 3, które nowelizuje ustawê o Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywia-
du o zmiany dotycz¹ce zrównania uprawnieñ fun-
kcjonariuszy mê¿czyzn i kobiet, przys³uguj¹cych
w przypadku zwolnienia ze s³u¿by w czasie urlopu
macierzyñskiego i wychowawczego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
92 obecnych, 92 by³o za. (G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, usta-
wy o S³u¿bie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu i usta-
wy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w ca-
³oœci, w brzmieniu zaproponowanym przez komi-
sje, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej po-
prawki, oraz nad projektem uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pa-
ni¹ senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad t¹ ustaw¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
93 obecnych, 92 by³o za, 1 senator nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 4)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o Po-
licji, ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy o Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wy-
wiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pani¹ senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowa-

nia Senatu w dalszych pracach nad tym projek-
tem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
przedstawionego przez komisjê projektu ustawy
o zmianie ustawy o Policji…

Przepraszam, to ju¿ posz³o.
Powracamy do rozpatrzenia punktu ósmego

porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Gospodarki Narodowej, które ustosunkowa³y siê
do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje siê ono w druku nr 333Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Kazimie-
rza Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu po³¹czo-

nych komisji, Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej oraz Komisji Gospodarki Narodowej nasze
wspólne sprawozdanie z rozpatrzenia ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Obie komisje na posiedzeniu w dniu 30 paŸ-
dziernika 2008 r. rozpatrzy³y wnioski zg³oszone
w toku debaty w dniu 29 paŸdziernika 2008 r.
i wnosz¹ o przyjêcie ustawy wraz z dwiema po-
prawkami, trzeci¹ oraz siódm¹. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Tomasza Misiaka,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

(Senator Andrzej Owczarek: Nie ma.)
Nie ma. Dobrze, przechodzimy dalej.
Czy senatorom wnioskodawcom…
(Senator Tomasz Misiak: Chcia³bym przedsta-

wiæ…)
Panie Senatorze, czy pan chce przedstawiæ

wnioski mniejszoœci komisji?
(Senator Tomasz Misiak: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Tomasz Misiak:

Szanowni Pañstwo! Panie Marsza³ku! Wysoka
Izbo!

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Naro-
dowej przeg³osowywaliœmy wnioski komisji, które
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nastêpnie, wskutek równowagi g³osów, nie zosta-
³y przyjête przez po³¹czone komisje. Chodzi o po-
prawki, które zak³adaj¹ bardzo istotne u³atwienia
w zakresie funkcjonowania podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. S¹ one poprawkami te-
chnicznymi. Wydaje siê, ¿e jedynym powodem
nieprzyjêcia tego ca³ego zestawu poprawek, ze-
stawu, poniewa¿ by³y one przeg³osowane ³¹cznie,
by³ raczej spór polityczny ni¿ merytoryczny, po-
niewa¿ s¹ to naprawdê poprawki merytoryczne,
które nie zmieniaj¹ w ¿aden istotny sposób, a bar-
dziej techniczny formalny...

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
nie Senatorze, bez polityki! To jest sprawozdanie,
a pan wyra¿a swoje zdanie.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator,
ja tu kierujê.)

Pani Senator, mam do tego prawo… Mam do te-
go prawo, Pani Senator, i pani dobrze o tym wie,
korzystaj¹c z tego bardzo czêsto…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,
ale jako sprawozdawca…)

Jestem senatorem sprawozdawc¹ mniejszoœci
komisji, dlatego oczywiœcie bardzo bym prosi³
Szanowny Senat o przeg³osowanie poprawek
mniejszoœci i przyjêcie ich do tych ustaw. One na-
prawdê polepsz¹ jakoœæ, podwy¿sz¹ wartoœæ tych
ustaw oraz zmian, które s¹ wprowadzane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca Mieczys³aw Augu-

styn, który by³ równie¿ sprawozdawc¹ Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, chce jeszcze zabraæ
g³os?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
nie Senatorze, to by³o sugerowanie…)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê wszystkim cz³onkom komisji, którzy

jednog³oœnie poparli poprawkê reguluj¹c¹ mo¿li-
woœæ przekazywania darowizn na rzecz osób po-
trzebuj¹cych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujemy.
Przystêpujemy zatem do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Poprawka pierwsza ma charakter porz¹dkowy.
Zwi¹zana jest z tym, ¿e ustawa pos³uguje siê po-

zornie to¿samymi pojêciami „podstawa opodatko-
wania” oraz „dochód”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki g³osowania.
95 obecnych, 95 by³o za. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu rozszerzenie mo¿-

liwoœci korzystania z ulgi mieszkaniowej. Zgodnie
z poprawk¹ zwolnione od podatku bêd¹ œrodki
podatnika pochodz¹ce ze sprzeda¿y nieruchomo-
œci, wydane na sp³atê kredytów zaci¹gniêtych na
kupno innej nieruchomoœci. Zwolnienie bêdzie
dotyczy³o równie¿ kredytów refinansowych i kon-
solidacyjnych.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki g³osowania.
95 obecnych, 95 by³o za. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzeci¹ i siódm¹ przeg³osujemy ³¹cz-

nie. Poprawki trzecia i siódma powoduj¹, ¿e daro-
wizny w postaci przekazywanych na cele charyta-
tywne artyku³ów ¿ywnoœciowych bêd¹ mog³y sta-
nowiæ koszty uzyskania przychodu.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
94 obecnych, 94 – za. (G³osowanie nr 7)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki czwart¹ i ósm¹ nale¿y przeg³osowaæ

³¹cznie. Maj¹ one precyzyjnie wskazaæ termin
wp³aty zaliczki za ostatni miesi¹c lub kwarta³ ro-
ku podatkowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i rêka.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 94 obecnych senatorów, 91 g³osowa³o za,

3 – przeciw. (G³osowanie nr 8)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami pi¹t¹ i dziewi¹t¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie. Poprawki te doprecyzowuj¹, i¿ podat-
nik mo¿e wskazaæ kwotê do przekazania dla orga-
nizacji po¿ytku publicznego nieprzekraczaj¹c¹
1% podatku nale¿nego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
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Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o wyniki.
Na 94 obecnych, 94 – za. (G³osowanie nr 9)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki szóst¹, dziesi¹t¹ i jedenast¹ prze-

g³osujemy ³¹cznie. Poprawki te powoduj¹, i¿
w wykazie organizacji po¿ytku publicznego nie
bêd¹ umieszczane organizacje prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dziedzinach doty-
cz¹cych produkcji wyrobów tytoniowych, pali-
wowych, alkoholowych itp. Spowoduje to prze-
rzucenie z podatnika na ministra prowadz¹cego
wykaz obowi¹zku pilnowania, czy organizacja
po¿ytku publicznego nie prowadzi takiej dzia³al-
noœci.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
94 obecnych, 94 – za. (G³osowanie nr 10)
Poprawki zosta³y przyjête.
G³osujemy teraz nad poprawk¹ dwunast¹, któ-

ra ma jednoznacznie wskazaæ, i¿ p³atnicy spo-
rz¹dzaj¹cy rozliczenia za rok 2008 maj¹ obo-
wi¹zek uwzglêdnienia ulg na dzieci.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
94 obecnych, 94 – za. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
92 obecnych, 92 g³osowa³o – za. (G³osowanie

nr 12)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 294Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Tomasza
Misiaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Tomasz Misiak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na pocz¹tek podziêkujê pani senator Arciszew-

skiej za to, ¿e uda³o mi siê przekonaæ w tej prze-
mowie do g³osowania za poprawkami, bo wiêk-
szoœæ by³a przyjmowana.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Po
co ta aluzja, proszê pañstwa?)

W tej chwili chcia³bym pañstwa poprosiæ
o przeg³osowanie poprawek, które Komisja Go-
spodarki Narodowej zg³osi³a do ustawy o podatku
od towarów i us³ug oraz niektórych innych ustaw.
Poprawki te maj¹ charakter u³atwiaj¹cy dodatko-
wo instytucjom i przedsiêbiorcom korzystanie
z pewnych elementów systemu VAT. Zosta³y tu
wprowadzone miêdzy innymi poprawki, które
zg³osi³ dzisiaj pan senator Augustyn, zwi¹zane
z darowizn¹ na potrzeby osób, które maj¹ proble-
my socjalne, darowizn¹ ¿ywnoœci, po prostu nie
bêdzie potrzeby odliczania. Poprawki te dotycz¹
tak¿e innej bardzo wa¿nej kwestii, o której warto
na tej sali powiedzieæ. To jest kwestia braku ko-
niecznoœci op³acania kaucji przez przedsiêbior-
ców, którzy rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹, a w zwi¹zku z inwestycjami osoby te powinny
otrzymaæ zwrot VAT. To jest bardzo istotna kwe-
stia, nawet minister finansów nazwa³ j¹ swojego
rodzaju rodzynkiem, który dajemy firmom, bo s¹
to naprawdê du¿e œrodki. Czêœæ z poprawek ma
charakter techniczny.

Bardzo bym pañstwa prosi³ – czas jest cenny,
wiêc nie chcê o ka¿dej z poprawek opowiadaæ –
o poparcie poprawek i ich przyjêcie w g³osowaniu.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ zabraæ g³os? Nie wi-
dzê chêtnych.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie – w wypadku odrzuce-
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nia tego wniosku – nad przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej o przyjêcie usta-
wy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 34 – za, 60 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 13)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy

bez poprawek przystêpujemy do g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza wy³¹cza z opodatkowania
transakcje zbycia zorganizowanej czêœci przedsiê-
biorstwa pod warunkiem wst¹pienia nabywcy
w prawa i obowi¹zki zbywcy oraz pod warunkiem,
¿e nabywca jest lub stanie siê podatnikiem, a zbyw-
ca przeka¿e nabywcy niezbêdn¹ dokumentacjê.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 32 – za, 62 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga stanowi konsekwencjê wyd³u-

¿enia terminu na wywiezienie towarów poza tery-
torium kraju po wykonaniu us³ug, których przed-
miotem s¹ te towary.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 74 – za, 2 – przeciw,

18 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹, osiemnast¹, dwudzie-

st¹pierwsz¹ idwudziest¹czwart¹g³osujemy ³¹cznie.
Maj¹ one na celu wyeliminowanie systemu kaucji
dla podatników rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 92 – za, 2 wstrzy-
ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta powoduje, ¿e w sytuacji

stwierdzenia zasadnoœci zwrotu podatku wsku-
tek weryfikacji rozliczenia podatnika odsetki bê-
d¹ naliczane od kwoty nale¿nej podatnikowi, a nie
od kwoty zadeklarowanej.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta powoduje, ¿e w sytuacji

stwierdzenia zasadnoœci zwrotu podatku wsku-
tek…

(Senator Edmund Wittbrodt: Pi¹ta.)
(G³os z sali: Ju¿ g³osowaliœmy, teraz pi¹ta.)
(Senator Czes³aw Ryszka: G³osowaliœmy wcze-

œniej.)
Tak, przepraszam, teraz pi¹ta.
Poprawka pi¹ta usuwa z ustawy preferencyjne

traktowanie importu us³ug, dyskryminuj¹ce kra-
jowych us³ugodawców.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Przepraszam, coœ…
(Senator Piotr Zientarski: Jest dobrze.)
Nie, ja mam na pulpicie wyniki g³osowania.
(G³os z sali: To z poprzedniego g³osowania.)
Dobrze.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”
Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Pañstwo senatorowie g³osuj¹ szybciej ni¿ ja po-

trafiê zapytaæ.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

od dzisiaj.)
Ale to dobrze.
Nad poprawkami szóst¹ i szesnast¹ g³osujemy

³¹cznie. Precyzyjnie wskazuj¹ one okres rozliczenio-
wy, zaktórypodatnikobliczapodstawêopodatkowa-
nia, w przypadku wystawienia korekty faktury.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
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Proszê o wyniki g³osowania.
Na 93 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 19)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka siódma doprecyzowuje, i¿ w przy-

padku przemieszczania towarów do magazynu
konsygnacyjnego po³o¿onego w innym pañstwie
cz³onkowskim Unii Europejskiej podstawa opo-
datkowania jest okreœlana na zasadach ogólnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 88 – za, 1 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma doprecyzowuje sposób okreœ-

lania podstawy opodatkowania w przypadkach
up³ywu okresu przechowywania lub zaginiêcia
towarów w magazynie konsygnacyjnym.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 91 – za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta wskazuje kurs przelicza-

nia waluty obcej w przypadku wystawienia faktu-
ry przed powstaniem obowi¹zku podatkowego.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziesi¹t¹ i piêtnast¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te wprowadzaj¹ prefe-
rencje dla podatników przekazuj¹cych bezp³atnie
produkty spo¿ywcze na cele charytatywne.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 23)
Poprawki zosta³y przyjête.

Poprawka jedenasta upraszcza w celu zacho-
wania zasady neutralnoœci podatkowej warunki
rezygnacji ze zwolnienia od podatku.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta ma charakter porz¹dkowy.
Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 – za. (G³osowa-

nie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta ma na celu urealnienie ilo-

œci przewo¿onych przez podró¿nych produktów
tytoniowych w transporcie lotniczym i morskim.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 – za. (G³osowa-

nie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta powoduje rezygnacjê

z ni¿szych dopuszczalnych norm przywo¿onych
produktów tytoniowych dla mieszkañców strefy
nadgranicznej.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Proszê, przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 27)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta powoduje, ¿e podatnik

bêdzie móg³ dokonaæ obni¿enia kwoty podatku
nale¿nego w deklaracji za jeden z dwóch nastêp-
nych okresów rozliczeniowych.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 28)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta powoduje, ¿e w sytua-

cji stwierdzenia zasadnoœci zwrotu podatku od-
setki bêd¹ naliczane od kwoty faktycznie nale¿nej
podatnikowi, a nie od kwoty zadeklarowanej.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ma charakter porz¹dko-

wy i ma na celu wyeliminowanie pojêcia „us³ugi
turystyki”.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga ma umo¿liwiæ wy-

stêpowanie w charakterze strony by³ym wspólni-
kom spó³ki osobowej, którzy s¹ uprawnieni do
otrzymania zwrotu podatku VAT.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga ma umo¿liwiæ wy-

stêpowanie w charakterze…
(G³os z sali: Dwudziesta trzecia.)
A tak, dwudziesta trzecia. Przepraszam naj-

mocniej.
Poprawka dwudziesta trzecia umo¿liwi utrzy-

manie statusu ma³ego podatnika podatnikom,
którzy nie przekroczyli nowego wy¿szego progu li-
mituj¹cego kategoriê takich podatników.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 32)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i us³ug oraz niektórych innych
ustaw w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 33)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad…

Ktoœ mia³ mnie zmieniæ o szesnastej. Aha, dob-
rze.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w której wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawkami
pierwsz¹, drug¹, trzeci¹ i pi¹t¹, nad którymi nale-
¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te maj¹ na celu wy-
³¹czenie z opodatkowania podatkiem od czynno-
œci cywilnoprawnych po¿yczek udzielonych spó-
³ce kapita³owej przez wspólnika lub akcjonariu-
sza.

Kto z pañstwa jest za ich przyjêciem? Proszê
o naciœniêcie przycisku „za”.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
S¹ wyniki g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 34)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta ma charakter porz¹dkowy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”

i podnieœæ rêkê.
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Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Og³aszam wyniki g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 92 popar³o popraw-

kê czwart¹. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz bêdziemy g³osowaæ nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych w ca-
³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 36)
W wyniku g³osowania Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne
oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy. W pierwszej kolejnoœci zo-
stan¹ przeprowadzone g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami, a nastêpnie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do oznaczenia

przytaczanych w przepisach artyku³ów w sposób
zgodny z zasadami techniki legislacyjnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów,

91 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga dodaje zmianê w ustawie – Ko-

deks karny skarbowy, bêd¹c¹ konsekwencj¹ roz-
wi¹zañ przyjêtych w rozpatrywanej ustawie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a.

Proszê o podanie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,

92 popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 92 senatorów,

92 popar³o poprawkê trzeci¹. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa przepis, którego treœæ

mieœci siê w zakresie innego przepisu ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów,

91 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo celne oraz ustawy – Kodeks karny skar-
bowy w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z
przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,

92 popar³o ustawê. (G³osowanie nr 41)
W wyniku g³osowania Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne
oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
spadków i darowizn.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Jest on zawarty w druku
senackim nr 278A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,

92 popar³o przyjêcie ustawy bez poprawek. (G³o-
sowanie nr 42)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunko-
woœci.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,

wszyscy poparli przyjêcie ustawy bez poprawek.
(G³osowanie nr 43)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy…

(Rozmowy na sali)
Aha, tak.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy. W pierwszej kolejnoœci zo-
stan¹ przeprowadzone g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami, a nastêpnie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o ciszê.
Przystêpujemy do g³osowania.
Nad poprawkami pierwsz¹ i trzeci¹ nale¿y g³o-

sowaæ ³¹cznie. Poprawki pierwsza i trzecia doko-
nuj¹ korekty w systematyce ustawy, maj¹ na celu
umieszczenie przepisu okreœlaj¹cego zasady wa-
loryzacji kwoty…

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, za chwilê zaczniemy siê myliæ

i bêd¹ potem jakieœ problemy. Tak wiêc proszê
o ciszê.

…maj¹ na celu umieszczenie przepisu okreœla-
j¹cego zasady waloryzacji kwoty decyduj¹cej
o mo¿liwoœci objêcia rzeczy lub prawa zastawem
skarbowym w rozdziale reguluj¹cym zabezpiecze-
nie zobowi¹zañ podatkowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za”.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Jedna osoba nie g³osowa³a. No, mo¿e nie

chce…
Wobec tego proszê o przedstawienie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów,

93 popar³o poprawki. (G³osowanie nr 44)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga zmierza do zapewnienia wiêk-

szej przejrzystoœci przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,

91 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 45)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Celem poprawki czwartej jest rezygnacja

z ograniczenia przedmiotu postêpowania podat-
kowego, wszczêtego w wyniku kontroli podatko-
wej, do ustaleñ tej kontroli w zakresie nieuwzglê-
dnionych zastrze¿eñ kontrolowanego. Dodatko-
wo poprawka usuwa normatywnie zbêdne ele-
menty przepisu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przy-

cisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyœwietlenie wyni-

ków.
G³osowa³o 92 senatorów, 92 – za. (G³osowanie

nr 46)
W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹. Zgodnie z t¹ poprawk¹ w przypadku uchy-
lenia przez organ odwo³awczy lub s¹d administra-
cyjny decyzji stanowi¹cej podstawê do dokonania
zabezpieczenia zajêcie zabezpieczaj¹ce nie bêdzie
przekszta³caæ siê w zajêcie egzekucyjne, dopiero
po spe³nieniu dodatkowej przes³anki niewydania
nowej decyzji w tym zakresie w terminie szeœciu
miesiêcy od dnia dorêczenia decyzji organu odwo-
³awczego lub prawomocnego orzeczenia s¹du or-
ganowi w³aœciwemu do wydania decyzji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Og³aszam wyniki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 93 senatorów,

93 popar³o poprawkê pi¹t¹. (G³osowanie nr 47)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta. W przypadku niez³o¿enia

wniosku o wszczêcie egzekucji uchylenie zabez-
pieczenia nale¿noœci pieniê¿nej bêdzie mog³o na-
st¹piæ w terminie trzech miesiêcy, a nie, jak do-
tychczas, w terminie trzydziestu dni od dnia do-
konania zabezpieczenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,

91 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.* (G³o-
sowanie nr 48)

Poprawka zosta³a przyjêta.
I ostatnia poprawka, siódma, która ma na celu

objêcie wspólników spó³ek osobowych re¿imem
odpowiedzialnoœci osób trzecich za zaleg³oœci po-
datkowe, powsta³e przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy, na dotychczasowych zasadach.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a. No, mo¿e

nie chce.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 93 senatorów,

91 popar³o poprawkê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 49)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad pojêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Or-
dynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem ustawy? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 93 senatorów,

wszyscy poparli przed³o¿on¹ uchwa³ê. (G³osowa-
nie nr 50)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym

Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 332Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Andrze-
ja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym odby³o siê posiedzenie Ko-

misji Gospodarki Narodowej, która rozpatrywa³a
zg³oszone w trakcie debaty wnioski do ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym oraz o zmianie innych ustaw. Komisja
rekomenduje Wysokiemu Senatowi wniosek za-
warty w punkcie oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹,
czyli przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy mogê prosiæ sprawozdawcê wniosku

mniejszoœci, pana senatora Banasia… Zdaje siê,
¿e nie ma go na sali.

(Rozmowy na sali)
W tej sytuacji musimy przyst¹piæ do g³osowa-

nia.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej, popartym przez
komisjê, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów,

54 popar³o wniosek, 33 by³o przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 51)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz o zmianie innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Komitecie Stabilnoœci Finan-
sowej.
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W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 312Z.

Poproszê sprawozdawcê, pana senatora Stani-
s³awa Iwana, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, tak jak powiedzia³ pan

marsza³ek, komisja procedowa³a nad ustaw¹
o Komitecie Stabilnoœci Finansowej, ustosunko-
waliœmy siê do poprawki zg³oszonej przez pana se-
natora Leona Kieresa. Poprawka polega na tym, ¿e
w art. 10 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„Obowi¹zek nieujawniania informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, trwa równie¿ po zaprzestaniu
wykonywania zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ usta-
wy przez osoby, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz
w ust. 5 i art. 8 ust. 1”. Komisja rekomenduje Wy-
sokiej Izbie przyjêcie ustawy z t¹ poprawk¹.

Tytu³em wyjaœnienia dodam, ¿e obowi¹zek nie-
ujawniania informacji równie¿ po zaprzestaniu
funkcjonowania w Komitecie Stabilnoœci Finan-
sowej dotyczy trzech osób, to jest ministra finan-
sów, prezesa Narodowego Banku Polskiego i prze-
wodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Kieres chcia³by zabraæ g³os

w tej sprawie?

Senator Leon Kieres:

Chcia³bym dodaæ, ¿e ten obowi¹zek dotyczy
równie¿ cz³onków grup, które tam siê powo³uje,
ma wiêc szerszy charakter. Ale senator Iwan od-
da³ istotê poprawki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawion¹ poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej o przyjêcie usta-
wy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
92 senatorów g³osowa³o za przyjêciem ustawy

bez poprawek, ale 57 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu, wobec tego przyst¹pimy do g³osowa-
nia nad poprawk¹…

Wobec wyników g³osowania…
(Rozmowy na sali)
Dobrze, wobec odrzucenia wniosku…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, inne wyniki…)
Proszê pañstwa, poniewa¿ s¹ jakieœ w¹tpliwo-

œci, czy dobrze odczyta³em wyniki g³osowania, po-
wtórzê je.

W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,
33 g³osowa³o za przyjêciem ustawy bez poprawek,
57 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 52)

W zwi¹zku z tym, wobec odrzucenia wniosku
o przyjêcie ustawy bez poprawek, przystêpujemy
do g³osowania nad wnioskiem o wprowadzenie
poprawki do ustawy.

Poprawka zmierza do jednoznacznego wskaza-
nia, ¿e obowi¹zek nieujawniania informacji uzys-
kanych przez cz³onków Komitetu Stabilnoœci Fi-
nansowej oraz cz³onków grup roboczych komitetu
trwa równie¿ po zaprzestaniu wykonywania przez
te osoby zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie

przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Jeszcze jedna osoba. Tak, proszê bardzo.
Proszê o podanie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,

65 g³osowa³o za poprawk¹, 3 – przeciw, 24 wstrzy-
ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)

Poprawka zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o Ko-
mitecie Stabilnoœci Finansowej w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,

85 g³osowa³o za podjêciem uchwa³y, 1 – przeciw,
3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 54)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o Komitecie
Stabilnoœci Finansowej.
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Przechodzimy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad…

(G³os z sali: Siedemnastego…)
Siedemnastego? A, to mi siê musia³a przewró-

ciæ kartka… Zaraz, co to jest?
Aha, scenariusz jeszcze nie jest gotowy, wobec

tego, a¿eby móc g³osowaæ, przyst¹pimy do pun-
ktu osiemnastego.

(G³osy z sali: Osiemnastego?)
Tak, osiemnastego, bo nie mamy scenariusza

do siedemnastego. Nie bêdzie wiêc w pe³ni zacho-
wana kolejnoœæ, bêdziemy g³osowaæ nad tym, co
ju¿ w tej chwili mamy.

Powracamy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójnoœci.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 276Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej przedstawiæ spra-
wozdanie obu naszych komisji z dzisiejszego po-
siedzenia, na którym rozpatrzyliœmy wnioski
zg³oszone w toku debaty w dniu 29 paŸdziernika
2008 r. nad ustaw¹ o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójnoœci.

Obie po³¹czone komisje rekomenduj¹ Wyso-
kiemu Senatowi poparcie nastêpuj¹cych popra-
wek: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, pi¹tej,
siódmej, dziewi¹tej, dwunastej, czternastej, sie-
demnastej i osiemnastej.

Ponadto komisje informuj¹, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator W³ady-
s³aw Ortyl dokona³ zmiany treœci swojego wnios-
ku, chodzi o poprawkê szesnast¹ w zestawieniu
wniosków. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê sprawozdawcê mniejszoœci po-

³¹czonych komisji senatora Ortyla o przedstawie-
nie wniosków mniejszoœci po³¹czonych komisji.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu mniejszoœci komisji pragnê przed-

stawiæ poprawki ósm¹, dziesi¹t¹ i szesnast¹ – te
dwie nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie – jedenast¹,
a tak¿e piêtnast¹. Chcê powiedzieæ, ¿e szczególnie
niebezpieczna jest poprawka dziewi¹ta, któr¹ ko-
ryguj¹ poprawki dziesi¹ta i szesnasta. Chcê prze-
strzec przed deregulacj¹ systemu, który pozwa-
la³by przekazywaæ œrodki do samorz¹dów wszyst-
kich szczebli z pominiêciem samorz¹du wojewó-
dztwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Meres, poprzednio sprawo-

zdawca komisji, chcia³by zabraæ g³os? Nie. Dziê-
kujê bardzo.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Nad poprawkami pierwsz¹ i czternast¹ nale¿y
g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki pierwsza i czternasta
zmierzaj¹ do przeniesienia normy prawnej, na-
k³adaj¹cej obowi¹zek ka¿dorazowego dostosowy-
wania strategii rozwoju województwa do nowej
lub zmienionej œredniookresowej strategii rozwo-
ju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego,
strategii ponadregionalnych oraz planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa, z prze-
pisu przejœciowego do ustawy o samorz¹dzie wo-
jewódzkim.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie

przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Og³aszam wyniki g³osowania: na 92 obecnych

senatorów 92 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 55)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

drug¹, która zmierza do tego, aby d³ugookresowa
strategia rozwoju kraju odnosi³a siê do uwarun-
kowañ, a nie do zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przy-

cisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Og³aszam wyniki: na 92 obecnych senatorów 91

g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 56)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Wszyscy ju¿ zag³osowali, a wobec tego mogê

og³osiæ wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma na celu doprecyzowanie

przepisu poprzez wskazanie, i¿ okreœlona w nim
regulacja odnosi siê do programów rozwoju i kra-
jowych programów operacyjnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki pi¹ta i siódma porz¹dkuj¹ regulacjê

ustawow¹, przenosz¹c kwestie zwi¹zane z og³a-
szaniem komunikatów dotycz¹cych regionalnych
programów operacyjnych do artyku³u, który do-
tyczy tych programów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie

przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 94 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 59)
Poprawki pi¹ta i siódma zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

szóst¹. Przewiduje ona koniecznoœæ opiniowania
przez cz³onków Rady Ministrów projektów regio-
nalnych programów operacyjnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 95 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 60)

Tak wiêc poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zachowuje dotychczasowe

rozwi¹zanie prawne, zgodnie z którym kontrakt
wojewódzki powinien okreœlaæ kwotê dofinanso-
wania programu opracowanego przez zarz¹d wo-

jewództwa œrodkami pochodz¹cymi z bud¿etu
pañstwa lub ze Ÿróde³ zagranicznych w podziale
na priorytety.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki ós-

mej? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlanie wyników.
Na 95 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

58 – przeciw. (G³osowanie nr 61)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dziewi¹t¹, która wyklucza g³osowanie nad po-
prawkami dziesi¹t¹ i szesnast¹. Poprawka dzie-
wi¹ta zmierza do tego, aby zadania z zakresu poli-
tyki rozwoju stanowi¹ce zadania w³asne jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, zadania, które nie
zosta³y ujête w kontrakcie wojewódzkim lub w re-
gionalnym programie operacyjnym, mog³y byæ fi-
nansowane w drodze dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 94 obecnych senatorów 59 g³osowa³o za,

35 – przeciw, nikt nie wstrzymywa³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 62)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziesi¹t¹ i szesnast¹ ju¿ nie

g³osujemy.
Poprawka jedenasta uchyla rozwi¹zanie praw-

ne dotycz¹ce realizacji tak zwanych projektów
partnerskich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
Na 94 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

56 – przeciw. (G³osowanie nr 63)
Tak wiêc poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwunastej, która

zobowi¹zuje ekspertów bior¹cych udzia³ w proce-
durze wyboru projektów, które otrzymaj¹ dofi-
nansowanie, do sk³adania oœwiadczeñ potwier-
dzaj¹cych ich bezstronnoœæ w tym postêpowaniu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 95 obecnych senatorów 95 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 64)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzynastej. Popraw-

ka ta zmierza do przywrócenia obowi¹zuj¹cego
przepisu dotycz¹cego kompetencji ministra w³a-
œciwego do spraw rozwoju regionalnego w zakre-
sie wystêpowania do Komisji Europejskiej o doko-
nanie przesuniêæ œrodków miêdzy programami
operacyjnymi lub priorytetami. Niniejsza noweli-
zacja przewiduje, i¿ postêpowanie to bêdzie uru-
chamiane na wniosek w³aœciwej instytucji za-
rz¹dzaj¹cej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto siê wstrzyma³ od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 94 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 65)
Poprawka trzynasta nie zosta³a poparta.
Poprawka czternasta by³a ju¿ przeg³osowana

³¹cznie z poprawk¹ pierwsz¹.
Przechodzimy do poprawki piêtnastej, która

dodaje przepis przejœciowy przewiduj¹cy stoso-
wanie nowych przepisów, dotycz¹cych dokony-
wania zmian w regionalnych programach opera-
cyjnych, do tych regionalnych programów, które
zosta³y przyjête przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Na 95 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

58 – przeciw. (G³osowanie nr 66)
Tak wiêc poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta by³a przeg³osowana ³¹cz-

nie z poprawk¹ dziesi¹t¹.
Nad poprawkami siedemnast¹ i osiemnast¹

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki siedemnasta
i osiemnasta zmierzaj¹ do zachowania obowi¹zu-
j¹cych rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych eksper-
tów przez okres nie d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy od
dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 67)
Poprawki siedemnasta i osiemnasta zosta³y

przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci, wraz ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od glosu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyœwietlenie wyników.
Na 95 obecnych senatorów 64 g³osowa³o za, 31

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿y-
nierów budownictwa oraz urbanistów oraz usta-
wy – Prawo budowlane.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê o ciszê. Czy s¹ jakieœ

problemy?
W tej chwili przeszliœmy do punktu dwudzie-

stego pierwszego, proszê odszukaæ w³aœciwe dru-
ki. Rzeczywiœcie mo¿e jest pewne zamieszanie, ale
starajmy siê spieszyæ, bo jednak czas biegnie.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 273Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Wies³awa Do-
bkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie komisji.
Komisja po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu
30 paŸdziernika 2008 r. wniosków zg³oszonych
w toku debaty w dniu 9 paŸdziernika 2008 r. nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodo-
wych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz
urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane
przedstawia Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyj¹æ popraw-
ki pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹ i pi¹t¹. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.
G³osowania 293

(wicemarsza³ek Z. Romaszewski)



ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek…

(G³os z sali: Jeszcze wnioskodawcy…)
Ach, przepraszam, jeszcze nie.
No, senatora Banasia nie ma, ale mo¿e senator

Gruszka…
(Senator Grzegorz Banaœ: Jest, jest obecny, Pa-

nie Marsza³ku. Ju¿ jest obecny.)
(Senator Piotr Zientarski: Znalaz³ siê.)
A, to gdy by³a ta istotna kwestia, nie by³o sena-

tora, a teraz…
Pan senator Banaœ… (Oklaski)
Pan senator Banaœ i pan senator Gruszka maj¹

prawo zabraæ g³os.
(G³os z sali: A co z dozgonn¹ wdziêcznoœci¹?)
(Senator Grzegorz Banaœ: Szanowny Panie

Marsza³ku, wczoraj zas³u¿y³em na prawie do-
zgonn¹ sympatiê pana marsza³ka Zió³kowskie-
go…)

(G³os z sali: Tak, tak.)
(Senator Grzegorz Banaœ: …a dzisiaj widzê, ¿e

ju¿ ca³a Izba jest szczerze zainteresowana moimi
losami.)

Ale siê pomyli³em z tymi wnioskodawcami.
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku, nie bêdê ju¿ zabiera³ g³osu w tej inkrymi-
nowanej przedmiotowej sprawie. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
A pan senator?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja te¿ dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby prawo
zrzeszania siê w izbach in¿ynierów budownictwa
przys³ugiwa³o obywatelom pañstw cz³onkow-
skich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe odpo-
wiadaj¹ce wymaganiom okreœlonym w art. 5
ust. 2 pkty 1 i 3 ustawy o samorz¹dach zawodo-
wych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz
urbanistów, z pominiêciem uprawnieñ budowla-
nych w specjalnoœci architektonicznej do projek-
towania w ograniczonym zakresie oraz do kiero-
wania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie i bez ograniczeñ – skomplikowane to.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nej poprawki?
Kto z pañstwa jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od glosu?
Proszê o podanie wyników.
Na 93 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 69)

Tak wiêc poprawka nie zosta³a przyjêta.

Poprawka druga zmierza do tego, aby prawo
zrzeszania siê w izbach urbanistów przys³ugiwa³o
obywatelom pañstw cz³onkowskich, którzy nabyli
kwalifikacje zawodowe do projektowania zago-
spodarowania przestrzeni i zagospodarowania
przestrzennego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od glosu?
Proszê o podanie wyników.
Na 93 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 70)

Tak wiêc poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia przes¹dza, ¿e do kompetencji

samorz¹dów zawodowych architektów, in¿ynierów
budownictwa oraz urbanistów nale¿y tak¿e uzna-
wanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców nie-
bêd¹cych obywatelami pañstw cz³onkowskich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przy-

cisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów,

93 poprawkê popar³o, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 71)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta rozszerza obowi¹zek poin-

formowania o œwiadczeniu us³ug transgranicz-
nych w³aœciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych tak¿e na in¿ynierów budownictwa
i urbanistów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Kto jest przeciw?
Widzê, ¿e ktoœ nie mo¿e siê zdecydowaæ.
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 95 senatorów i po-

prawka zosta³a poparta przez 95 senatorów. (G³o-
sowanie nr 72)

Tak wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta uzupe³nia przepis przejœciowy

utrzymuj¹cy w mocy akty wykonawcze wydane
na podstawie zmienianych upowa¿nieñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 95 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 94 senatorów, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 73)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sa-
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morz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Pra-
wo budowlane w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przy-

cisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê pañstwa, proszê o wyœwietlenie wyni-

ków.
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów,

ustawa zosta³a poparta przez 89 senatorów,
5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o samorz¹dach zawodowych architektów,
in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
ustawy – Prawo budowlane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(G³os z sali: Tylko wolniej, wolniej!) (Weso³oœæ
na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu dwudziestego drugiego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Wolniej.)
Silentium!
(G³os z sali: G³oœniej, prosimy.) (Weso³oœæ na

sali)
W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad popraw-

kami, a potem nad ustaw¹ w ca³oœci.
Poprawka pierwsza zmierza do prawid³owego

u¿ycia formu³y zasad techniki prawodawczej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga poprawia b³¹d jêzykowy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za po-

prawieniemb³êdu jêzykowego. (G³osowanienr76)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie

przepisu w zakresie wskazania organu uprawnio-
nego do reprezentowania terenowej jednostki or-
ganizacyjnej w postêpowaniu rejestrowym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 77)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy obecnie nad ca³oœci¹ ustawy.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o izbach gospodarczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo budowlane.

Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

Zatem mo¿emy g³osowaæ nad projektem tej
uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 79)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawek.

G³osujemy najpierw nad poprawkami, a potem
nad ustaw¹ w ca³oœci.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby sêdzio-

wie i prokuratorzy awansowani na podstawie prze-
pisówoawansiepoziomymzachowali nie tylkowy¿-
sze wynagrodzenie, ale równie¿ swoje stanowiska.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 80)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga modyfikuje przepis przejœciowy

w ten sposób, ¿e wnioski o awans poziomy z³o¿one
przeddniemwejœciaw¿ycieustawybêd¹rozpatrzo-
ne na podstawie przepisów dotychczasowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 81)
Poprawka przyjêta.
G³osujemy nad projektem uchwa³y w sprawie

ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z
poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 82)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy.

Zatem g³osujemy nad poprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu prawid³owe

zdefiniowanie pojêcia „siedziba”.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 83)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga – charakter porz¹dkowy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 84)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy za przyjêciem uchwa³y w sprawie

ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 85)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego z bud¿etu pañstwa.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o przy-
jêcie ustawy bez poprawek. Mo¿emy zatem g³oso-
waæ za przyjêciem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 86)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

W dniu wczorajszym zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy, by³a te¿
przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Przypominam, ¿e trzecie czytanie to jedynie

g³osowanie.
Komisje wprowadzi³y poprawki do projektu

i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolitego pro-
jektu ustawy zawartego w druku nr 206S.

Marek Trzciñski bêdzie nas reprezentowa³
w dalszych pracach nad t¹ ustaw¹.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 87)
Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Senatorowi Markowi Trzciñskiemu przypomi-
nam o jego obowi¹zkach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy.

Wczoraj by³o przedstawione sprawozdanie ko-
misji, odby³a siê te¿ debata.
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Przystêpujemy do trzeciego czytania, czyli do
g³osowania.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu pro-
jektuwnosz¹oodrzuceniego.To jestdruknr207S.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za odrzuceniem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Widzê, ¿e senatorowie jeszcze szybko zmieniaj¹

decyzje.
Na 95 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 11 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 88)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, Panie
i Panowie Senatorowie, ¿e Senat przyj¹³ wniosek
o odrzucenie projektu ustawy i tym samym za-
koñczy³ postêpowanie w tej sprawie.

Proszê pañstwa, dojechaliœmy do koñca. Pro-
szê siê cofn¹æ do punktu dwudziestego drugiego.

(G³os z sali: Nie, drugiego.)
Drugiego! Przepraszam, do punktu drugiego.
(Rozmowy na sali)
Bo w dwudziestym te¿ jeszcze nie by³o g³osowa-

nia.
Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywania

punktudrugiegoporz¹dkuobrad: stanowiskoSena-
tuwsprawieustawyozak³adachopiekizdrowotnej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która przygotowa³a sprawozda-
nie po debacie – to jest druk nr 313Z.

Pan senator W³adys³aw Sidorowicz.
Proszê przedstawiæ sprawozdanie komisji.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja po rozpatrzeniu na posiedzeniu

w dniu 30 paŸdziernika wniosków zg³oszonych
w toku debaty w dniu 29 paŸdziernika 2008 r. nad
ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej przedsta-
wia Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowis-
ko. Wysoki Senat raczy przyj¹æ nastêpuj¹ce po-
prawki zawarte w punkcie oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹: ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹,
dwunast¹, czternast¹, dwudziest¹, dwudziest¹
pierwsz¹, dwudziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ czwar-
t¹ i dwudziest¹ pi¹t¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Karczewski jako spra-

wozdawca mniejszoœci komisji, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³em mówiæ trochê d³u¿ej…

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie!)
…ale nie, i tutaj przychylam siê do wniosku pa-

na senatora Rulewskiego, nie bêdê mówiæ d³ugo.
Zacznê od dobrej wiadomoœci: chcia³bym wyco-
faæ, Panie Marsza³ku, poprawkê dziewiêtnast¹ do
rozpatrywanej ustawy i chcia³bym gor¹co prosiæ
Wysok¹ Izbê o poparcie mojego wniosku o odrzu-
cenie uchwa³y…

(G³os z sali: Ustawy.)
Tak, o odrzucenie ustawy w ca³oœci. A jeœli to

nie nast¹pi, to mam serdeczn¹ proœbê, w imieniu
swoim i grupy senatorów mniejszoœci, o przyjêcie
poprawek, które rekomendujê Wysokiej Izbie. I to
s¹ poprawki: druga, siódma, siedemnasta,
osiemnasta, dwudziesta druga. Chcia³bym jesz-
cze bardzo serdecznie zwróciæ uwagê, ¿e przy
moim nazwisku jest pomy³ka w imieniu, przepra-
szam bardzo: R., nie S.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale nad t¹
poprawk¹ nie g³osujemy.) (Weso³oœæ na sali)

Nie, nie, nad tym nie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, czy ktoœ z pañstwa senatorów
chce podtrzymaæ poprawkê dziewiêtnast¹?

(Rozmowy na sali)
Nie, nie, chodzi³o mi o to, ¿e jeœli senator wyco-

fuje… A wiêc poprawka dziewiêtnasta zostaje
w ogóle wycofana.

Czy pozostali senatorowie wnioskodawcy, An-
drzejewski i Sidorowicz, chc¹ zabraæ g³os?

Pan senator Andrzejewski, tak jest, proszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mogê mówiæ

z miejsca? Pozwoli pan marsza³ek?
Pozwalam, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê uprzejmie.
Chcia³bym rekomendowaæ treœæ poprawki

pierwszej, która polega na wpisaniu do celów i za-
dañ przekszta³conych jednostek misji konstytu-
cyjnej. Jest to powtórzenie, i¿ niezale¿nie od prze-
kszta³ceñ zapewnienie równego dostêpu do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej i szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciê¿arnym, oso-
bom niepe³nosprawnym i osobom w podesz³ym
wieku zapisane jest jako dyrektywa konstytucyj-
na i jako misja powinna równie¿ towarzyszyæ
przekszta³conym podmiotom. O to chcia³bym
prosiæ. Chcia³bym jednoczeœnie z³o¿yæ wniosek
formalny: nad poprawk¹ szóst¹, popart¹ przez
mniejszoœæ komisji, powinno siê g³osowaæ roz-
³¹cznie… Zaraz powiem, dlaczego. Dlatego, ¿e…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ja chyba
tak mam w scenariuszu, Panie Senatorze.)

Ma pan, ¿e roz³¹cznie? Bo tu w zestawieniu
jest…
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, nie, mam tu, ¿e osobno. Tak, zapewniam,
¿e uczynimy zadoœæ pana wnioskowi.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo,
na tym poprzestanê.)

Dziêkujê serdecznie.
(Senator Jan Rulewski: Czy mo¿emy g³osowaæ

nad czymœ, co jest zapisane w konstytucji? Jak
odrzucimy, to jakbyœmy odrzucili konstytucjê.)

Panie Senatorze, proszê mi nie zadawaæ takich
trudnych pytañ. (Weso³oœæ na sali)

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê za tê
puentê.)

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Najpierw g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie
ustawy, a potem, je¿eli odrzucimy ten wniosek,
nad poprawkami i nad ca³oœci¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
mniejszoœci Komisji Zdrowia o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 89)

Wniosek zosta³ odrzucony.
Zatem mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad

poprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu wpisanie do

ustawy, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej dzia³a w celu
zapewniania równego dostêpu do œwiadczeñ opie-
ki zdrowotnej i szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom, kobietom ciê¿arnym, osobom niepe³no-
sprawnym i osobom w podesz³ym wieku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

56 – przeciw. (G³osowanie nr 90)
Poprawka odrzucona.
Nad poprawkami drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹

i szesnast¹ g³osuje siê ³¹cznie. Je¿eli nie przyjmie-
my tych poprawek, wtedy zmodyfikujemy po-
prawkê siódm¹. Te piêæ poprawek zmierza do
wprowadzenia w ustawie tak zwanej podmiotowej
definicji zak³adu opieki zdrowotnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 91)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka szósta – nad któr¹ g³osujemy od-

dzielnie, Panie Senatorze – zmierza do wprowa-
dzenia uregulowania, którego celem jest za-

gwarantowanie podmiotowi utworzonemu po
przekszta³ceniu zachowania 51% udzia³ów
przez Skarb Pañstwa lub jednostkê samorz¹du
terytorialnego oraz zagwarantowanie praco-
wnikom do 15% udzia³ów przy jego komercjali-
zacji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ponawiam swój
wniosek o roz³¹czenie g³osowania… Mo¿e byæ ró-
wnie¿…)

Ale poprawka szósta…

Senator Piotr Andrzejewski:

To jest roz³¹czne, bo nawet je¿eli bêd¹ dalsze
przekszta³cenia… Nie musi byæ 51%, je¿eli ta po-
prawka zostanie odrzucona, niemniej w dalszych
transformacjach, tak czy tak, 15% udzia³ów przy
komercjalizacji zostaje zgodnie z ogólnymi zasada-
mi komercjalizacji przekazane pracownikom. Jed-
na sprawa z drug¹ nie ma ³¹cznoœci merytorycznej.
To by³o zg³oszone przeze mnie jako dwie poprawki.
Choæ na jednej kartce, to s¹ dwie poprawki. Pona-
wiam wniosek, ¿eby g³osowaæ nad nimi oddzielnie.

(Rozmowy na sali)
Je¿eli mo¿na, chcia³bym uzasadniæ. Mo¿emy

nie przeg³osowaæ tego, ¿e te 51% udzia³ów ma po-
zostaæ przy Skarbie Pañstwa lub jednostce samo-
rz¹du terytorialnego, mo¿e byæ mniej, mo¿e byæ
wiêcej. Ale tak czy tak 15% nale¿y siê pracowni-
kom. Jedno nie ³¹czy siê z drugim. Dlatego pro-
si³bym o g³osowanie nad ka¿d¹ z tych poprawek
oddzielnie. To poprawki zg³oszone na jednym for-
mularzu, ale oddzielnie. Prosi³bym g³osowaæ nad
nimi oddzielnie. Bo niektóre osoby mog¹ chcieæ
g³osowaæ za jedn¹, a za drug¹ – nie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Piêtnaœcie sekund przerwy, bo ja muszê podj¹æ
decyzjê, jedynie s³uszn¹ oczywiœcie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
(G³os z sali: Piêtnaœcie sekund?)
Proszê pañstwa, umocni³em siê w swoim prze-

konaniu. Rozbijam te g³osowania. Bêdzie po-
prawka szósta A i szósta B, ¿eby nie by³o w¹tpli-
woœci. Bo w przeciwnym razie by³yby takie same
w¹tpliwoœci jak przy s³ynnym pytaniu referendal-
nym, które zawiera³o w istocie dwa pytania. Panie
Senatorze, myœli pan naprawdê logicznie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, tak.)
W zwi¹zku z tym poprawka…
(G³os z sali: Ale dlaczego oddzielnie?)
(Senator Piotr Andrzejewski: Bo to s¹ dwie od-

rêbne poprawki.)
Poprawka szósta A. W interpretacji… Teraz

proszê o uwagê, bo zmieniamy to, co by³o napi-
sane… Poprawka ta zmierza do wprowadzenia
takiego uregulowania, którego celem jest zagwa-
rantowanie podmiotowi utworzonemu po prze-
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kszta³ceniu zachowania 51% udzia³ów przez
Skarb Pañstwa. Proszê pañstwa, g³osujemy.

(G³os z sali: Co najmniej!)
Co najmniej. No tak. Tu jest… No dobrze.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, ja rozumiem, ¿e obie strony

sobie ró¿nie podpowiadaj¹, ale proszê s³uchaæ
w³aœciwych podpowiedzi.

(Weso³oœæ na sali)
Na obecnych…
(G³os z sali: PrzejdŸmy do szóstej B.)
Chwileczkê, Panie Senatorze, muszê odczytaæ

wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 92)

Poprawka szósta A zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta B. Chodzi o to, ¿eby zagwa-

rantowaæ pracownikom do 15% udzia³ów przy ko-
mercjalizacji podmiotu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 93)

(G³osy z sali: Uuuu…)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(Rozmowy na sali)
Nad poprawkami siódm¹, siedemnast¹, osiem-

nast¹ i dwudziest¹ drug¹ g³osujemy ³¹cznie. Maj¹
one celu zmianê definicji zak³adu opieki zdrowot-
nej na podmiotow¹…

Panowie… Pañstwo… Nie, tylko panowie gada-
j¹. Co to jest? Panowie Senatorowie, cisza!

Poprawki maj¹ na celu zmianê definicji zak³a-
du opieki zdrowotnej na podmiotow¹ oraz zasad
funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej jako
instytucji non profit, a tak¿e ograniczenie mo¿li-
woœci prowadzenia przez zak³ad dzia³alnoœci go-
spodarczej na rzecz dzia³alnoœci w zakresie u¿yte-
cznoœci publicznej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 94)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka ósma zmierza do rozszerzenia kata-

logu kierowniczych medycznych stanowisk w za-
k³adzie opieki zdrowotnej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze mi miga… Chwileczkê.
Na 95 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 95)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter jêzykowy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 96)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma na celu uœciœlenie dele-

gacji dla ministra zdrowia dotycz¹cej wydania
rozporz¹dzenia w zakresie zaopatrywania pacjen-
tów w znaki identyfikacyjne.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 97)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta ma na celu uœciœlenie

mo¿liwoœci czasowego zaprzestania œwiadczeñ
zdrowotnych przez zak³ad opieki zdrowotnej po-
przez wskazanie, ¿e mo¿e ono dotyczyæ jedynie
œwiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze œrod-
ków publicznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 98)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta ma na celu doprecyzowa-

nie przepisu dotycz¹cego mo¿liwoœci wykonywa-
nia przez ambulatoryjne zak³ady opieki zdrowot-
nej œwiadczeñ zdrowotnych wykonywanych wy-
³¹cznie w warunkach domowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 99)
Poprawka przyjêta.
Proszê pañstwa, teraz poprawka trzynasta. Na-

le¿y nad ni¹ g³osowaæ ³¹cznie z poprawkami trze-
ci¹ i trzydziest¹ do ustawy – Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

Poprawki te wprowadzaj¹ przepisy… Przepra-
szam, jeszcze raz.

Poprawka trzynasta oraz trzecia i trzydziesta do
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce… Zmierzaj¹ one
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do tego, aby stacje sanitarno-epidemiologiczne
oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa wy-
³¹czyæ spod dzia³ania nowych przepisów ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 100)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka czternasta wprowadza prawid³owe

odes³anie do przepisów.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 101)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêtnasta ma na celu zapewnienie

ministrowi obrony narodowej realizowania w spo-
sób realny jego uprawnieñ w stosunku do zak³a-
dów opieki zdrowotnej poprzez mo¿liwoœæ na³o¿e-
nia w drodze decyzji obowi¹zku realizacji zlecone-
go zadania.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 102)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Teraz poprawka dziewiêtnasta.
(G³os z sali: Wycofana.)
Tak, jest wycofana. Tak jest.
Czyli poprawka dwudziesta. Ma ona charakter

porz¹dkuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 103)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do

uœciœlenia przepisów ustawy w zakresie wymaga-
nej wiêkszoœci g³osów w przypadku podejmowa-
nia uchwa³ w spó³kach z wiêkszoœciowym udzia-
³em podmiotów publicznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 60 g³osowa³o za,

35 – przeciw. (G³osowanie nr 104)
Poprawka przyjêta.
(Rozmowy na sali)

Proszê nie podawaæ innych informacji liczbo-
wych…

(G³os z sali: Proszê nie podpowiadaæ mar-
sza³kowi.)

Nie, nie. Tutaj s¹ przekazywane informacje
o wynikach innych g³osowañ, które ¿ywo interesu-
j¹ pewn¹ czêœæ sali. A to zupe³nie zbija z panta³yku.

Poprawka dwudziesta trzecia ma charakter
uœciœlaj¹cy powo³anie odpowiednich przepisów
w zakresie wymaganych dokumentów do³¹cza-
nych do wniosku o wpis do rejestru zak³adów
opieki zdrowotnej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 105)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta uœciœla przepis.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 106)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta tak¿e ma charakter

uœciœlaj¹cy powo³anie odpowiednich artyku³ów.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 107)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad uchwa-

³¹ w sprawie ustawy o zak³adach opieki zdro-
wotnej w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z
poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

37 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 108)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej.

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu trzeciego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która po debacie przygotowa³a
sprawozdanie.

Pan senator Micha³ Ok³a ju¿ siê tu zbli¿a.
Proszê bardzo, Panie Senatorze, o sprawozda-

nie.
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Senator Micha³ Ok³a:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 30 paŸdzierni-

ka, po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych
w dniu 29 paŸdziernika w toku debaty nad usta-
w¹ o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta, postanowi³a przedstawiæ Wysokiemu Senato-
wi nastêpuj¹ce stanowisko: Wysoki Senat raczy
przyj¹æ poprawki opisane jako czwarta i pi¹ta.

Ponadto informujê, ¿e na podstawie art. 52 ust. 7
Regulaminu Senatu senator Stanis³aw Karczewski
wycofa³ swój wniosek opisany jako poprawka pier-
wsza w zestawieniu wniosków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci jest senator Stani-

s³aw Karczewski.
Proszê bardzo o zabranie g³osu.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym rekomendowaæ swoje poprawki, ale

chcê te¿ zg³osiæ wycofanie siê z poprawki pier-
wszej i prosiæ o jej wycofanie z g³osowania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Poprawka pierwsza, rozumiem.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-

maæ tê wycofan¹ poprawkê? Nie. Dziêkujê.
Czy pan senator Norbert Krajczy, sprawozdaw-

ca mniejszoœci, chce zabraæ g³os?

Senator Norbert Krajczy:

Chcê, w sprawie poparcia poprawki, któr¹
zg³osi³ pan senator Gruszka, zmierzaj¹cej do tego,
aby do przepisu wpisaæ nie tylko Sejm, ale i Senat.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-
szam, która to jest poprawka?)

Poprawka czternasta.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czternasta. Dobrze.
(G³os z sali: Gdzie to…?)
Jest w zestawieniu, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Dotyczy to senatorów Karczewskie-
go, Gruszki i Klimowicza.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja dziêkujê.)
Skoro nie ma zg³oszeñ, to przypominam: pan

senator Stanis³aw Karczewski wycofa³ swój wnio-
sek dotycz¹cy poprawki pierwszej.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania, najpierw
nad poprawkami, a potem nad ca³oœci¹.

Poprawka druga ma charakter uœciœlaj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 42 g³osowa³o za,

52 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 109)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, teraz… Je¿eli nast¹pi ci-

sza, bêdziemy mogli g³osowaæ nad poprawk¹
trzeci¹.

Trzecia. Ma ona na celu dookreœlenie prawa pa-
cjenta do poszanowania godnoœci.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

56 – przeciw. (G³osowanie nr 110)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta ma charakter uœciœlaj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 111)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta te¿ ma charakter uœciœlaj¹cy,

ponadto zmierza ona do umo¿liwienia dostêpu do
dokumentacji medycznej lekarzom s¹dowym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 112)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami szóst¹, ósm¹, dziewi¹t¹,

dziesi¹t¹, jedenast¹ i dwunast¹ g³osujemy ³¹cz-
nie. Zmierzaj¹ one do zmiany sposobu powo³ania
i odwo³ania rzecznika praw pacjenta oraz sprawo-
wania urzêdu w relacji do innych organów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

59 – przeciw. (G³osowanie nr 113)
Poprawki zosta³y odrzucone
Poprawka siódma rozszerza katalog ustawo-

wych wymogów, które musi spe³niæ osoba, która
mo¿e zostaæ rzecznikiem praw dziecka… Przepra-
szam, nie dziecka, tylko pacjenta. Ale dziecko cza-
sami te¿ jest pacjentem.

Obecnoœæ.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

59 – przeciw. (G³osowanie nr 114)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Kolejne poprawki zosta³y przeg³osowane ju¿

poprzednio.
Teraz trzynasta poprawka. Rozszerza ona kata-

log ustawowych wymogów, które musi spe³niæ
osoba, która mo¿e zostaæ zastêpc¹ rzecznika
praw pacjenta.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

58 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 115)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby Ra-

da Ministrów przedstawia³a corocznie sprawo-
zdanie rzecznika praw pacjenta nie tylko Sejmo-
wi, ale tak¿e Senatowi.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 116)

Poprawka zosta³a odrzucona.
(G³os z sali: Os³abia siê Senat…)
(G³os z sali: No, nie chce siê pracowaæ.)
(G³os z sali: To samookaleczenie.)
Nad poprawkami piêtnast¹, szesnast¹ i sie-

demnast¹ g³osujemy ³¹cznie…
(G³os z sali: Tak, samookaleczenie.)
Kto z pañstwa chce siê samookaleczaæ?
(Rozmowy na sali)
Poprawki piêtnasta, szesnasta i siedemnasta

maj¹ na celu rozszerzenie definicji praktyki naru-
szaj¹cej zbiorowe prawa pacjenta oraz postêpowa-
nia rzecznika praw pacjenta w sprawach uznania
praktyki za naruszaj¹c¹ prawa zbiorowe pacjenta.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

36 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 117)

Poprawki zosta³y przyjête.
Proszê pañstwa obecnie mo¿emy przyst¹piæ do

g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie ustawy w ca-
³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za, 36 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 118)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o pracownikach zak³adów opie-
ki zdrowotnej.

Komisja Zdrowia po debacie przygotowa³a
sprawozdanie.

Pan senator Zbigniew Paw³owicz wyst¹pi jako
sprawozdawca.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Zdrowia sprawozdanie z posiedzenia komisji
w dniu 30 paŸdziernika. Po rozpatrzeniu wnios-
ków zg³oszonych w dniu 29 paŸdziernika w toku
debaty nad ustaw¹ o pracownikach zak³adów
opieki zdrowotnej komisja przedstawia Wyso-
kiemu Senatowi stanowisko, aby Wysoki Senat
raczy³ przyj¹æ poprawki opisane jako druga,
czwarta, pi¹ta i szósta. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani¹ senator Fetliñsk¹ proszê o przedstawie-

nie wniosków mniejszoœci komisji. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zwróciæ siê w imieniu mniejszo-

œci z wnioskiem, a¿eby ustawê odrzuciæ. W g³oso-
waniu by³o 6 g³osów przeciwko 5. To jest wniosek
oznaczony rzymsk¹ jedynk¹.

Wniosek oznaczony rzymsk¹ dwójk¹. Mniej-
szoœæ wnosi, a¿eby jednak utrzymaæ piêciogo-
dzinny dzieñ pracy dla osób pracuj¹cych w nara-
¿eniu na promieniowanie.

Trzeci¹ poprawkê wycofujê – to dobra wiado-
moœæ, Panie Marsza³ku.

Siódma poprawka ma na celu w³aœciwie
uœciœlenie katalogu zak³adów opieki zdrowotnej,
które maj¹ byæ ujête w rozporz¹dzeniu ministra
zdrowia dotycz¹cym warunków pracy. Dziêkujê
bardzo.

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.
302 G³osowania

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-

maæ poprawkê trzeci¹? Nie widzê zg³oszeñ, zatem
jest wycofana.

Wnioski zg³osili tak¿e senatorowie Kogut i Kar-
czewski. Czy któryœ z panów chce zabraæ g³os?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Tam jest
trzech wnioskodawców…)

No w³aœnie, dlatego pytam, czy panowie…
(Senator Stanis³aw Karczewski: My to wycofu-

jemy, razem z pani¹ senator Fetliñsk¹.)
Oto solidarnoœæ, rozumiem.
(SenatorStanis³awKarczewski: Tak, solidarnie.)
Pan senator Kogut tak¿e to wycofuje, tak? Dob-

rze.
Nie chcecie nic wiêcej mówiæ na ten temat? Do-

brze.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania.

Poprawka trzecia zosta³a solidarnie wycofana
przez trójkê wnioskodawców.

Najpierw odbêdzie siê g³osowanie nad wnios-
kiem o odrzucenie, potem nad poprawkami, a po-
tem nad ca³oœci¹. Tak?

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Poprawki pierwsza, trzecia i siód-

ma wi¹¿¹ siê ze sob¹, mieliœmy nad nimi g³oso-
waæ ³¹cznie. I teraz mamy problem, bo pani se-
nator wycofa³a poprawkê trzeci¹. A wiêc co zrobi-
my?)

No dobrze, trzecia zosta³a wycofana, wiêc
bêdziemy g³osowaæ nad pierwsz¹ i siódm¹.

(G³os z sali: A siódma?)
Nad pierwsz¹ i siódm¹ bêdziemy g³osowaæ.
(G³os z sali: No tak…)
A siódm¹ pani senator wycofa³a?
(Senator Janina Fetliñska: Nie.)
(Rozmowy na sali)
To trudno, trzecia jest wycofana. Bêdziemy

glosowaæ nad poprawkami pierwsz¹ i siódm¹.
Proszê pañstwa, w takim razie najpierw g³osowa-

nienadwnioskiemoodrzucenieustawywca³oœci.
(Rozmowy na sali)
Proszê skupiæ siê przez chwilê.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na obecnych 95 senatorów 37 g³osowa³o za,

58 – przeciw. (G³osowanie nr 119)
Zatem wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ od-

rzucony.
I teraz g³osujemy nad poprawkami pierwsz¹

i siódm¹ ³¹cznie, bo poprawka trzecia zosta³a wy-
cofana.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 93 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,
57 – przeciw. (G³osowanie nr 120)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka druga zmierza do zagwarantowania

w ustawie mo¿liwoœci ponoszenia kosztów dosko-
nalenia pracowników tak¿e przez pracodawcê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 121)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami czwart¹, pi¹t¹ i szóst¹ g³osu-

jemy ³¹cznie. Poprawka czwarta zmierza do roz-
szerzenia uprawnienia do otrzymywania dodatku
za wieloletni¹ pracê równie¿ przez pracowników
spó³ek kapita³owych, o których mowa w ustawie
o zak³adach opieki zdrowotnej. Poprawki pi¹ta
i szósta maj¹ na celu przyznanie tej grupie praco-
wników tak¿e uprawnienia do nagrody jubileu-
szowej i jednorazowej odprawy pieniê¿nej
w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê lub rentê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 122)

Poprawki zosta³y przyjête.
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania za

przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

37 – przeciw. (G³osowanie nr 123)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o pracowni-
kach zak³adów opieki zdrowotnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.

Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y
o wprowadzeniu poprawek do ustawy.

Najpierw zag³osujemy nad poprawkami, a po-
tem nad ca³oœci¹.

Poprawka pierwsza ma na celu zlikwidowanie
niepotrzebnego odes³ania.

Obecnoœæ…
(G³os z sali: Jeszcze wniosek o odrzucenie.)
A, przepraszam, wniosek o odrzucenie.
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma wniosku o od-

rzucenie.)
Rzeczywiœcie, w dokumencie urzêdowym, któ-

ry mam przed sob¹, takiego wniosku nie ma.
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(Rozmowy na sali)
Tak wiêc je¿eli w innych dokumentach taki

wniosek jest, to znaczy, ¿e pojawi³ siê jakiœ b³¹d.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Chcecie odrzuciæ?

Trzeba by³o to wczeœniej zg³osiæ.)
A wiêc, proszê pañstwa, wymazujemy ten ka-

wa³ek dyskusji.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, przystêpujemy do g³osowania

nad poprawkami.
Poprawka pierwsza likwiduje niepotrzebne

odes³anie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 124)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu zastosowanie w³a-

œciwego odes³ania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Ryszard Bender: Dok¹d odes³anie,

Panie Marsza³ku? Na Berdyczów?)
Na Sachalin.
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ca³oœæ ustaw.)
(Senator Ryszard Bender: Dalej pan nie trafi.)
(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
Na 93 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 125)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania

nad uchwa³¹ w sprawie ustawy o akredytacji w
ochronie zdrowia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 126)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.
Powracamy do rozpatrywania punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie
zdrowia.

Komisja Zdrowia proponuje wprowadzenie po-
prawek do ustawy – druk nr 317A.

Najpierw zag³osujemy nad poprawkami, a po-
tem nad uchwa³¹ w sprawie ustawy w ca³oœci.

Poprawkapierwszamacharakterporz¹dkuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 127)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do uzupe³nienia ure-

gulowania dotycz¹cego stosowania procedury po-
wo³ania konsultanta w przypadku œmierci do-
tychczasowego konsultanta.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 128)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 129)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osowanie za przyjêciem uchwa³y w sprawie

ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 130)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.
Powracamy do rozpatrywania punktu siód-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która po debacie przygotowa³a
sprawozdanie – druk nr 318Z.

Proszê o przedstawienie sprawozdania pana
senatora W³adys³awa Sidorowicza.

Jednoczeœnie przypominam, ¿e poprawki trze-
ci¹ i trzydziest¹ odrzuciliœmy w poprzednim g³oso-
waniu.

(Rozmowy na sali)

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na posiedzeniu w dniu 30 paŸdziernika Komi-

sja Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosków zg³oszo-
nych w toku debaty w dniu 29 paŸdziernika nad
ustaw¹ – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê z zakre-
su ochrony zdrowia, przedstawia Wysokiemu Se-
natowi nastêpuj¹ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki zawarte
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹: drug¹,
czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, dwunast¹, szesnast¹, dwudziest¹,
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dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹, dwu-
dziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹ ósm¹, dwudziest¹ dzie-
wi¹t¹, trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ czwart¹
i trzydziest¹ pi¹t¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dziêkujê za sprawne przedstawienie
sprawozdania.

Pan senator Stanis³aw Gogacz przedstawi teraz

wniosek mniejszoœci komisji.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w imieniu mniejszoœci Komisji

Zdrowia rekomendowaæ Wysokiej Izbie wniosek
o odrzucenie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Argumenty za
tym przemawiaj¹ce zosta³y przestawione podczas
dyskusji plenarnej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Karczewski – tak¿e

sprawozdawca mniejszoœci.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, nie bêdê zabiera³ g³osu.
Chcia³bym bardzo prosiæ o wycofanie poprawki

trzeciej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ona ju¿ by³a przeg³osowana ³¹cznie z innymi
poprawkami w poprzedniej ustawie, wiêc to ju¿
jest nieaktualne. Nad poprawkami trzeci¹ i trzy-
dziest¹ g³osowaliœmy poprzednio.

Pani senator Fetliñska, kolejny sprawozdawca
mniejszoœci.

Senator Janina Fetliñska:

Wnioskujê o podtrzymanie poprawki, bo ona
ma na celu przed³u¿enie okresu…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, Pani Senator, nie mogê tego wniosku przy-
j¹æ, poniewa¿ myœmy ju¿ to przeg³osowali. To nie
jest etap wycofywania.

(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)
(Senator Janusz Rachoñ: Ona by³a ju¿ przeg³o-

sowana.)
Wniosek o wycofanie jest w tej chwili bez-

przedmiotowy. Tej poprawki ju¿ nie ma, zosta³a
odrzucona w jednym z g³osowañ przy poprzed-
niej ustawie.

Pozostali wnioskodawcy to senatorowie An-
drzejewski i Kraska. Czy chc¹ pañstwo zabraæ
g³os?

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê, rezyg-
nujê.)

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Waldemar Kraska: Podobnie.)
Przystêpujemy do g³osowania – najpierw nad

wnioskiem o odrzucenie ustawy, a nastêpnie nad
poprawkami i ca³oœci¹.

G³osowanie nad wnioskiem mniejszoœci o od-
rzucenie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 131)

Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad poprawkami.
I teraz pierwsza grupa poprawek, nad którymi,

proszê pañstwa, zag³osujemy ³¹cznie. S¹ to po-
prawki: pierwsza, piêtnasta, osiemnasta, dwu-
dziesta szósta, dwudziesta siódma, trzydziesta
pierwsza, trzydziesta druga i trzydziesta siódma.
Wszystkie one maj¹ na celu wyd³u¿enie okresu
funkcjonowania samodzielnych publicznych za-
k³adów opieki zdrowotnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowa-
nie nr 132)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka druga zmierza do uœciœlenia w usta-

wie o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 – przeciw.(G³osowanie nr 133)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa zbêdne wyrazy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 134)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma na celu wprowadzenie

w ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanej ze œrodków publicznych prawid³o-
wych odes³añ do przepisów ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 95 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 135)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta wprowadza do ustawy o o-

p³atach abonamentowych prawid³ow¹ termino-
logiê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 136)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma uzupe³nia uregulowania

ustawy o op³acie skarbowej dotycz¹ce op³aty za
wpis do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej o za-
k³ady utworzone przez pracodawcê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.(G³osowanie nr 137)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do przed³u¿enia ter-

minu obowi¹zywania niektórych aktów wyko-
nawczych wydanych do ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 138)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziewi¹t¹ i trzynast¹ zag³osu-

jemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu przerachowanie
zobowi¹zañ publicznoprawnych przekszta³ca-
nych zak³adów opieki zdrowotnej na udzia³y
w tworzonej spó³ce. Nieprzerachowane zaœ na
udzia³y zobowi¹zania publicznoprawne samo-
dzielnego zak³adu zakwalifikowane do kategorii
A lub B maj¹ podlegaæ umorzeniu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za,

90 – przeciw. (G³osowanie nr 139)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dziesi¹ta ma na celu usuniêcie zbêd-

nych wyrazów.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 140)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma na celu uœciœlenie

w zakresie umorzenia zobowi¹zañ publicznopra-
wnych zak³adów opieki zdrowotnej zlikwidowa-
nych przed 1 stycznia 2009 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 32 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 141)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta ma na celu wprowadzenie

w³aœciwego odes³ania do przepisów ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 142)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby w ra-

mach dzia³añ dokonywanych w ramach planu
naprawczego samorz¹dy nie ponosi³y dodatko-
wych kosztów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

59 – przeciw. (G³osowanie nr 143)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta zmierza do tego, aby

utrzymaæ w mocy zarz¹dzenia dotycz¹ce publicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej, na przyk³ad
statuty, do czasu wejœcia w ¿ycie zarz¹dzeñ wyda-
nych na podstawie nowej ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 144)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta przed³u¿a okres przej-

œciowy w zakresie wymiaru czasu pracy praco-
wników zatrudnionych w niektórych komórkach
organizacyjnych zak³adów opieki zdrowotnej, jak
radiologia, medycyna nuklearna, patomorfologia,
do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 145)
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Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dziewiêtnasta ma na celu rozszerze-

nie warunków przekszta³cenia samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej o zawar-
cie porozumienia z pracownikami, miêdzy innymi
w zakresie pakietu socjalnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 146)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta zmierza do doprecyzowa-

nia pojêcia „organ dokonuj¹cy przekszta³cenia”.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 147)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki: dwudziesta pierwsza, dwudziesta

druga, dwudziesta pi¹ta i dwudziesta ósma maj¹
charakter uœciœlenia zwi¹zanego z zawieraniem
umowy dzier¿awy nieruchomoœci niezbêdnych do
funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej po je-
go przekszta³ceniu w spó³kê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 59 g³osowa³o za,

34 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 148)
Poprawki zosta³y przyjête, w zwi¹zku z czym

nie g³osujemy nad poprawk¹ dwudziest¹ trzeci¹.
Poprawka dwudziesta czwarta ma na celu za-

pewnienie pracownikom samodzielnego zak³adu
opieki zdrowotnej prawa do nieodp³atnego naby-
cia udzia³ów lub akcji spó³ki nie mniej ni¿ 15 %
wartoœci maj¹tku spó³ki.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

58 – przeciw. (G³osowanie nr 149)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta ma na celu

uzupe³nienie uregulowañ ustawy o wprowadze-
nie obowi¹zku przekazywania sprawozdañ doty-
cz¹cych realizacji ustawy przez wojewodê mini-
strowi zdrowia oraz przez ministra zdrowia – Ra-
dzie Ministrów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 150)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta trzecia ma charakter jê-

zykowy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 151)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta czwarta zmierza do

skreœlenia zbêdnych uregulowañ.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 152)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pi¹ta ma charakter

uœciœlaj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 153)
Poprawka zosta³a przyjêta i w zwi¹zku z tym nie

g³osujemy nad poprawk¹ trzydziest¹ szóst¹.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania

nad uchwa³¹ w sprawie ustawy w ca³oœci, z przy-
jêtymi poprawkami.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wobec wyników g³osowania stwierdzam…

Przepraszam, mo¿e najpierw podam wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 57 – za, 36 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 154)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony zdro-
wia.

Proszê pañstwa, w obszarze ustaw zdrowot-
nych wszystko ju¿ przeg³osowaliœmy.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Pielêgniarki w tym
momencie krzycza³y: ¿enada!)

(Senator Czes³aw Ryszka: Proponujê g³osowa-
nie nad ustaw¹ o upad³oœci s³u¿by zdrowia.)

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu
wspó³pracy terytorialnej.

Odby³y siê posiedzenia Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
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misji Spraw Zagranicznych. Komisje przygotowa-
³y wspólne sprawozdanie.

Rozumiem, ¿e pan senator Stanis³aw Jurce-
wicz jest gotowy do jego przedstawienia.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Tak, jestem gotów.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie po³¹czonych

komisji, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisji Spraw Za-
granicznych.

Komisje na posiedzeniu w dniu 30 paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku, po rozpatrzeniu wniosków
zg³oszonych w toku debaty w dniu 29 paŸdzierni-
ka 2008 r.…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pañstwo

Senatorowie, proszê nie zag³uszaæ senatora spra-
wozdawcy.)

(Senator Ryszard Bender: To niech g³oœniej mó-
wi.)

…nad ustaw¹ o europejskim ugrupowaniu
wspólnoty terytorialnej, przedstawiaj¹ Wysokie-
mu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko: Wysoki
Senat raczy przyj¹æ wnioski zawarte w punktach:
drugim, pi¹tym, ósmym, dziewi¹tym, dziesi¹tym
i jedenastym, zamieszczone w druku nr 277Z.

Ponadto informujê, ¿e na podstawie art. 52
ust. 7 Regulaminu Senatu mniejszoœæ po³¹czo-
nych komisji wycofa³a swój wniosek – pkt 12 ze-
stawienia wniosków. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Ortyl zabierze g³os jako sprawo-

zdawca mniejszoœci komisji.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu mniejszoœci komisji zg³aszam po-

prawki, które upraszczaj¹ tê ustawê. Chcê tylko
pokrótce przypomnieæ, ¿e dziêki nim, miêdzy in-
nymi, zamiast czterech ministerstw ustaw¹ bêd¹
siê zajmowa³y tylko dwa, schodzimy z szeœædzie-
siêciu do dwudziestu jeden dni, itd., itd., tak ¿e s¹
to bardzo upraszczaj¹ce poprawki.

I chcê tutaj wyraziæ swoj¹ obawê, ¿e w przypad-
ku, gdyby nie zosta³y one przyjête, Senat wypro-
dukuje taki materia³, którym siê bêdzie musia³
zaj¹æ pan pose³ Palikot. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.

Czy pan senator W³adys³aw Dajczak, jako
wnioskodawca, chce zabraæ g³os?

(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, przypominam, ¿e mniejszoœæ

po³¹czonych komisji wycofa³a swój wniosek, to
jest pkt 12 w druku nr 277Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ ten wycofany wniosek? Chêtnych nie widzê.

W takim razie przystêpujemy do g³osowania,
najpierw nad poprawkami, potem nad ca³oœci¹
ustawy.

Nad poprawkami pierwsz¹ i czwart¹ g³osujemy
³¹cznie. Je¿eli je przyjmiemy, to modyfikujemy
poprawkê siódm¹.

Poprawki pierwsza i czwarta zmierzaj¹ do prze-
kazania ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnê-
trznych kompetencji przyznanych niniejsz¹ ustaw¹
ministrowi w³aœciwemu do spraw zagranicznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 35 – za, 55 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 155)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 156)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby rejestr

europejskich ugrupowañ wspó³pracy terytorial-
nej obejmowa³ dodatkowo: informacjê o wyda-
nych zgodach na przyst¹pienie do ugrupowania,
informacjê o rejestracji ugrupowania maj¹cego
siedzibê statutow¹ poza terytorium RP, którego
cz³onkami s¹ podmioty prawa publicznego dzia³a-
j¹ce na podstawie prawa polskiego oraz informa-
cje o konwencji oraz o rejestracji i opublikowaniu
statutu takiego ugrupowania.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 157)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta ma charakter doprecyzowu-

j¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 158)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta zmierza do uwzglêdnienia

faktu, ¿e statut ugrupowania jest przyjmowany
w drodze uchwa³y, oraz rozszerza zakres doku-
mentów do³¹czanych do zg³oszenia o uchwa³y
cz³onków ugrupowania o przyjêciu konwencji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 159)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma zmierza do okreœlenia termi-

nu, w którym w³aœciwy minister bêdzie zobo-
wi¹zany do rozpatrzenia zg³oszenia ugrupowania
do rejestru.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 35 – za, 57 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 160)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma ma na celu czytelniejsze sfor-

mu³owanie przepisów.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 161)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹ g³osuje-

my ³¹cznie. Maj¹ one charakter technicznolegis-
lacyjny.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 – za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 162)
Poprawki przyjête.
Poprawka jedenasta uœciœla przepis.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 – za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 163)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta zobowi¹zuje ugrupowanie

prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do przezna-
czania osi¹gniêtego zysku z tej dzia³alnoœci na za-
dania statutowe.

Obecnoœæ.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

57 – przeciw. (G³osowanie nr 164)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Teraz uchwa³a w sprawie ustawy, w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 89 – za, 3 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 165)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o europej-
skim ugrupowaniu wspó³pracy terytorialnej.

A teraz deser zostawiam pani marsza³ek. Pro-
szê bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do
rozpatrywania punktu dziewiêtnastego po-
rz¹dku obrad: Stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska, które ustosunkowa³y siê do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie, które
zawarte jest w druku nr 280Z.

Proszê o jego przedstawienie senatora sprawo-
zdawcê, Stanis³awa Gorczycê.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisja

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska, po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych
wczoraj w toku debaty nad ustaw¹ o ochronie
gruntów rolnych i leœnych, zarekomendowa³y Wy-
sokiej Izbie przyjêcie wniosku zawartego w pkt 2,
czyli przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, senatora Przemys³awa B³aszczyka.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Pani Marsza³ek!
Ja podtrzymujê swój wniosek o odrzucenie

ustawy w ca³oœci.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

uprzejmie mówiæ g³oœniej.)
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Wnoszê o przyjêcie poprawek: pierwszej, dru-

giej, czwartej, pi¹tej, siódmej, dziesi¹tej, jedena-
stej, trzynastej, czternastej i piêtnastej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê mniej-

szoœci po³¹czonych komisji, senatora Lucjana Ci-
chosza.

Senator Lucjan Cichosz:

Pani Marsza³ek, podtrzymujê swój wniosek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca, Jerzy Chróœcikow-

ski, lub pozosta³y senator sprawozdawca, S³awo-
mir Sadowski, chc¹ jeszcze zabraæ g³os?

Pan senator Jerzy Chróœcikowski?
(G³os z sali: Nie ma go.)
A pan senator S³awomir Sadowski?
(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê.)
Przystêpujemy zatem do g³osowania. W pier-

wszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone g³oso-
wanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a na-
stêpnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek.
G³osowanie nad przedstawionymi poprawkami
zostanie przeprowadzone, je¿eli zostan¹ odrzuco-
ne poprzednie wnioski.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
mniejszoœci Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska, popartym przez mniejszoœæ po³¹czonych
komisji, o odrzucenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 93 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 166)

Czyli wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej… Przepraszam bardzo…

(G³os z sali: A g³osowanie nad poprawkami?)
Teraz? Oczywiœcie, tak, tak. Momencik… Dob-

rze. Przepraszam bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, popartym przez po³¹czone komi-
sje, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 93 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

34 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 167)

Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³
uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 281Z.

Proszê senatora Andrzeja Owczarka.
(Rozmowy na sali)

Senator Andrzej Owczarek:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Entuzjazm na sali wskazuje na to, ¿e ustawa

by³a od dawna oczekiwana…
(Weso³oœæ na sali)
…i przyjêta zosta³a z radoœci¹.
Komisja zebra³a siê w dniu dzisiejszym i reko-

menduje przyjêcie wszystkich poprawek, poza
poprawk¹ siódm¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Nie.
Wnioski w trakcie dyskusji zg³osili senatorowie

Kazimierz Kleina i Tadeusz Gruszka.
Czy senator Kazimierz Kleina chcia³by zabraæ

g³os?
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
A senator Tadeusz Gruszka?

Senator Tadeusz Gruszka:

Proszê o przyjêcie poprawki siódmej.

20. posiedzenie Senatu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.
310 G³osowania



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-

lejnoœci zostan¹ przeprowadzone g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników.
Na 90 obecnych senatorów 87 by³o za, 2 – prze-

ciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 168)
Oczywiœcie poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do uwzglêdnienia

w zmienianym przepisie sformu³owanej w s³owni-
czku ustawy o drogach publicznych definicji pojê-
cia „s³u¿by ratownicze”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 169)
Poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia, Szanowni Pañstwo, koreluje

przepis o uiszczaniu kary pieniê¿nej z katalogiem
podmiotów zobowi¹zanych do jej uiszczenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 170)
Poprawka trzecia zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter…
(Senator Czes³aw Ryszka: Na sali jest wiêcej

osób, Pani Marsza³ek.)
Ale 90 senatorów. Tak¹ informacjê podano na

tablicy.
(Senator Marek Zió³kowski: Przepraszam, licz-

ba g³osuj¹cych to liczba tych, co prawid³owo w³o-
¿yli karty do g³osowania i nacisnêli guzik.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pro-
szê nie przeszkadzaæ.)

Panie Marsza³ku, przepraszam bardzo.
(Rozmowy na sali)
Wracamy do g³osowania.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 171)
Poprawka czwarta zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta skreœla zbêdne wyrazy wskazu-

j¹ce formê prawn¹ wyra¿ania przez Radê Mini-
strów zgody na powierzenie okreœlonych zadañ do-
tycz¹cych elektronicznego systemu pobierania op-
³aty drogowej spó³ce specjalnego przeznaczenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

34 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 172)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta dodaje zmianê bêd¹c¹ konsek-

wencj¹ legislacyjn¹ nowelizacji innego przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 173)
Czyli poprawka zosta³a przyjêta, poprawka

szósta.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby na dro-

gach z automatycznym w³¹czeniem urz¹dzenia
do elektronicznego poboru op³aty kieruj¹cy po-
jazdem samochodowym zobowi¹zany by³ do
skontrolowania dzia³ania urz¹dzenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 93 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 174)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma dodaje zmianê bêd¹c¹ konsek-

wencj¹ legislacyjn¹ nowelizacji innego przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 175)
Poprawka ósma zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do umo¿liwienia

przedsiêbiorcom prowadz¹cym stacje benzynowe
pobierania op³aty rocznej za przejazd pojazdu sa-
mochodowego po drogach krajowych.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 176)
Poprawka dziewi¹ta zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do zapewnienia

konsekwencji terminologicznej w systemie prawa.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 177)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 178)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dwunast¹ i trzynast¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie.
Poprawka dwunasta uwzglêdnia w przepisie

przejœciowym fakt rezygnacji przez ustawodaw-
cê z op³aty pó³rocznej za przejazd pojazdu samo-
chodowego po drogach krajowych. Konsekwen-
cj¹ tej poprawki jest poprawka trzynasta, która
wskazuje jednoznacznie, ¿e wszystkie winiety
zachowuj¹ wa¿noœæ na okres, na jaki zosta³y wyda-
ne.

Pañstwo Senatorowie, bardzo proszê o naciœ-
niêcie przycisku obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 93 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciwny, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 179)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czternasta uœciœla przepis przejœcio-

wy dotycz¹cy zwrotu œrodków finansowych
w zwi¹zku ze zniesieniem winiet dla pojazdów sa-
mochodowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
poni¿ej 12 t.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Proszê o podanie wyników.

Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 180)

Poprawka czternasta zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmierza do jednoznaczne-

go wskazania, ¿e przepis nak³adaj¹cy obowi¹zek
uiszczania op³aty za przejazd pojazdów samo-
chodowych po drogach krajowych w formie elek-
tronicznej bêdzie stosowany od dnia 1 lipca
2011 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem po-

prawki?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciwnego zdania, nikt nie wstrzy-
ma³ siê od g³osu, 1 senator nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 181)

Poprawka piêtnasta zosta³a przyjêta.
Szanowni Pañstwo, g³osujemy nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz niektórych innych ustaw w ca-
³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciwny, nikt nie wstrzyma³ siê od
g³osu. (G³osowanie nr 182)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Jeœli ktoœ z pañstwa senatorów chce opuœciæ

salê, to proszê to zrobiæ w spokoju, bo bêdziemy
jeszcze dalej… Dziêkujê bardzo.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad dwudziestego
posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad. Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ
d³u¿ej ni¿ piêæ minut.

(Rozmowy na sali)
Proszê, dwie minuty na opuszczenie sali. Bar-

dzo proszê opuœciæ salê, bo s¹ osoby zapisane do
wyg³oszenia oœwiadczeñ i pañstwo senatorowie
chc¹ w spokoju wyg³osiæ swoje oœwiadczenia se-
natorskie. Dziêkujê bardzo.
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Zapraszam pana senatora, pana marsza³ka
Zbigniewa Romaszewskiego, który zapisa³ siê do
wyg³oszenia oœwiadczenia.

Proszê, Panie Marsza³ku.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja z tej stro-

ny? Z prawej. To z przyzwyczajenia.)
Z prawej mojej, z pana lewej w tej chwili.
Bardzo proszê, pan marsza³ek Zbigniew Roma-

szewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie kierujê do pana premiera

Donalda Tuska.
Szanowny Panie Premierze!
Bardzo mnie zaniepokoi³, a równie¿ zaskoczy³

fakt, ¿e podczas swej wizyty w Chinach, w odró¿-
nieniu od prezydenta Sarkozy’ego czy kanclerz
Merkel, nie poruszy³ pan w ogóle problemów
zwi¹zanych z przestrzeganiem praw cz³owieka
w Chiñskiej Republice Ludowej. Zaskoczy³, gdy¿
wyrastamy z tego samego pnia „Solidarnoœci”,
której walka o prawa cz³owieka, wspierana przez
demokratyczne instytucje ca³ego œwiata, zakoñ-
czy³a siê sukcesem, niepodleg³oœci¹ pañstwa pol-
skiego. S¹dzê, ¿e my, Polacy zaci¹gnêliœmy wobec
œwiata d³ug, który mo¿emy sp³aciæ, wspieraj¹c
dzia³ania na rzecz praw cz³owieka i wolnoœci
w tych krajach, które borykaj¹ siê z systemami to-
talitarnymi, wyros³ymi na gruncie komunizmu.

Chiny s¹ sygnatariuszem Powszechnej Dekla-
racji Praw Cz³owieka Organizacji Narodów Zje-
dnoczonych i przestrzeganie praw w niej zawar-
tych nie jest ich wewnêtrzn¹ spraw¹. Tybet, Ujgu-
rzy, Falun Gong, obozy pracy, tortury, wysiedle-
nia, kara œmierci to problemy, wobec których nie
mo¿emy byæ obojêtni. S¹dzê zreszt¹, ¿e jest to dla
pana oczywiste, gdy¿ rezygnacja z uczestniczenia
w otwarciu olimpiady jako protest wobec wypad-
ków w Tybecie kosztowa³a pana jako mi³oœnika
sportu wcale niema³o.

Tak wiêc stajemy wobec problemów racji stanu
i hierarchii wartoœci, i s¹dzê, ¿e tu w³aœnie na-
st¹pi³o pewne pomieszanie pojêæ.

Otó¿ procesy globalizacyjne postêpuj¹ i bêd¹ po-
stêpowa³y, czy nam siê to podoba, czy nie. Moje
obawy budzi œwiat budowany wy³¹cznie w oparciu
o przes³anki ekonomiczne i niedostrzegaj¹cy po-
trzeby budowania wspólnego systemu wartoœci.
W³aœnie takim systemem jest system praw cz³owie-
ka i jego konsekwentne promowanie to nasz obo-
wi¹zek wobec przysz³oœci. Rozwój gospodarczy kra-
jów totalitarnych, przy tym posiadaj¹cych broñ
nuklearn¹, lekcewa¿¹cych prawa cz³owieka, to nie
sukces. To zagro¿enie dla pokoju i stabilnoœci. Nie-
dostrzeganie tego problemu doprowadzi³o do tego,
¿e œwiat okaza³ siê bezradny wobec rosyjskiej agre-

sji na Gruzjê. Obawiam siê, ¿e podobne, choæ du¿o
powa¿niejsze zagro¿enie, mo¿e nadci¹gn¹æ ze stro-
ny niedemokratyzuj¹cych siê Chin. Interesy gospo-
darcze to bardzo powa¿ny problem, który ogranicza
efektywnoœæ walki o prawa cz³owieka i bardzo czê-
sto przesuwa j¹ do sfery werbalnej, ale nawet z tego
nie warto rezygnowaæ. Jeœli w wyniku pañskiej wi-
zyty relacja importu do eksportu zmniejszy siê ze
stosunku 10:1 do, powiedzmy, 3:1, to nie wiem, czy
jest to warte dobrego imienia Polski. A co do budo-
wy autostrad przez przedsiêbiorstwa chiñskie, nie
chcia³bym, aby nawet cudzoziemcy byli w Polsce
poddawani komunistycznym rygorom.

£¹czê wyrazy szacunku, Zbigniew Romaszew-
ski. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy.
Proszê pana senatora Zbigniewa Cichonia

o wyg³oszenie oœwiadczenia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie jest adresowane w³aœciwie

chyba do ministra pracy.
Mianowicie uwa¿am, ¿e powinna zostaæ podjêta

inicjatywa zmierzaj¹ca do zmiany ustawy o ubez-
pieczeniach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w zakresie dotycz¹cym prawa do renty rodzinnej.
W tej chwili obowi¹zuje regulacja, która przyznaje
prawo do renty rodzinnej osobie, która utraci³a
osobê, po której ma prawo do tej¿e renty, ale przy-
znaje j¹ tak¿e mimo zawinionego w³asnego dzia³a-
nia tej osoby. Chodzi mi o konkretny przypadek,
o jakim niedawno opowiedzia³ mi kolega adwokat.
Otó¿ ¿ona, która spowodowa³a œmieræ w³asnego
mê¿a, otrzymuje legalnie, zgodnie z obecnym usta-
wodawstwem rentê rodzinn¹. Jest to sytuacja
skandaliczna, niedopuszczalna, niemoralna.
Uwa¿am, ¿e powinno siê powróciæ do regulacji
ustawowej, która istnia³a przed wejœciem w ¿ycie
obecnej ustawy z roku 1988, mianowicie do usta-
wy z roku 1968. By³ w niej przepis, który stanowi³,
¿e prawo do renty rodzinnej nie przys³uguje osobie,
która spowodowa³a lub przyczyni³a siê do œmierci
osoby, po której formalnie to uprawnienie by jej
przys³ugiwa³o. Uwa¿am, ¿e zmiana tego stanu pra-
wnego jest konieczna, bo nie powinniœmy dopusz-
czaæ do istnienia regulacji prawnych, które s¹ ewi-
dentnie niemoralne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów wyra¿a

wolê wyg³oszenia oœwiadczenia? Nikt wiêcej.
Dziêkujê bardzo.
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Jeszcze chcia³abym zapytaæ, czy s¹ komunika-
ty. Nie ma.

Dziêkujê pañstwu bardzo. Spotykamy siê
w przysz³ym tygodniu. Do zobaczenia.

Informujê, ¿e protokó³ dwudziestego posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siód-
mej kadencji zostanie udostêpniony senato-

rom w terminie trzydziestu dni po posiedze-
niu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.

Zamykam dwudzieste posiedzenie Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 20)
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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 89 95 92 93 95 95 94 94 94 94 94 92 94 94 94 94 93 93 93 92
Za 36 38 92 92 95 95 94 91 94 94 94 92 34 32 74 92 93 93 93 88
Przeciw 51 57 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 60 62 2 0 0 0 0 1
Wstrzyma³o siê 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski - + + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + . + # + + # + + + + + + + + + +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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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 92 92 92 91 88 90 91 91 92 90 92 91 92 91 92 92 91 92 92 91
Za 91 92 92 90 88 90 88 91 92 89 92 91 92 91 92 92 91 92 92 91
Przeciw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 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
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 + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 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 92 92 90 94 92 92 93 92 93 93 89 92 92 90 92 92 93 92 94 95
Za 92 92 90 93 91 92 93 91 91 93 54 33 65 85 92 91 93 92 94 37
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 57 3 1 0 0 0 0 0 57
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 24 3 0 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 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
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 + - + + + + + ? + + + + + + + + + + + +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 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 95 94 94 95 94 95 94 95 93 93 94 95 95 94 92 90 94 94 94 94
Za 37 59 38 95 37 37 94 64 35 91 93 95 94 89 92 90 94 93 93 90
Przeciw 58 35 56 0 57 58 0 0 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 31 2 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Wyniki g³osowañ 323



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
324 Wyniki g³osowañ

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



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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 93 93 94 92 95 94 95 95 95 94 95 92 94 94 95 92 95 95 95 95
Za 93 93 94 92 95 93 95 83 37 38 38 36 38 38 90 92 94 94 95 38
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 1 57 56 56 55 55 55 0 0 0 1 0 55
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 1 0 11 1 0 1 1 1 1 5 0 1 0 0 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Wyniki g³osowañ 325



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

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 + + + - + + + - + + + # + + + + - - + +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

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 95 95 94 95 95 93 95 95 95 95 94 95 95 95 95 95 95 95 95 93
Za 94 38 94 60 95 92 94 56 42 39 94 92 36 36 36 40 57 58 37 36
Przeciw 0 57 0 35 0 0 1 37 52 56 0 1 59 59 58 54 36 36 58 57
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Wyniki g³osowañ 327



121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

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 + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
328 Wyniki g³osowañ

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



121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

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 92 95 95 94 93 95 95 95 95 95 94 95 95 94 95 92 93 93 93 92
Za 91 94 58 94 93 95 94 91 95 95 36 37 94 94 95 92 92 93 3 92
Przeciw 0 0 37 0 0 0 1 0 0 0 57 57 1 0 0 0 0 0 90 0
Wstrzyma³o siê 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Wyniki g³osowañ 329



141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

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 ? + + + + + + ? + + + + + - + + + + + +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
330 Wyniki g³osowañ

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



141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

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 92 91 94 94 94 94 94 93 94 94 94 94 93 94 91 90 91 92 92 92
Za 58 90 35 94 37 36 92 59 36 94 93 91 93 57 35 90 34 92 34 35
Przeciw 2 0 59 0 56 57 0 0 58 0 1 0 0 36 55 0 57 0 57 57
Wstrzyma³o siê 32 1 0 0 1 1 1 34 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Wyniki g³osowañ 331



161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

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 + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
332 Wyniki g³osowañ

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



161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

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 92 92 89 91 93 93 93 90 92 90 93 93 88 93 93 91 92 92 93 92
Za 92 91 88 34 89 35 57 87 92 89 93 92 88 36 93 89 92 91 90 91
Przeciw 0 0 1 57 3 57 34 2 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 3 1
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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181 182

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 + .

181 182

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 91 89
Za 90 89
Przeciw 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0
Nie g³osowa³o 1 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 20. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy w Senacie nad wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie

przysz³oœci s³u¿by zdrowia. Referendum to jest rozs¹dne rozwi¹zanie, aby zapytaæ obywateli, czy chc¹
obowi¹zkowej komercjalizacji szpitali, czyli przekszta³cenia w spó³ki prawa handlowego, a w
konsekwencji mo¿liwej prywatyzacji.

Przypomnê, ¿e prezydent Rzeczypospolitej zapowiedzia³ w orêdziu do narodu 7 paŸdziernika bie¿¹cego
roku, ¿e chce uruchomiæ procedurê referendum, poniewa¿ s³u¿ba zdrowia jest dziedzin¹ dotycz¹c¹
ka¿dego Polaka. „Od urodzenia do œmierci praktycznie ka¿dy, jedni czêœciej, inni rzadziej, ma z ni¹ do
czynienia. Ochrona zdrowia jest ostatni¹ dziedzin¹ ¿ycia spo³ecznego, w której mia³yby obowi¹zywaæ
zasady wolnego rynku. Pacjent nie mo¿e byæ traktowany jako Ÿród³o zysku, a szpital czy oœrodek zdrowia
nie mog¹ byæ po prostu maszyn¹ do robienia pieniêdzy. Stanie siê tak, je¿eli dopuœcimy w Polsce do
prywatyzacji s³u¿by zdrowia”. Tyle s³owa prezydenta.

Pytanie w referendum o komercjalizacjê mo¿e nie jest dla wszystkich jasne, ale jest najwa¿niejsze,
jakie mo¿na dzisiaj zadaæ. To pytanie dotyczy przysz³ej struktury w³aœcicielskiej szpitali. Nie jest prawd¹,
¿e ludzi chorych nie interesuje to, kto zarz¹dza szpitalem, czy jest to prywatny w³aœciciel, czy pañstwo. W
komercyjnej instytucji zupe³nie inaczej u³o¿y siê struktura finansowa, dlatego powszechna i
obowi¹zkowa komercjalizacja jest eksperymentem prowadzonym na ¿ywym organizmie, poniewa¿
nigdzie w Europie nie ma takiego systemu, nigdzie na tak¹ skalê nie przeprowadzono komercjalizacji
s³u¿by zdrowia.

Do prezydenta, który jest najwy¿szym przedstawicielem obywateli Rzeczypospolitej, nale¿y dbanie o
porz¹dek konstytucyjny, prezydent ma wiêc obowi¹zek pilnowaæ interesów Polaków. I to czyni. Je¿eli po
wnikliwej analizie projektów ustaw przyjêtych przez Sejm doszed³ do wniosku, ¿e wprowadzaj¹ one
rozwi¹zania szkodliwe, godz¹ce w s³abiej uposa¿onych Polaków, ma prawo albo ustawê zawetowaæ, czyli
zwróciæ Sejmowi do ponownego rozpatrzenia, przes³aæ do Trybuna³u Konstytucyjnego, albo te¿
zaproponowaæ przeprowadzenie referendum. Dlatego, jeœli rz¹d ma dobre intencje, je¿eli chce zwyczajnie
poprawiæ funkcjonowanie opieki zdrowotnej, to referendum zmobilizuje go do jasnego przedstawienia
swoich intencji, do wyt³umaczenia Polakom sensu zmian, do znalezienia poparcia w spo³eczeñstwie dla
tych rozwi¹zañ.

Nie dziwiê siê, ¿e Polacy chcieliby wiedzieæ wszystko o reformie s³u¿by zdrowia. Wielu lêka siê, aby nie
dosz³o do tego, co sta³o siê z polskimi przedsiêbiorstwami w latach dziewiêædziesi¹tych. A przypomnê, ¿e
obecny premier, jako szef Kongresu Liberalno-Demokrytycznego, powiedzia³ w 1993 r.: „polskie
przedsiêbiorstwa mog¹ byæ sprzedawane za bezcen, bo s¹ nic niewarte”. Czy liberalna partia, jak¹ jest
PO, nie powie wkrótce: „polskie szpitale s¹ nic niewarte, oœrodki zdrowia s¹ nic niewarte, wiêc je
prywatyzujmy”?

Skoro rz¹d tak upiera siê przy obecnych zmianach, œmiem twierdziæ, ¿e komercjalizacja i w
nastêpstwie tego mo¿liwa prywatyzacja szpitali jest owocem liberalnej polityki PO. Dlaczego tak
uwa¿am?

Po pierwsze, PO w ustawach reformuj¹cych s³u¿bê zdrowia przyjê³a zasadê, i¿ wszystko wie najlepiej,
„my was uszczêœliwimy” – vide si³owe procedowanie ustaw w Sejmie. Krótko mówi¹c, to przesadne
samochwalstwo PO jest rodzajem samooszukuj¹cej siê propagandy sukcesu. Tym zas³yn¹³ liberalizm na
Zachodzie. Dzisiaj widzimy, jak koñczy siê ta polityka w kwestiach finansowo-gospodarczych, jak upada
wiara, ¿e wszystko za³atwi mechanizm wolnego rynku. Wiara w woln¹ gospodarkê bez nadzoru pañstwa
jest jednym z najwiêkszych b³êdów liberalizmu. Ten w³aœnie pogl¹d przyczyni³ siê najbardziej do kryzysu
bankowego na œwiecie i kryzysu gospodarczego w ogóle. Ten b³¹d chce pope³niæ PO w przypadku ustaw
zdrowotnych.

Po drugie, program komercjalizacji szpitali jest liberalny dlatego, ¿e bêdzie sprzyja³ ludziom bogatym.
Dzisiaj przeczyta³em, ¿e w rankingu najlepszych szpitali po raz pierwszy wygra³o centrum medyczne
niepubliczne. Wygra³o, poniewa¿ dokonuje siê w nim operacji za odp³atnoœci¹ – oczywiœcie nie
zaniedbuj¹c pacjentów, za których p³aci NFZ. Ale w sytuacji pogorszenia siê warunków finansowych
placówki to siê mo¿e zmieniæ, biedni zaczekaj¹ w kolejce. Tak ju¿ jest, ¿e w gospodarce liberalnej
pierwszeñstwo daje siê bogaczom, a dla ubogich pozostaj¹ reklamy i propaganda.

Po trzecie, PO jest liberalna, poniewa¿ rz¹d mówi, ¿e szpitali nie prywatyzuje, a tylko chce je zamieniæ w
spó³ki prawa handlowego i przekazaæ samorz¹dom, ale tak naprawdê chodzi o to, by zrzuciæ
odpowiedzialnoœæ na samorz¹dy. Liberalizmem jest w tym przypadku umniejszanie roli pañstwa. Widaæ
to na innych przyk³adach, miêdzy innymi os³abiana jest armia obronna, nagle pojawi³a siê
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uszczêœliwiaj¹ca opcja odejœcia od z³otówki na rzecz wprowadzenia euro. Premier Tusk zg³osi³ ju¿ nawet
pomys³, ¿eby znieœæ zameldowanie obywatelskie w pañstwie, bo Polak ma byæ obywatelem ca³ej Europy.

Po czwarte, liberalizmem w PO jest nieznoszenie sprzeciwów. Krótko mówi¹c, libera³owie, zamiast
kontynuowaæ to, co dobre, naprawiaæ b³êdy i wspólnie tworzyæ dobro Polski, ob³êdnie walcz¹ o
pierwszeñstwo we wszystkim, a przyk³adem mog¹ byæ gorsz¹ce sceny zwi¹zane z nieu¿yczeniem przez
premiera samolotu dla prezydenta.

Po pi¹te, liberalizm chce zawsze ³agodziæ dyscyplinê prawn¹ i moraln¹, stawiaj¹c prawo pañstwowe i
polityczne wy¿ej ni¿ moralne. Przyk³adem mo¿e byæ dyscyplina klubowa w PO podczas g³osowania w
Sejmie nad ustanowieniem œwiêta Trzech Króli.

Liberalizm PO przejawia siê równie¿ w politycznej poprawnoœci, w polityce uœmiechów, k³aniania siê.
Niestety, nie mo¿na ze wszystkimi ¿yæ w zgodzie – to z³uda. Przekona³ siê o tym na przyk³ad szwedzki
pastor Ake Greek, którego s¹d pierwszej instancji skaza³ tyko za to, ¿e przedstawia³ chrzeœcijañsk¹
naukê na temat homoseksualizmu, cytuj¹c Pismo Œwiête. Jest równie¿ przyk³ad profesora Rocco
Buttiglione, który nie zosta³ komisarzem Unii Europejskiej tylko dlatego, ¿e prezentowa³ pogl¹dy
chrzeœcijañskie. To jest ów terror tolerancji i politycznej, liberalnej poprawnoœci.

Przenosz¹c to na grunt ustaw zdrowotnych, s³yszê g³os PO: musicie poprzeæ bezwarunkowo nasze
zmiany, bo one zawieraj¹ jedyne i najlepsze rozwi¹zania dla Polski. I, jak dodaje premier: jak nie
poprzecie, to my i tak wiemy, jak to wprowadziæ.

To jest w³aœnie styl dyskusji o Polsce z PO.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Jana Wyrowiñskiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
O tym, jak zasadne by³o wyst¹pienie pana marsza³ka Borusewicza z dnia 20 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie uzupe³nienia uzasadnienia do projektu postanowienia pana prezydenta o zarz¹dzeniu ogólno-
krajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia, niech œwiadczy fakt, ¿e nawet pan
senator Karczewski, reprezentuj¹cy w czasie obrad nad tym punktem mniejszoœæ Komisji Zdrowia, nie
do koñca wie, czym ró¿ni siê prywatyzacja od komercjalizacji. By³ on bowiem uprzejmy powiedzieæ
w trakcie odpowiedzi na pytania senatorskie, i¿ komercjalizacja oznacza prywatyzacjê. Podobne niezro-
zumienie istoty rzeczy da³o siê zauwa¿yæ w zapytaniu pana senatora Ortyla, który w pewnym momencie
stwierdzi³, i¿ proponowany przez PO pakiet zmian oznacza prywatyzacjê przez czêœciow¹ komercjalizacjê.
Otó¿ je¿eli nawet senatorowie bezpoœrednio zaanga¿owani w proces legislacyjny maj¹ k³opoty z rozró¿-
nieniem i zrozumieniem pojêæ wystêpuj¹cych w proponowanym pytaniu referendalnym, je¿eli nawet
u nich daje siê zauwa¿yæ swoisty pojêciowy miszmasz, to chyba trudno o lepszy dowód na poziom niejas-
noœci i skomplikowania tego¿ pytania. Zaprawdê, trudno o bardziej przekonywaj¹cy argument za tym,
aby referendum z tak sformu³owanym pytaniem nie mia³o miejsca!

Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e pytanie przywo³uj¹ce nie do koñca zrozumia³e i niemaj¹ce najlepszych konotacji
spo³ecznych pojêcia komercjalizacji i prywatyzacji maj¹ wzbudzaæ niepokój i nieufnoœæ co do ostatecznych
celów proponowanych zmian w organizacji s³u¿by zdrowia, maj¹ wywo³ywaæ wobec nich uczucie niechêci
i niezrozumienia, maj¹ przekonywaæ, ¿e intencje autorów zmian s¹ nieczyste, ¿e tak naprawdê stoj¹ za tym
jakieœ nie do koñca uczciwe interesy. W tym sensie mo¿na z ca³ym przekonaniem powiedzieæ, w œlad za bo-
haterami kultowego filmu „Rejs”, i¿ pytanie referendalne jest ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ tendencyjne.

Jest dla mnie spraw¹ oczywist¹, ¿e w polskim systemie opieki zdrowotnej dysponentem i stra¿nikiem
celowoœci wydawania pieniêdzy publicznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. I nikt nie mówi o jego pry-
watyzacji. To fundusz, zgodnie z reguluj¹c¹ zasady jego dzia³ania ustaw¹, decyduje o tym, do kogo trafi¹
nasze sk³adki zdrowotne i jak zostan¹ wykorzystane. I jego podstawow¹ trosk¹ winno byæ to, aby pie-
ni¹dze te by³y wydawane efektywnie.

Proponowane zmiany, których zasadniczym celem jest obligatoryjna komercjalizacja, a wiêc prze-
kszta³cenie publicznych zak³adów opieki zdrowotnej w dzia³aj¹ce na zasadach kodeksowych spó³ki bê-
d¹ce w³asnoœci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego, a wiêc publicznych osób prawnych, maj¹ dopro-
wadziæ do efektywniejszego i racjonalniejszego gospodarowania œrodkami NFZ. Maj¹ uszczelniæ system
finansowania oraz wprowadziæ kodeksowe mechanizmy odpowiedzialnoœci za jakoœæ zarz¹dzania. Maj¹
równie¿ wprowadziæ mo¿liwoœæ wykorzystywania innych œrodków do prowadzenia dzia³alnoœci statuto-
wej i zapewnienia leczenia pacjentów na jak najwy¿szym poziomie.

Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e w wiêkszoœci spoœród ju¿ skomercjalizowanych, równie¿ z inicjatywy i za
spraw¹ samorz¹dowców PiS, w ponad szeœædziesiêciu szpitalach pieniêdzmi gospodaruje siê efektywniej.

Faktem jest, ¿e œrodków pochodz¹cych z NFZ jest wci¹¿ za ma³o wobec potrzeb i oczekiwañ. Ale jest de-
klaracja ze strony premiera, ¿e bêd¹ one podwy¿szane. Operacja ta jednak bêdzie mia³a sens tylko w ta-
kim przypadku, je¿eli w systemie funkcjonowania zak³adów opieki zdrowotnej, w tym w szczególnoœci
szpitali, nast¹pi¹ proponowane przez rz¹d zmiany. Tym zmianom towarzyszy, po raz, mam nadziejê,
ostatni, proces odd³u¿ania zad³u¿onych szpitali.
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Przemówienie senator Janiny Fetliñskiej
w dyskusji nad punktami drugim, trzecim, czwartym, pi¹tym,

szóstym i siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister i Panowie Ministrowie!
W pakiecie ustaw dotycz¹cych s³u¿by zdrowia, przyjêtych w koñcu paŸdziernika 2008 r., sporo emocji

budzi tekst zawarty w druku senackim nr 318 – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony
zdrowia. Ta ustawa obejmuje zdecydowanie szerszy zakres zagadnieñ, ni¿ wynika³oby to z tytu³u,
bowiem dokonuje równie¿ generalnej transformacji obecnie istniej¹cych zak³adów opieki zdrowotnej,
z pewnymi wyj¹tkami, w spó³ki handlowe.

Przypomnieæ tu warto, ¿e obecnie powszechn¹ form¹ organizacyjn¹ œwiadczeniodawców opieki
medycznej s¹ samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, SPZOZ, tworzone stosownie do przepi-
sów obecnie jeszcze obowi¹zuj¹cej ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej. Struktura
prawna SPZOZ jest zbli¿ona do przedsiêbiorstw pañstwowych, bo na nich jest wzorowana, lecz
zdecydowanie s³absze s¹ ich uprawnienia maj¹tkowe. SPZOZ gospodaruj¹ samodzielnie
nieruchomoœciami i maj¹tkiem Skarbu Pañstwa lub komunalnym, otrzymanym w nieodp³atne
u¿ytkowanie. Zbywanie aktywów trwa³ych SPZOZ podlega kontroli organu za³o¿ycielskiego i nastêpuje
na zasadach przezeñ ustalonych. Wnoszenie maj¹tku do spó³ek, przekazywanie fundacjom lub
stowarzyszeniom wymaga zezwolenia organu za³o¿ycielskiego. SPZOZ nie zosta³y równie¿ wyposa¿one
w tê swoist¹ suwerennoœæ wobec za³o¿yciela, któr¹ uzyska³y przedsiêbiorstwa pañstwowe wzorowane
na modelu jugos³owiañskim, polegaj¹c¹ na ustawowym ograniczeniu okolicznoœci dopuszczaj¹cych
zmianê dyrektora czy likwidacjê. Zgodnie z zasad¹ nominaln¹ funkcjonuj¹c¹ w polskim prawie – ka¿dy
typ osoby prawnej musi byæ zdefiniowany ustawowo – samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej
jest dziœ jednym z rodzajów osoby prawnej. Uchwalone przez Sejm przepisy maj¹ doprowadziæ do zmiany
tego stanu rzeczy.

Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej ma byæ zast¹piona now¹, o tym samym
tytule, z 21 paŸdziernika 2008 r., druk senacki nr 313. Zniknie kategoria SPZOZ. Zak³ad opieki
zdrowotnej, rozumiany nadal jako zespó³ osób i œrodków maj¹tkowych wyodrêbnionych organizacyjne
w celu miêdzy innymi udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, mo¿e byæ w przysz³oœci prowadzony w dwóch
podstawowych formach: handlowej i bud¿etowej. Forma komercyjna to spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ lub akcyjna. Forma bud¿etowa to jednostka lub zak³ad bud¿etowy, pozbawione
osobowoœci prawnej. Przestanie istnieæ swoista dla ochrony zdrowia, dla udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych, osoba prawna, jak¹ by³ SPZOZ.

Na pytanie, jakim sposobem zniknie, odpowiadaj¹ przywo³ane ju¿ na wstêpie przepisy
wprowadzaj¹ce. Przepisy te odnosz¹ siê do wszystkich istniej¹cych obecnie form zozów, w tym tak¿e
do zozów prowadzonych przez spó³ki z udzia³em publicznym, powsta³e w drodze dotychczas
prowadzonych przekszta³ceñ. Droga do przekszta³ceñ pod rz¹dami dotychczasowych przepisów by³a
otwarta ju¿ przez to, ¿e pod rz¹dami obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy ani zozy, ani SPZOZ nie dysponuj¹
prawnymi œrodkami kontroli decyzji organu za³o¿ycielskiego i mo¿liwa jest w ka¿dym czasie decyzja o ich
likwidacji i wniesieniu mienia do spó³ki. Tak wiêc omawiane ustawy paŸdziernikowe nie otwieraj¹ drogi
do przekszta³ceñ w³asnoœciowych zak³adów opieki zdrowotnej, bo taka droga jest ju¿ sprawdzona
i stosowana.

Wrócê do przepisów wprowadzaj¹cych. Ich celem jest miêdzy innymi doprowadzenie do faktycznej
likwidacji SPZOZ, skoro uchyla siê przepisy reguluj¹ce funkcjonowanie tego rodzaju osoby prawnej.
Dokonano tego w drodze doœæ z³o¿onej konstrukcji legislacyjnej, naruszaj¹cej miêdzy innymi techniczny
zakaz wielokrotnych odwo³añ do innych przepisów.

Po kolei. Stosownie do art. 97 ust. 1 przepisów wprowadzaj¹cych, zak³ady opieki zdrowotnej dzia³aj¹ce
na podstawie dotychczasowych przepisów staj¹ siê zak³adami opieki zdrowotnej dzia³aj¹cymi wed³ug
nowej ustawy o zozach z 21 paŸdziernika 2008 r., ale miêdzy innymi z zastrze¿eniem art. 80 ust. 1–4;
to odes³anie pierwsze.

Art. 80 ust. 1 pkt 1 tej samej ustawy stanowi, ¿e dzia³aj¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy samodzielne
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej dzia³aj¹ po tym dniu zgodnie z dotychczasowymi przepisami, ale
z zastrze¿eniem ust. 4–10, które reguluj¹ g³ównie kwestie czasu pracy, oraz art. 81–91; to odes³anie
drugie. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w dniu wejœcia w ¿ycie nowej ustawy o zozach z 21 paŸdziernika 2008 r.,
to jest, stosownie do art. 1 ust. 1 przepisów wprowadzaj¹cych – 1 stycznia 2009 r., traci moc ustawa
z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej. Tak stanowi art. 56 ust. 1 przepisów
wprowadzaj¹cych.
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Mo¿emy wiêc ju¿ ustaliæ, ¿e po dniu 1 stycznia 2009 r. dotychczasowe SPZOZ dzia³aj¹ wed³ug
dotychczasowych przepisów, choæ zosta³y one ju¿ uchylone, straci³y moc.

Art. 80 ust. 1 pkt 1 przepisów wprowadzaj¹cych zastrzega te¿, ¿e dotychczasowe SPZOZ mog¹ dzia³aæ
zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 2010 r. W tym czasie nie wolno
te¿ tworzyæ nowych SPZOZ, co zastrze¿ono w art. 80 ust. 10.

Przypomnijmy – dzia³aj¹ wed³ug dotychczasowych zasad, ale z zastrze¿eniem art. 81–91.
Art. 81 ustala, ¿e do dnia 1 stycznia 2011 r. SPZOZ podlegaj¹ przekszta³ceniu w spó³ki kapita³owe

prowadz¹ce zozy, a wiêc w jedn¹ z form przewidzianych przez now¹ ustawê o zozach.
Zgodnie z pkt 2 w tym samym art. 81 warunkiem przekszta³cenia zak³adów nale¿¹cych do kategorii:
– A – jest zakwalifikowanie do tej kategorii;
– B – jest zakwalifikowanie do tej kategorii; w obu tych przypadkach, czyli kategorii A i B, ustawodawca

wymaga spe³nienia warunku A = A i B = B, to jest to¿samoœci. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e warunku nie ma;
– C – jest zrealizowanie dzia³añ, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3 – to kolejne odes³anie! – to jest

„wskazanie zamierzonych dzia³añ umo¿liwiaj¹cych funkcjonowanie spó³ki kapita³owej, prowadz¹cej
zak³ad opieki zdrowotnej, powsta³ej z przekszta³cenia samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej i terminowe regulowanie przez ni¹ zobowi¹zañ”.

Definicje kategorii sformu³owano w art. 60 przepisów wprowadzaj¹cych.
Art. 82 nak³ada na tak zwane organy za³o¿ycielskie SPZOZ obowi¹zek dokonania czynnoœci zwi¹zanych z

przekszta³ceniem. Odpowiednio dotyczy to ministrów, innych centralnych organów, jednostek samorz¹du
terytorialnego i uczelni publicznych. Jedynym wyj¹tkiem jest Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego,
czynnoœci prawnych zwi¹zanych z jego przekszta³ceniem dokonuje organ – dyrektor tego centrum.

Kierownik SPZOZ jest obowi¹zany niezw³ocznie z³o¿yæ organowi za³o¿ycielskiemu niezbêdne
dokumenty – kwestionariusz, wydan¹ przez wojewodê promesê wydzier¿awienia nieruchomoœci. Na tej
podstawie dokonuje siê przekszta³cenia w spó³kê i powo³ania jej organów.

Jeœli SPZOZ nie zosta³ przekszta³cony w jednostkê bud¿etow¹ lub spó³kê handlow¹ do 1 stycznia
2011 r. – jest wykreœlany tego dnia z rejestru. Oznaczaæ to bêdzie natychmiastow¹ likwidacjê zak³adu.
Jego pracownicy prawdopodobnie stan¹ siê tego dnia pracownikami organu za³o¿ycielskiego, czyli
ministerstwa, gminy, powiatu, województwa, skoro zobowi¹zania i nale¿noœci przechodz¹ z tym dniem
na organ zgodnie z art. 90 ust. 4 przepisów wprowadzaj¹cych.

Ustalona ustawowo procedura przekszta³ceñ SPZOZ w jednostki, zak³ady bud¿etowe lub spó³ki
w ustalonym ustawowo terminie sk³ania do kilku refleksji.

Po pierwsze, SPZOZ na przekszta³ceniu w spó³ki strac¹ maj¹tkowo. U¿ytkowanie jest silniejszym
prawem ni¿ dzier¿awa. Jest ograniczonym prawem rzeczowym, skutecznym wobec wszystkich.
Dzier¿awa jest tylko prawem obligacyjnym. Ta ró¿nica ma ró¿norakie konsekwencje.

Po drugie, ostra sankcja, jak¹ bêdzie natychmiastowa likwidacja SPZOZ z dniem up³ywu ustawowego
terminu, dotykaæ mo¿e nie tych, co zawinili. Do up³ywu terminu bez przekszta³cenia mo¿e dojœæ przecie¿
te¿ w wyniku zw³oki wojewody wydaj¹cego decyzjê okreœlon¹ w art. 86 ust. 4. A taka zw³oka mo¿e siê
pojawiæ, bowiem zadanie wojewody nie jest proste. Miêdzy innymi mo¿e on nie wiedzieæ, kto otrzyma
prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu i w³asnoœci budynków, jeœli organem za³o¿ycielskim jest minis-
ter. Trudno sobie wyobraziæ tak¹ sytuacjê, w której Skarb Pañstwa uzyska w u¿ytkowanie wieczyste
grunty bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Prawdopodobnie w art. 86 ust. 2 i 4 pochodz¹ z ró¿nych
koncepcji wyposa¿enia w nieruchomoœci.

Po trzecie, ustalenie sztywnego terminu przekszta³cenia poci¹ga za sob¹ niedogodnoœæ polegaj¹c¹
na tym, ¿e transformacja dotknie równie¿ jednostki zupe³nie do niej ze wzglêdów prawnych,
ekonomicznych i organizacyjnych nieprzygotowane. To z tego wzglêdu odstêpowano wielokrotnie od
analogicznej decyzji przekszta³cenia w sztywnej dacie wszystkich przedsiêbiorstw pañstwowych w spó³ki.

Wyznaczenie tego terminu poci¹gnie za sob¹ ten rezultat, ¿e w jego okolicy skoncentruj¹ siê prace
transformacyjne, absorbuj¹c administracjê i potêguj¹c koszty. W zasadzie oprócz sporej biurokratycznej
mitrêgi ta transformacja nie przyniesie ¿adnych widocznych skutków, czego dowodem s¹ doœwiadczenia
odnosz¹ce siê do przedsiêbiorstw pañstwowych przekszta³canych w spó³ki umieszczane „w zamra¿arce”.
Bezpoœrednim skutkiem komercjalizacji bêdzie wzrost kosztów funkcjonowania – zarz¹d, rada
nadzorcza, weryfikacja bilansu, koszty notarialne etc. Znaczna czêœæ tak przekszta³conych zozów nie
skorzysta przecie¿ nigdy z mo¿liwoœci, które daje prawo handlowe, kodeks spó³ek handlowych,
w zakresie organizacji finansowania.

Jedynym w zasadzie przyk³adem jednorazowego, terminowego przekszta³cenia jest komercjalizacja
przedsiêbiorstw skomunalizowanych, dokonana przez ustawê o dzia³alnoœci komunalnej z grudnia
1996 r. To przekszta³cenie przynios³o ze sob¹ wiele w¹tpliwoœci proceduralnych, kosztów, nie sta³o siê
zaœ od razu przyczyn¹ optymalizacji zarz¹dzania tymi przedsiêbiorstwami. Gdyby zastosowanie prostej
procedury prawnej poci¹ga³o za sob¹ natychmiastow¹ poprawê kondycji przedsiêbiorców, nie by³oby
na œwiecie kryzysów, tak ³atwo by³oby ich unikn¹æ…
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Podsumowuj¹c, chcê stwierdziæ, ¿e przygotowana przez rz¹d PO i PSL reforma budzi wiele w¹tpliwoœci,
jednak si³a g³osowania w Senacie jest po stronie PO. Pañstwa wysi³ki mog¹ spowodowaæ, ¿e pacjent –
zw³aszcza biedniejszy – odczuje pogorszenie opieki i gorsz¹ dostêpnoœæ do us³ug. Czy jesteœcie pañstwo
senatorowie na to przygotowani w swoim sumieniu?

W nawi¹zaniu do moich dzisiejszych wyst¹pieñ jako senatora sprawozdawcy w sprawie ustawy o pra-
cownikach zozów pragnê zg³osiæ poprawkê, która wyczerpuje oczekiwania osób zatrudnionych
w warunkach promieniowania jonizuj¹cego oraz pracowniach patomorfologii itp. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktami drugim, trzecim, czwartym, pi¹tym,

szóstym i siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pakiet projektów ustaw zdrowotnych autorstwa Platformy Obywatelskiej zmierza w jedynym kierun-

ku: tylko obowi¹zkowa komercjalizacja, obligatoryjne przekszta³cenie placówek s³u¿by zdrowia w spó³ki
prawa handlowego ma byæ lekarstwem na trudn¹ sytuacjê. Czyli placówki nie dostan¹ wiêcej pieniêdzy –
bo o tym w ustawach nie ma ani s³owa – ale dziêki dobremu zarz¹dzaniu bêd¹ lepiej s³u¿yæ pacjentom,
a ponadto bêd¹ przynosi³y zysk.

Ktoœ tu jest albo fantast¹, albo po prostu k³amie. To pierwsze nie wchodzi w rachubê, poniewa¿ Platfor-
ma Obywatelska st¹pa mocno po ziemi, czy¿by wiêc chodzi³o o to drugie?

Minister zdrowia Ewa Kopacz zaprzecza, by w obowi¹zkowej komercjalizacji chodzi³o wy³¹cznie o pry-
watyzacjê, zapewnia, ¿e szpital zamieniony w spó³kê prawa handlowego poprawi jakoœæ us³ug, ka¿dy pa-
cjent bêdzie móg³ sam zadecydowaæ o tym, kto, za ile i jak d³ugo bêdzie go leczyæ. Gdyby to by³a prawda!

Co w tych ustawach powinno budziæ obawê?
Po pierwsze, rz¹d chce zrzuciæ odpowiedzialnoœæ za zdrowie obywateli na samorz¹dy. To wy³¹cznie one

bêd¹ odpowiadaæ za s³u¿bê zdrowia w terenie. Czy to jest zgodne z konstytucj¹? Gdzie odpowiedzialnoœæ
pañstwa za zdrowie obywateli? Kto ustali liczbê szpitali, których nie wolno sprywatyzowaæ, poniewa¿ ma-
j¹ szczególne zadania dla bezpieczeñstwa pañstwa na wypadek ró¿nych zagro¿eñ, na przyk³ad terroryz-
mem? Czy prywatna spó³ka podejmie siê takich zobowi¹zañ? Mo¿e tak, ale za jakie dodatkowe pieni¹dze
to uczyni?

Po uchwaleniu tych ustaw przysz³oœæ ³atwo przewidzieæ: komercjalizacja sk³oni dyrektorów szpitali do
zamykania oddzia³ów, które s¹ nierentowne, a to z kolei spowoduje jeszcze wiêksze kolejki pacjentów
oczekuj¹cych na operacje czy do lekarzy specjalistów. Ponadto nikt nie zmusi szpitala do udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych, które co prawda sfinansuje NFZ, ale w wysokoœci nie zapewniaj¹cej zysku! Krót-
ko mówi¹c, czeka nas pogoñ za zyskiem, a nie leczenie pacjentów. Rozpocznie siê tak¿e handlowanie
szpitalami, poniewa¿ w ustawach przyjêtych przez PO i PSL przewiduje siê mo¿liwoœæ prowadzenia na te-
renie szpitala innej dzia³alnoœci zarobkowej, bêdzie mo¿na otworzyæ sklep, pub, restauracje...

To nie moja opinia, o tym stale ostrzegaj¹ media, ¿e istnieje lobby lekarskie, które chce zarobiæ na przy-
sz³ej prywatyzacji szpitali.

Czy to znaczy, ¿e obecnie jest dobrze? Z pewnoœci¹ nale¿y wzmocniæ nadzór w³aœcicielski nad szpitala-
mi, ale samo przekszta³cenie ich w spó³kê prawa handlowego nie poprawi z³ej sytuacji finansowej, nie wy-
dobêdzie z zad³u¿enia. Inaczej mówi¹c, sama forma w³asnoœci szpitala nie zmieni zasad pozyskiwania
œwiadczeñ zdrowotnych. Przeciwnie, komercjalizacja szpitali otwiera mo¿liwoœæ pobierania dodatko-
wych op³at od pacjentów, na przyk³ad za przyjêcie pacjenta do szpitala z pominiêciem kolejki – a to ju¿
prosty krok do stworzenia dwóch systemów opieki medycznej: dla bogatych i biednych.

W ca³ej Europie dominuje medycyna publiczna, dofinansowywana ze œrodków bud¿etu pañstwa.
Szkopu³ w tym, ¿e finansowanie opieki zdrowotnej w naszym kraju jest na najni¿szym poziomie w Euro-
pie. Na przyk³ad minimalne nak³ady na zdrowie w Europie wynosz¹ 6% PKB, u nas jedynie 4%; w Anglii
i Francji – 8% przy du¿o wy¿szym PKB. Jednym s³owem, z samych pieniêdzy zarobionych przez szpital
i tak nie bêdzie mo¿na naprawiæ bazy materialnej, przeprowadziæ remontu, wymieniæ drogiego sprzêtu.
Na to potrzebne s¹ œrodki publiczne. Dzisiaj szpitale w wiêkszoœci korzystaj¹ z dotacji samorz¹dów, po
wejœciu ustaw w ¿ycie nie bêdzie takiej mo¿liwoœci. Nie bêdzie wolno przekazywaæ publicznych dotacji
spó³kom. Komercjalizuj¹c s³u¿bê zdrowia, pozbawiamy j¹ mo¿liwoœci otrzymywania dotacji od pañstwa – tego
zakazuje prawo UE.

Obawiam siê, ¿e jakiœ czas szpitale pozostan¹ w rêkach samorz¹dów, potem oka¿e siê, ¿e starostwa czy
urzêdy marsza³kowskie nie s¹ w stanie pomagaæ wszystkim, dlatego najpierw pojawi siê jakaœ forma
dzier¿awy, potem w ramach oszczêdnoœci nast¹pi likwidowanie nierentownych oddzia³ów, wreszcie syn-
dyk zajmie siê ich upad³oœci¹, i w efekcie dawny dyrektor, ordynator lub miejscowy biznesmen kupi naro-
dowy maj¹tek za cenê terenu pod szpitalem. Czy nie o to w³aœnie chodzi w tych ustawach?

Przypomnê, ¿e w przyjêtej przez Sejm nowelizacji ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej znalaz³a siê fur-
tka pozwalaj¹ca na prowadzenie na terenie szpitali dzia³alnoœci gospodarczej uci¹¿liwej dla pacjentów.
Dlatego pytam: z jakiego powodu w przyjêtej przez Sejm nowelizacji ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
dokonano zmiany w art. 1 ust. 4 wci¹¿ jeszcze obowi¹zuj¹cej ustawy, znowelizowanej 14 maja 2004 r.?

Chodzi o zapis mówi¹cy o tym, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej ani inne podmioty na terenie zak³adu opieki
zdrowotnej nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoœci uci¹¿liwej dla pacjenta lub przebiegu leczenia albo innej
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dzia³alnoœci, która nie s³u¿y zaspokajaniu potrzeb pacjenta i realizacji jego praw, w szczególnoœci rekla-
my lub akwizycji skierowanych do pacjenta oraz dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug pogrzebo-
wych.

Z zapisu, który znalaz³ siê w art. 7 koalicyjnej ustawy, w porównaniu z obowi¹zuj¹cym wczeœniej, wypa-
rowa³o sformu³owanie zakazuj¹ce prowadzenia tej innej dzia³alnoœci, która nie s³u¿y zaspokajaniu potrzeb
pacjenta i realizacji jego praw, w szczególnoœci reklamy lub aktywizacji skierowanych do pacjentów.

To oznacza, ¿e na terenie szpitala bêdzie mo¿na otwieraæ nie, jak dot¹d, ma³e sklepiki, ksiêgarnie czy
kioski z pras¹ zwiêkszaj¹ce komfort pobytu pacjenta, ale znaczn¹ czêœæ sprywatyzowanej placówki prze-
kszta³ciæ w hotel, restauracjê, hurtowniê czy nawet klub rozrywkowy. Biznes jest biznes. Komercjalizacja
oznacza tak¿e to, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej traci swoj¹ dotychczasow¹ misjê, ¿e jako spó³ka prawa han-
dlowego musi pracowaæ dla zysku. I to jest niebezpieczne. Samorz¹d bêdzie móg³ sprzedaæ szpital bez ko-
niecznoœci zabezpieczeñ. Iluzj¹ jest dzia³alnoœæ prywatnego przedsiêbiorcy o charakterze non profit.

Dlatego podstawowym problemem do rozwi¹zania nie jest zmiana formu³y funkcjonowania szpitali,
ale czytelne zasady p³acenia za leczenie pacjentów, z czym wi¹¿e siê stosowanie realnych stawek za lecze-
nie, a nie, jak to czêsto jest obecnie – zani¿anych. Ale o finansach w ustawach jest niewiele albo nic. Dlate-
go podzielam opiniê prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego, ¿e w s³u¿bie zdrowia zbli¿a siê najwiêkszy
„przekrêt” po 1989 r. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych s¹ potrzebne z dwóch wzglêdów. Po pier-

wsze, wynikaj¹ z koniecznoœci implementacji prawa wspólnotowego, po drugie, wprowadzaj¹ one ogrom-
ne u³atwienia dla polskich obywateli, szczególnie osób bêd¹cych w spó³kach kapita³owych.

Nowe regulacje zak³adaj¹ ograniczenie czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem kapita³o-
wym, bowiem w ramach implementacji prawa unijnego polskie prawo d¹¿y do jednokrotnego opodatko-
wania kapita³u w spó³kach kapita³owych. Istotn¹ zmian¹ jest tak¿e wy³¹czenie z opodatkowania czynno-
œci zwi¹zanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spó³kach kapita³owych, co jest uznane za dzia³a-
nie restrukturyzacyjne.

Nale¿y przychyliæ siê do argumentacji rz¹du i uznaæ, ¿e zakres opodatkowania podatkiem od czynno-
œci cywilnoprawnych i wy³¹czenia z zakresu opodatkowania powinny byæ czytane ³¹cznie. Za s³uszne na-
le¿y te¿ uznaæ poprawki techniczne, wedle których ustalone zosta³y kwoty zwolnieñ podatkowych
od umów po¿yczek.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany w ustawie o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych bez w¹t-
pienia korzystnie wp³yn¹ na kondycjê i dzia³anie przedsiêbiorców aktywnych w spó³kach kapita³owych,
których – jeœli zliczy siê spó³ki akcyjne i spó³ki z o.o. – jest w Polsce prawie czterdzieœci piêæ tysiêcy.
To ogromna liczba i przek³ada siê ona na ogromne kwoty.

Na bazie tego problemu nale¿y poruszyæ dwa kolejne. Otó¿ w debacie sejmowej klub Prawa i Sprawied-
liwoœci zaproponowa³, by wy³¹czeniami i zwolnieniami obj¹æ tak¿e spó³ki osobowe. To bez w¹tpienia szla-
chetny i piêkny gest, jednak nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e spowoduje to kolejne uszczuplenia wp³ywów
pochodz¹cych z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. W tym w³aœnie miejscu pojawia siê druga kwe-
stia: oto bowiem PCC zasila bud¿ety samorz¹dowe, a my absolutnie nie mo¿emy pozwoliæ sobie na ich
nadwerê¿enie.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e zmiany w ustawie o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, jakie
zaproponowano w niniejszej ustawie, stanowi¹ maksimum tego, na co mo¿e sobie obecnie pozwoliæ bu-
d¿et, szczególnie gdy ma siê na wzglêdzie samorz¹dy lokalne. Cieszy przy tym fakt, ¿e u³atwiony zostanie
¿ywot spó³ek kapita³owych w naszym kraju. Dlatego te¿ rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie zmian
w ustawie o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.

Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany, jakie omawiamy w tej chwili, maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy, rzec by mo¿na: kosmetyczny.

Nie mo¿na ich jednak lekcewa¿yæ i trzeba jasno stwierdziæ, ¿e ich przeprowadzenie jest konieczne.
Istniej¹ trzy zasadnicze grupy powodów, dla których nale¿y stworzyæ nowe regulacje. Przede wszyst-

kim s¹ to u³atwienia dla œrodowisk gospodarczych, które importuj¹ i eksportuj¹ swoje wytwory, po dru-
gie, s¹ to u³atwienia dla s³u¿b celnych, po trzecie wreszcie, jest to zwyczajna implementacja prawa Unii
Europejskiej.

Przypomnê tylko pokrótce kilka z wymienianych ju¿ tutaj regulacji, na przyk³ad dostosowanie do pra-
wa wspólnotowego postêpowania organu celnego w przypadku niez³o¿enia zabezpieczenia lub z³o¿enia
za niskiego zabezpieczenia, wprowadzenie do procedur celnych dokumentów w postaci korespondencji
elektronicznej, mo¿liwoœæ ruchu towarów poza przejœciami granicznymi, koniecznoœæ niszczenia zajê-
tych wyrobów tytoniowych i medykamentów, tworzenie wykazu gwarantów i wprowadzenie obowi¹zku
informowania ministra finansów przez Komisjê Nadzoru Finansowego o stanie finansowym kandydatów
na gwarantów. Nowo wprowadzane przepisy precyzuj¹ pojêcie terminowoœci zap³aty nale¿noœci celnej
dokonanej poza granic¹, reguluj¹ tak¿e sprawy op³at za badania, przechowywanie towarów w magazy-
nach urzêdu oraz czynnoœci wykonywane poza urzêdem celnym.

Zmiany, które chcemy wprowadziæ, sprawi¹ wreszcie, ¿e polski podatnik przestanie p³aciæ za d³ugolet-
nie przechowywanie w pañstwowych magazynach przemycanych towarów, jak na przyk³ad papierosy,
u³atwiona zostanie bowiem procedura ich niszczenia.

S¹ to, jak powiedzia³em, najistotniejsze zmiany w interesuj¹cych nas ustawach.
Odnosz¹c siê do wniosków mniejszoœci zaproponowanych w debacie sejmowej przez klub „Prawo

i Sprawiedliwoœæ” nale¿y wskazaæ, ¿e d¹¿enie do przekszta³cania ró¿nego rodzaju uregulowañ, maj¹cych
formê na przyk³ad postanowieñ, w decyzje wydaje siê w du¿ej mierze kosmetyk¹, niejako sztuk¹ dla sztu-
ki, poniewa¿ zapisy kodeksu postêpowania administracyjnego w du¿ej mierze traktuj¹ podobnie proce-
dowanie nad decyzjami i postanowieniami.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wprowadzane w tej chwili zmiany s¹ bardzo potrzebne, nale¿y te¿ za-
znaczyæ, ¿e s¹ przeprowadzane z du¿ym rozmys³em i rzetelnoœci¹. Dlatego gor¹co rekomendujê Wysokie-
mu Senatowi ich przyjêcie. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Projekt ustawy przewiduje powo³anie zupe³nie nowatorskiego instrumentu prawnego, zapewniaj¹cego
mo¿liwoœæ podejmowania transgranicznej wspó³pracy terytorialnej w postaci tak zwanych europejskich
ugrupowañ wspó³pracy terytorialnej – EUWT. Jest to forma organizacyjna charakteryzuj¹ca siê przede
wszystkim posiadaniem osobowoœci prawnej oraz znacznym stopniem zinstytucjonalizowania.
Zastosowanie tego instrumentu ma doprowadziæ do osi¹gniêcia d³ugoterminowych i strategicznych
celów spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej.

Równoczeœnie od wielu lat w Unii Europejskiej funkcjonuj¹ tak zwane euroregiony. Geneza tych pod-
miotów siêga jeszcze koñca lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku – w 1958 r. utworzono pierwszy eurore-
gion: „Euregio”. W Polsce zaczê³y one powstawaæ w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, co z resz-
t¹ wpisa³o siê w ogólnoeuropejski nurt popularyzuj¹cy tê formê wspó³pracy. Euroregiony uwa¿ane s¹
za struktury odpowiednie do realizacji europejskich strategii na rzecz mobilnoœci pracy oraz w³aœnie
spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej przede wszystkim poprzez rozwijanie wspó³pracy
transgranicznej w³adz lokalnych i samorz¹dowych.

Jak zatem nale¿y rozumieæ inicjatywê tworzenia nowych form wspó³pracy transgranicznej, których ce-
le s¹ w znacznym stopniu zbli¿one do celów euroregionów?

Czy w odniesieniu do w³adz regionalnych i w³adz lokalnych europejskie ugrupowania wspó³pracy tery-
torialnej maj¹ w zamyœle zast¹piæ funkcjonuj¹ce obecnie euroregiony, czy te¿ bêd¹ stanowi³y dla nich
alternatywê?

Zasady odnosz¹ce siê do funkcjonowania euroregionów dopuszcza³y mo¿liwoœæ uczestniczenia w nich
nie tylko regionów z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, ale te¿ odpowiednich podmiotów spoza Wspól-
noty. Umo¿liwi³o to na przyk³ad polskim regionom i samorz¹dom uczestniczenie we wspó³pracy transgrani-
cznej w okresie przedakcesyjnym. Równie¿ obecnie w wielu euroregionach uczestnicz¹ podmioty z pañstw
s¹siednich, spoza Unii Europejskiej – w przypadku euroregionów zwi¹zanych terytorialnie z Polsk¹ s¹ to na
przyk³ad Euroregion Bug, to znaczy Ukraina i Bia³oruœ, Euroregion Ba³tyk, to znaczy Rosja.

Przepisy rozporz¹dzenia – WE nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie europejskiego ugrupowania wspó³pracy terytorialnej – co do zasady stanowi¹, ¿e EUWT mog¹
tworzyæ cz³onkowie z przynajmniej dwóch pañstw cz³onkowskich – art. 3 ust. 2 rozporz¹dzenia. Wydaje
siê jednak, ¿e istnieje mo¿liwoœæ pewnego rozszerzenia tej ogólnej zasady. We wstêpie do rozporz¹dzenia
postanowiono bowiem, ¿e przyjêcie œrodka wspólnotowego pozwalaj¹cego na utworzenie EUWT nie po-
winno wykluczaæ mo¿liwoœci uczestniczenia podmiotów z pañstw trzecich w EUWT utworzonych zgodnie
z niniejszym rozporz¹dzeniem, w przypadku, gdy pozwala na to ustawodawstwo pañstwa trzeciego lub
umowy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi a pañstwami trzecimi.

Czy istniej¹ zatem, jeœli wzi¹æ pod uwagê obecny stan prawny oraz projekt niniejszej ustawy, mo¿liwo-
œci prawne, na gruncie których dopuszczalne by³oby tworzenie EUWT na terenach przygranicznych Pol-
ski wschodniej, które odpowiada³yby terytorialnie funkcjonuj¹cym tam euroregionom.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, nie jest obecnie mo¿liwe okreœlenie zainteresowania,
z jakim spotka siê ugrupowanie jako nowa forma wspó³pracy terytorialnej ze strony polskich podmiotów,
wydaje siê jednak, ¿e – przynajmniej w okresie pocz¹tkowym – mo¿na liczyæ na kilka do kilkunastu inicja-
tyw utworzenia tej instytucji. Jeœli zwa¿yæ natomiast na opiniê Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Spo³ecznego w sprawie euroregionów – 2007/C 256/23 – z której wynika jednoznacznie, ¿e aby europej-
ska wspó³praca terytorialna mog³a spe³niæ oczekiwania, które pojawi³y siê wraz ze wspomnianymi refor-
mami – w szczególnoœci w³aœnie utworzenie podwalin prawnych pod tworzenie EUWT – zdaniem komite-
tu niezbêdne bêdzie wiêksze zaanga¿owanie pañstw i podlegaj¹cych im struktur poœrednich w rozwój eu-
roregionów. Do osi¹gniêcia tego konieczne by³yby krajowe strategie na rzecz wspó³pracy terytorialnej
w ramach wspólnotowych.

W zwi¹zku z tym, czy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat funkcjonowania w Polsce euroregionów przy-
jête zosta³ynapoziomiekrajowymstrategiena rzeczwspó³pracy terytorialnej, skierowanedoeuroregionów?

Zwa¿ywszy, ¿e wprowadzane w³aœnie EUWT zdaj¹ siê byæ bardzo skutecznym narzêdziem w pozyski-
waniu pomocy unijnej, pojawia siê pytanie, czy przewidywane s¹ w skali kraju dzia³ania na rzecz promo-
cji tego rozwi¹zania.

W projekcie ustawy przewidziano, ¿e organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego, która
chce przyst¹piæ do EUWT, musi podj¹æ uchwa³ê o przyst¹pieniu do ugrupowania. Uchwa³a ta wchodzi
w ¿ycie po uzyskaniu zgody w³aœciwego organu – w Polsce to minister w³aœciwy do spraw zagranicznych.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, projekt w tym zakresie wzorowany by³ na ustawie z dnia
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15 wrzeœnia 2000 r. o zasadach przystêpowania jednostek samorz¹du terytorialnego do miêdzynarodo-
wych zrzeszeñ spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych. Jednak¿e art. 4 tej ustawy stanowi, ¿e uchwa³a
o przyst¹pieniu do zrzeszenia przekazywana jest do ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych za po-
œrednictwem wojewody, do³¹czaj¹cego swoj¹ opiniê.

Zatem, o ile nie mo¿na odmówiæ spe³nienia kryterium analogii przepisom o formie podjêcia uchwa³y
przez organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego – bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów ustawowego
sk³adu – oraz o momencie wejœcia w ¿ycie tej uchwa³y – po uzyskaniu zgody w³aœciwego organu: ministra –
o tyle w¹tpliwoœci mo¿e budziæ tryb jej przekazania. W projekcie ustawy zabrak³o zapisów wskazuj¹cych je-
dnoznacznie, czy uchwa³a ta powinna zostaæ przekazana za poœrednictwem wojewody, który przecie¿ z mo-
cy ustaw samorz¹dowych sprawuje nadzór nad uchwa³odawcz¹ dzia³alnoœci¹ jednostek samorz¹du tery-
torialnego, czy te¿ z pominiêciem tego organu, bezpoœrednio do ministra spraw zagranicznych.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e poœrednictwo wojewody jako organu wyspecjalizowanego w zakresie nadzoru nad
jednostkami samorz¹du terytorialnego mo¿e przyczyniæ siê do ograniczenia ryzyka wystêpowania b³ê-
dów proceduralnych w momencie przyst¹pienia – podejmowania uchwa³y – które mog¹ póŸniej negaty-
wnie rzutowaæ na funkcjonowanie EUWT, na przyk³ad podjêcie uchwa³y na sesji zwo³anej przez osobê
nieuprawnion¹, uczestnictwo w sesji takich osób itp.

Czy w zwi¹zku z tym pominiêcie wojewody w wymienionej procedurze nale¿y rozumieæ jako w pe³ni za-
mierzone dzia³anie projektodawcy – ukierunkowane na ca³kowite wyjêcie tych uchwa³ spod kompetencji
nadzorczych– czy te¿ jest to po prostu b³¹d?

Zarówno przepisy rozporz¹dzenia unijnego, jak i omawianego projektu ustawy wskazuj¹, ¿e istotn¹
cech¹ EUWT jest uczestniczenie w nich podmiotów z co najmniej dwóch pañstw cz³onkowskich. Jedno-
czeœnie wydaje siê, ¿e mo¿liwe jest wyst¹pienie danego podmiotu z EUWT.

Jaki bêdzie zatem status EUWT, jeœli na skutek wyst¹pienia z niego okreœlonej grupy cz³onków zosta-
n¹ w nim wy³¹cznie podmioty z jednego pañstwa cz³onkowskiego? Sytuacja wprawdzie hipotetyczna, ale
prawdopodobna. Czy wówczas EUWT ulega rozwi¹zaniu z mocy prawa?
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym trzecim

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie – Prawo budowlane s¹ wymagane w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjne-

go, który zakwestionowa³ czêœæ przepisów tej ustawy obejmuj¹cych kwestie zwi¹zane z legalizacj¹ lub
rozbiórk¹ budowli nieobjêtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W stanie prawnym na dzieñ og³oszenia sentencji wyroku, to jest 29 grudnia 2007 r., samowola budow-
lana dokonana na terenie, gdzie nie obowi¹zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mog-
³a byæ zalegalizowana, gdy dysponowano decyzj¹ o warunkach zabudowy, ostateczn¹ w dniu wszczêcia
postêpowania rozbiórkowego. Gdy plan obowi¹zywa³, samowola mog³a byæ zalegalizowana na podstawie
zaœwiadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodnoœci budowy z ustaleniami planu, bez
wzglêdu na datê tego zaœwiadczenia. Takie zró¿nicowanie zosta³o zakwestionowane przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny, który stwierdzi³, ¿e legalizacja jest mo¿liwa pod warunkiem zgodnoœci albo z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, albo z generalnym porz¹dkiem planistycznym opartym na prze-
pisach szczególnych.

W tej sytuacji proponowane jest uznanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego poprzez wprowadzenie
do prawa budowlanego zapisu przewiduj¹cego, ¿e samowola budowlana mo¿e byæ zalegalizowana
w przypadku nieobowi¹zywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po przedstawie-
niu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, bez wzglêdu na termin jej uzyskania.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiana, nad któr¹ dyskutujemy, jest absolutnie bezsporna, zwraca je-
dnak uwagê na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, na koniecznoœæ rozwa¿nego i rozs¹dnego kon-
struowania przepisów prawa, tak aby wyeliminowaæ ich wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ i niekonstytucyjnoœæ.
Po drugie, na problemy prawa budowlanego, a mianowicie na regulacje dotycz¹ce podejmowania decyzji
w zakresie postêpowania z samowolami budowlanymi. Ujednolicenie przepisów, a tak¿e u³atwienia dla
budowlañców i osób staraj¹cych siê o pozwolenie na budowê powinny byæ wziête pod uwagê przez pol-
skiego prawodawcê, co mówiê nie tylko jako jeden z piêciuset szeœædziesiêciu przedstawicieli polskiego
parlamentu, ale przede wszystkim jako budowlaniec z d³ugoletni¹ praktyk¹.

Dlatego te¿ rekomendujê Wysokiemu Senatowi przyjêcie omawianych tu zmian.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Piotra Zientarskiego
w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym

porz¹dku obrad

Jako cz³onek Krajowej Rady S¹downictwa z ramienia Senatu RP mam zaszczyt przedstawiæ
stanowisko KRS w przedmiocie procedowanej ustawy, któr¹ zdecydowanie popieram.

Krajowa Rada S¹downictwa zg³asza³a zastrze¿enia do treœci art. 4 ustawy i zwraca³a siê o przyjêcie po-
prawki przez nadanie temu przepisowi nastêpuj¹cej treœci: „Wnioski z³o¿one w trybie art. 65a ustawy,
o której mowa w art. 1 i art. 11a ustawy, o której mowa w art. 2, do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy
podlegaj¹ rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych”.

Krajowa Rada S¹downictwa wskazywa³a, w aspekcie konstytucyjnoœci uchwalonych regulacji, na na-
ruszenie zasady równoœci wobec sêdziów, którzy w terminie przed wejœciem w ¿ycie uchwalonej ustawy
z³o¿yli wnioski.

Przepisy przejœciowe stanowi¹ce o zakoñczeniu rozpoczêtych procesów rozpatrywania wniosków,
o których mowa w art. 65a ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, wprowadzi³yby bezpodstawne
zró¿nicowanie sytuacji prawnej sêdziów. Obowi¹zuj¹ce przepisy nie zakreœla³y terminów sk³adania
wniosków ani te¿ terminów ich rozpoznania. Tryb i czas rozpoznania wniosku nie mo¿e byæ kryterium
ró¿nicuj¹cym sytuacjê prawn¹ sêdziów.

Rozpoczête postêpowania w sprawie tak zwanego awansu poziomego powinny zostaæ dokoñczone, al-
bowiem wymaga tego zasada demokratycznego pañstwa prawnego, z której wynika regu³a stanowienia
prawa w sposób buduj¹cy w obywatelu zaufanie do pañstwa. Wymóg tworzenia norm prawnych stabil-
nych i pewnych stanowi o koniecznoœci, w razie zmiany prawa, formu³owania odpowiednich przepisów
przejœciowych, tak aby ewentualna ingerencja w maksymalnie ukszta³towane ekspektatywy nabycia
praw nie spotka³a siê z zarzutem niekonstytucyjnoœci. Zdaniem KRS uchwalony przez Sejm art. 4 ustawy
nowelizuj¹cej prawo o ustroju s¹dów powszechnych nie wype³nia tych podstawowych wymogów.

Krajowa Rada S¹downictwa zauwa¿a tak¿e, ¿e na skutek uchwalenia przez Sejm poselskiego projektu
zmiany ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw bez uprzedniego
uzyskania opinii Krajowej Rady S¹downictwa w zakresie poddanego g³osowaniu art. 4 wymienionej usta-
wy dosz³o do powstania uchybienia, które stanowiæ mo¿e podstawê do podwa¿enia przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny prawid³owoœci procesu legislacyjnego.

Proponowane rozwi¹zanie nie ma wp³ywu na finanse publiczne, gdy¿ sêdziowie objêci tak zwanym
awansem poziomym nie uzyskaj¹ uprawnienia do trzeciej stawki awansowej.

W wyniku poprawek przyjêtych przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, w ca³oœci podzielam
stanowisko komisji i nie wnoszê poprawek.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym szóstym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Paw³a II z bud¿etu pañstwa przyjmujê z du¿¹ satysfakcj¹. Jako absolwenta i przez krótki czas pra-
cownika tej uczelni raduje mnie fakt, ¿e w Sejmie nie pad³ wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pier-
wszym czytaniu. Popar³a go nawet czêœæ pos³ów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wstrzymuj¹c siê od g³o-
sowania. Wstrzymanie siê od g³osu jest poparciem.

W proponowanej zmianie Kancelaria Prezydenta RP wnosi o zerwanie z dyskryminacj¹ KUL, jaka ma
miejsce w ustawie z 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu
pañstwa. Jest tam mianowicie zapis o wy³¹czeniu mo¿liwoœci finansowania z bud¿etu pañstwa inwesty-
cji s³u¿¹cych procesowi dydaktycznemu. Jest to z pewnoœci¹ nierównoprawne, dyskryminuj¹ce trakto-
wanie KUL w porównaniu z innymi uczelniami wy¿szymi. Dlatego obecna nowelizacja, tworz¹ca ramy
prawne do korzystania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski z publicznych œrodków finansowych w celu
realizacji inwestycji, jest zaprowadzeniem sprawiedliwoœci. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uczelnia o podobnym
charakterze, co KUL – Uniwersytet imienia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego – korzysta w pe³nym zakre-
sie z mo¿liwoœci finansowania inwestycji ze œrodków bud¿etowych.

Podczas dyskusji w Sejmie pad³y krytyczne s³owa, ¿e KUL jest uniwersytetem wyznaniowym. Otó¿ na-
le¿a³oby podkreœliæ, ¿e podstawow¹ misj¹ uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego statut, jest prowa-
dzenie badañ naukowych w duchu harmonii miêdzy nauk¹ i wiar¹, kszta³cenie i wychowywanie inteli-
gencji katolickiej oraz wspó³tworzenie chrzeœcijañskiej kultury. To prawda, ¿e odniesienie do Boga jest
wpisane w misjê uniwersytetu katolickiego, czyni zeñ szczególn¹ wspólnotê profesorów i studentów – uni-
versitas magistrorum et scholarium – z³¹czonych t¹ sam¹ mi³oœci¹ m¹droœci. £¹czy ich radoœæ poszukiwa-
nia prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne g³oszenie. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e w naszym kraju obecnoœæ uniwersytetu katolickiego by³a i jest niezbêdna dla rozwoju myœli chrzeœci-
jañskiej, która ze swej istoty pomaga cz³owiekowi w dope³nieniu jego sensu ¿ycia. Dobitnie wyrazi³ to Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II w przemówieniu do cz³onków UNESCO na pocz¹tku swojego pontyfikatu
w 1980 r.: istotne jest, abyœmy uœwiadomili sobie pierwszeñstwo etyki przed technik¹, prymat osoby wo-
bec rzeczy, wy¿szoœæ ducha nad materi¹. Sprawie cz³owieka s³u¿yæ bêdzie jedynie poznanie zespolone
z sumieniem. Ludzie nauki, jeœli maj¹ naprawdê pomóc ludzkoœci, musz¹ zachowaæ œwiadomoœæ trans-
cendencji cz³owieka wobec œwiata i Boga wobec cz³owieka.

Dlatego, i owszem, Katolicki Uniwersytet Lubelski jest uczelni¹ wyznaniow¹ w tym znaczeniu, ¿e po-
siada Wydzia³ Teologiczny czy Wydzia³ Prawa Kanonicznego, ¿e zarz¹dza nim Koœció³ katolicki, ale ta
uczelnia kszta³ci na bardzo wielu kierunkach, miêdzy innymi jest tam znacz¹cy Wydzia³ Matematyczno-
-Przyrodniczy, maj¹cy wa¿ne osi¹gniêcia licz¹ce siê w polskiej gospodarce. Podobnie wa¿n¹ rolê odgrywa
na przyk³ad Wydzia³ Zamiejscowy Nauk o Spo³eczeñstwie KUL w Stalowej Woli, który kszta³ci specjali-
stów ekonomii, pedagogiki i prawa, a od tego roku akademickiego te¿ na kierunku in¿ynierii œrodowiska.

Nie jest prawd¹, co przewinê³o siê w dyskusji w Sejmie ze strony pos³ów lewicy, ¿e na KUL wymaga siê
od studentów metryki chrztu. Od lat ju¿ nie jest to wymóg przyjêcia na tê uczelniê. Kiedyœ to wymaganie
by³o uzasadnione, poniewa¿ w latach PRL komunistyczne w³adze wszelkimi sposobami walczy³y z KUL,
d¹¿y³y do jego os³abienia, zamykano wydzia³y, nak³adano podatki, odbierano mo¿liwoœæ nadawania
stopni doktora itd. Na szczêœcie KUL bohatersko przetrwa³ czasy komunistyczne, wykszta³ci³ tysi¹ce pa-
triotów, zas³u¿y³ siê dobrze dla uzyskania niepodleg³oœci w 1989 r. Jako ciekawostkê mo¿na dodaæ, ¿e do
niedawna wiêkszoœæ cz³onków Episkopatu Polski stanowili absolwenci tej uczelni. Jednym s³owem, o za-
s³ugach KUL dla ojczyzny nale¿a³oby napisaæ ksiêgi.

W tym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi dziewiêædziesiêciolecie istnienia. Jest uczelni¹
znan¹ na ca³ym œwiecie, ciesz¹c¹ siê szacunkiem, miêdzy innymi za to, ¿e podejmuje i kontynuuje dzie³o
¿ycia i nauczania wielkiego papie¿a Polaka Jana Paw³a II.

Obecnie na KUL studiuje dwadzieœcia dwa tysi¹ce studentów, z czego 65% pochodzi z rodzin znajdu-
j¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. Uniwersytet ze wzglêdu na swoje po³o¿enie geograficzne, w re-
gionie tak zwanej œciany wschodniej, pomaga rozwin¹æ siê gospodarczo temu regionowi, kszta³ci m³o-
dych ludzi g³ównie z województw lubelskiego i podkarpackiego.

19 paŸdziernika odby³a siê inauguracja roku akademickiego na KUL. Goœciem by³ prezydent Lech Ka-
czyñski, który wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny. Wspomnia³, ¿e wyst¹pi³ o œrodki z bud¿etu tak¿e na inwe-
stycje. Rektor KUL, ksi¹dz profesor Stanis³aw Wilk, dziêkuj¹c za to prezydentowi, wyrazi³ przekonanie, ¿e
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inicjatywa pana prezydenta jest wyrazem szczególnej troski o rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Paw³a II oraz promowaniem najwy¿szych wartoœci chrzeœcijañskich.

Nale¿y dodaæ, ¿e ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, wyraŸnie definiuje Katolicki
Uniwersytet Lubelski jako publiczn¹ szko³ê wy¿sz¹ o profilu akademickim i uniwersyteckim. Tym bardziej
wiêc zmiana ustawy o finansowaniu KUL jest w pe³ni uzasadniona i sprawiedliwa. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem dwudziestym szóstym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wydaje siê zasadnym podziêkowaæ panu prezydentowi profesorowi Lechowi Kaczyñskiemu za zg³oszo-

n¹ inicjatywê w sprawie zmiany ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿e-
tu pañstwa. Tak naprawdê inicjatywa pana prezydenta porz¹dkuje stan prawny w tym zakresie, bo prze-
cie¿ od roku 1938, na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia tego¿ roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzyma³
pe³ne prawa pañstwowych wy¿szych szkó³ akademickich.

Nowelizacja ustawy powinna uœwiadomiæ chyba nam wszystkim, w jakim tak naprawdê systemie poli-
tycznym ¿yliœmy od 1945 r. przez czterdzieœci cztery lata oraz co tak naprawdê straciliœmy przez ostatnie
dziewiêtnaœcie lat.

To, ¿e prezydenci Jaruzelski, Kwaœniewski czy rz¹dy SLD nie potrafi³y uporz¹dkowaæ tej kwestii, jest
dla mnie rzecz¹ oczywist¹. Po prostu nie by³o to w ich interesie politycznym. Ale dziwi mnie, ¿e wywodz¹cy
siê z solidarnoœciowego pnia prezydent Wa³êsa oraz kolejne prawicowe rz¹dy problemu oczywistej krzyw-
dy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie widzia³y. Co bardzo przykre, dzieje siê to w kraju, gdzie po-
nad 90% spo³eczeñstwa deklaruje wyznanie rzymskokatolickie. Tym bardziej wydaje siê zasadne, aby
uczelnie katolickie by³y traktowane jako uczelnie publiczne.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma pytaniami wyborców, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœ-

nienie nastêpuj¹cej kwestii.
W ca³ym kraju pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci alarmuj¹ lokalne spo³ecznoœci, informuj¹c o rz¹do-

wych planach likwidacji s¹dów rejonowych. W Polsce dzia³a ponad trzysta s¹dów rejonowych, z czego po-
nad sto zatrudnia mniej ni¿ dziesiêciu sêdziów. Wed³ug doniesieñ ponad sto s¹dów rejonowych mia³oby
zostaæ zlikwidowanych lub przekszta³conych w filie, co ma przynieœæ kilka milionów z³otych oszczêdnoœci
rocznie. Kryterium rzekomej likwidacji to liczba sêdziów pracuj¹cych w danym s¹dzie, a nie liczba za³at-
wianych spraw.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytania. Czy Ministerstwo Sprawiedli-
woœci pracuje nad projektem ustawy, której przedmiotem mia³aby byæ likwidacja lub przekszta³cenie
w filie s¹dów rejonowych w ca³ej Polsce? Jeœli tak, to jak bardzo zaawansowane s¹ prace nad tym projek-
tem i wed³ug jakiego kryterium mia³aby nastêpowaæ likwidacja czy reorganizacja danego s¹du?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Dobre imiê, reputacja Rzeczypospolitej Polskiej wœród licznych polityków za granic¹, wœród history-

ków, pisarzy, publicystów, w publikacjach i w mediach elektronicznych jest coraz czêœciej podwa¿ana,
a Polska oœmieszana. Polakom imputowane s¹ wrêcz zbrodnie. Czyni³ to i czyni w sposób k³amliwy i odra-
¿aj¹cy miêdzy innymi socjolog Jan Tomasz Gross. Zamilk³ on u nas w kraju, przygwo¿d¿ony polemiczny-
mi publikacjami, w pierwszym rzêdzie profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka.

Jerzy Robert Nowak, wybitny politolog i historyk, nieustannie monitoruje wypaczanie historii naszej
ojczyzny w ksi¹¿kach historyków, najczêœciej niemieckich, francuskich, rosyjskich, ale nie tylko w tych.
Dokonuje tego samotnie, tak jak przed blisko stu laty, gdy Polska powstawa³a do niepodleg³ego bytu, czy-
ni³ to profesor Szymon Askenazy. Znakomity prawnik, historyk, znawca epoki napoleoñskiej broni³ do-
brego imienia Polski. W tej sprawie mia³ Askenazy pe³ne poparcie Komitetu Narodowego Polskiego w Pa-
ry¿u, nie tylko Ignacego Paderewskiego, Maurycego Zamoyskiego, ale równie¿ Romana Dmowskiego.
Dziêki nim jego teksty t³umaczone na francuski i angielski dociera³y do znacz¹cych krêgów politycznych
Zachodu i szerokiej opinii publicznej. Wspiera³ jego dzia³ania po 11 listopada 1918 r. bliski mu ideowo
naczelnik pañstwa Józef Pi³sudski. Ró¿nice polityczne schodzi³y na bok, gdy sz³o o obronê dobrego imie-
nia Polski.

Dziœ, Panie Premierze, nikt poza profesorem Jerzym Robertem Nowakiem nie prostuje wypaczanej
w Niemczech, Francji, Rosji, a tak¿e za oceanem, historii Polski. Nie czyni¹ tego efektywnie krajowe ani
zagraniczne instytucje Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Apelujê do pana premiera, a¿eby zleci³ pan podleg³ym mu wymienionym ministerstwom, aby publika-
cje profesora Jerzego Roberta Nowaka jak najszybciej prze³o¿ono na jêzyki obce i by³y one propagowane,
kolportowane za granic¹. Wymaga tego ¿ywotny interes Polski i Polaków, szkalowanych czêsto przez hi-
storyków i publicystów tak w pañstwach Unii Europejskiej, której staliœmy siê czêœci¹, jak i poza ni¹.

Liczê, Panie Premierze, na pana rych³e i skuteczne dzia³anie w tej istotnej dla Polski kwestii.

Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹, a¿eby w ramach planowanej reorganizacji s¹dów rejonowych podleg-

³ych S¹dowi Okrêgowemu w Zamoœciu nie uleg³ likwidacji S¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim. Likwida-
cja tego s¹du wyrz¹dzi³aby krzywdê spo³ecznoœci Janowa Lubelskiego i powiatu. Brak tego S¹du Rejono-
wego odebra³by mieszkañcom miasta i powiatu, w sposób trudny do przewidzenia i zrozumienia, mo¿li-
woœæ kompleksowego za³atwiania ich spraw podlegaj¹cych jurysdykcji s¹dowej na miejscu, w powiecie.

St¹d te¿ rady gmin: Janów Lubelski, Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce, Potok Wiel-
ki podjê³y uchwa³y, w których prosz¹ o pozostawienie w Janowie Lubelskim istniej¹cego dot¹d S¹du Re-
jonowego, licz¹c na zrozumienie przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci wagi sprawy.

Pragnê nadmieniæ, Panie Ministrze, ¿e Janów Lubelski posiada bogate tradycje s¹downicze. Ju¿ od
czasu Królestwa Kongresowego, od 1830 r. funkcjonowa³ w mieœcie S¹d Policji Poprawczej. Nastêpnie
przez ca³e miêdzywojnie, a wiêc w Polsce niepodleg³ej, Janów Lubelski posiada³ w³adze s¹downicze,
utrzyma³ je te¿ po wojnie.

Panie Ministrze, by³oby rzecz¹ dobr¹, w³aœciw¹, gdyby S¹d Rejonowy móg³ pozostaæ w Janowie Lubel-
skim i móg³ ³¹czyæ sw¹ s¹downicz¹ tradycjê ze wspó³czesnoœci¹. By³oby to z po¿ytkiem dla miasta, powia-
tu, wymienionych gmin i dla Rzeczypospolitej.

Wdziêczny bêdê Panu Ministrowi i Jego urzêdowi, jeœli proœba mieszkañców Janowa Lubelskiego, po-
wiatu, jego gmin i moja uzyska ³askaw¹ zgodê i aprobatê.

Z wyrazami nadziei i szacunku
Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze!
Alarmowany jestem esemesami, telefonami od Polaków ze Lwowa, ¿e w dniu 28 paŸdziernika 2008 r.

w bezprawnie zabranym przez w³adze Lwowa miejscowej parafii koœciele œw. Marii Magdaleny odby³ siê
koncert poœwiêcony Zbigniewowi Herbertowi, zorganizowany pod auspicjami polskiego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymieniony koœció³ w zgodnej opinii wiernych i kó³ koœcielnych jest
sprofanowany. Jego nawa g³ówna zosta³a pozbawiona wystroju religijnego, m.in. drogi krzy¿owej, i za-
mieniona na sta³e w salê koncertow¹ lwowskiej filharmonii. Religijny charakter utrzyma³o jedynie prez-
biterium koœcio³a, do którego wstêp jest ograniczony i limitowany, gdy¿ w nawie g³ównej œwi¹tyni odby-
waj¹ siê przez prawie ca³y dzieñ koncerty muzyczne b¹dŸ próby z nimi zwi¹zane.

Prawnym w³aœcicielem œwi¹tyni jest parafia, a jej proboszczem jest ks. bp Leon Ma³y, sufragan rzym-
skokatolickiej metropolii. Jednak w koœciele tym msza œwiêta mo¿e byæ odprawiana wy³¹cznie za zgod¹
w³adz miejskich, tylko o godzinie 8.00 rano w dni powszednie oraz o godzinie 10.00 w niedziele i œwiêta.
Zaraz po jej zakoñczeniu wierni, z polecenia miejskiej administracji, musz¹ nie tylko zamiataæ, ale i zmy-
waæ nawê g³ówn¹ koœcio³a dla zespo³u muzycznego, rozpoczynaj¹cego próby koncertowe.

Panie Ministrze, parafianie koœcio³a œw. Marii Magdaleny we Lwowie uznaj¹ powszechnie – a zapewne
w du¿ej czêœci zasadnie – zorganizowanie koncertu pod auspicjami polskiego Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprofanowanym koœciele œw. Marii Magdaleny za popieranie przez krajowe
czynniki polskie profanacji œwi¹tyni rzymskokatolickiej we Lwowie. Prosz¹ mnie o interwencjê w parla-
mencie polskim, co niniejszym czyniê.

Zwracam siê jednoczeœnie do Pana Ministra z proœb¹, a¿eby w przysz³oœci do podobnych sytuacji pod
auspicjami Pañskiego wysokiego urzêdu nie dochodzi³o.

Licz¹c na to, jak te¿ na przeproszenie parafian koœcio³a œw. Marii Magdaleny we Lwowie, ³¹czê wyrazy
powa¿ania i czekam na ³askaw¹ odpowiedŸ.

Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Podjêcie w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwa³y w celu uczcze-

nia postaci i dokonañ b³ogos³awionego ojca Honorata KoŸmiñskiego w sto osiemdziesi¹t¹ rocznicê jego
urodzin jest zapewne dla wielu senatorów inspiracj¹ do g³êbokiej refleksji nad naszymi postawami w co-
dziennym ¿yciu.

Z dum¹ i radoœci¹ jako mieszkaniec miasta Bia³a Podlaska chcê podkreœliæ miejsce urodzenia ojca Ho-
norata KoŸmiñskiego w dniu 16 paŸdziernika 1829 r. – by³o to w³aœnie w Bia³ej Podlaskiej.

Warto podkreœliæ, ¿e cz³onkowie rodziny jego ojca Stefana byli unitami, wywodz¹cymi siê z drobnej
szlachty zamieszkuj¹cej Podlasie.

W 1835 r. Wac³aw KoŸmiñski rozpocz¹³ naukê w szkole elementarnej w Bia³ej Podlaskiej, a nastêpnie
od 1837 r. kontynuowa³ j¹ w powiatowej szkole œredniej. Zwi¹zek ojca Honorata z Bia³¹ Podlask¹ jest
upamiêtniony okolicznoœciow¹ tablic¹ w Koœciele Ojców Kapucynów p.w. œw. Antoniego w Bia³ej Podlas-
kiej.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II tego wybitnego teologa i spo³ecznika og³osi³ b³ogos³awionym dwadzieœcia lat
temu – 16 paŸdziernika 1988 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uzna³ ojca Honorata KoŸmiñskiego za godny naœladowania wzór Pola-
ka oddanego sprawom ojczyzny.

Przyjmujê apel Senatu Rzeczypospolitej skierowany do œrodowisk wychowawczo-oœwiatowych i nau-
kowych o popularyzowanie wiedzy o postaci i zas³ugach ojca Honorata KoŸmiñskiego.

Jako nauczyciel akademicki zamierzam to przes³anie realizowaæ w oœrodku akademickim w Bia³ej
Podlaskiej – miejscu urodzenia i rozpoczêcia kszta³cenia tego Wielkiego Polaka.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê Pana Ministra o rozwa¿enie mo¿liwoœci dofinansowana przez PP Totalizator Sporto-

wy programu Orlik 2012. Dofinansowanie to mog³oby nast¹piæ w formie reklamy umieszczonej na ka¿-
dym boisku b¹dŸ te¿ zorganizowania zak³adów specjalnych przeznaczonych na program Orlik.

Samorz¹dy, które wesz³y do programu i zrealizowa³y jego cele, a tak¿e te, które uczyni¹ to w przysz³o-
œci, w moim przekonaniu zas³uguj¹ na taki przywilej i uznanie, poniewa¿ promuj¹ one sport jako wa¿ny
czynnik wychowawczy dzieci i m³odzie¿y, dlatego mam nadziejê, ¿e Pan Minister pozytywnie ustosunkuje
siê do mojej propozycji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o odpowiedŸ na pytanie o przysz³oœæ œrodowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniem psychicznym w kontekœcie tak zwanej ustawy kompetencyjnej, wprowadzaj¹cej miêdzy
innymi zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej. Proponowane zmiany dotycz¹ art.
17 ust. 2 pkt 3 wymienionej ustawy, wprowadzaj¹c jako zadanie w³asne gminy prowadzenie i rozwój in-
frastruktury œrodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób
doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie i przewlekle chorych psychicznie.

Istnieje powa¿na obawa, ¿e utrzymanie œrodowiskowych domów samopomocy przez gminy stanowiæ
bêdzie dla jednostek samorz¹dowych zbyt du¿e obci¹¿enie finansowe. Wiele gmin nie bêdzie w stanie fi-
nansowaæ tego zadania. Brak œrodków na ten cel lub ich zmniejszenie spowodowaæ mo¿e daleko id¹ce
niekorzystne skutki, takie na przyk³ad jak obni¿enie standardu us³ug w funkcjonuj¹cych oœrodkach
wsparcia, pogorszenie sytuacji materialnej rodzin osób chorych czy likwidacja œrodowiskowych domów
samopomocy.

Proszê wiêc Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie o przysz³oœæ tych placówek w kontekœcie propono-
wanych zmian legislacyjnych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzaty Kras-
nodêbskiej-Tomkiel

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o osobiste zainteresowanie siê spraw¹ i odpowiedŸ na pytanie, na ja-

kim etapie znajduje siê prowadzone przez delegaturê krakowsk¹ Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów postêpowanie wyjaœniaj¹ce, maj¹ce na celu ustalenie, czy dzia³ania firmy Tandeta Sp. z o.o.
w Krakowie naruszaj¹ przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W moim przekonaniu firma Tandeta, zrzeszaj¹ca wielu kupców krakowskich, dobrze wpisa³a siê w pej-
za¿ placów targowych, wykonuj¹c rzetelnie nowoczesne inwestycje i dobrze gospodaruj¹c powierzonymi
terenami.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ustawa o s³u¿bie cywilnej przyznaje uprawnienie do niepodejmowania pracy w godzinach nadliczbo-
wych oraz ogranicza dobowy wymiar czasu pracy do oœmiu godzin cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej
opiekuj¹cym siê dzieæmi w wieku do lat oœmiu (art. 67 ust. 9).

Inne ustawy, reguluj¹ce analogiczne uprawnienia pracownicze, ograniczaj¹ stosowanie korzystnych
przepisów tylko do pracowników (funkcjonariuszy) opiekuj¹cych siê dzieæmi do lat czterech. Taka norma
znajduje siê w art. 148 kodeksu pracy, a do tych przepisów kodeksu pracy odsy³aj¹ inne ustawy (przyk³a-
dowo art. 79 ustawy o Policji, art. 43 ustawy o S³u¿bie Celnej, art. 93 ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 69 ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, art. 31 ustawy o pra-
cownikach samorz¹dowych). Analogiczne uprawnienia przyznaje s³u¿bie zdrowia ustawa o zak³adach
opieki zdrowotnej (art. 32i ust. 4 pkt 2).

Z uwagi na fakt, i¿ na mocy ustawy o s³u¿bie cywilnej prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad
s³u¿b¹ cywiln¹, zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o wyjaœnienie powy¿ej wskazanego stanu usta-
wodawstwa. Jakie jest ratio legis istnienia korzystniejszych przepisów dotycz¹cych korpusu s³u¿by cy-
wilnej? Je¿eli takie rozró¿nienie jest nieuzasadnione, to proszê o szczegó³owe wyjaœnienie, w jaki sposób
dosz³o do uchwalenia takich przepisów?

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Dotar³y do mnie informacje o nasilaj¹cych siê przejawach nietolerancji na tle rasowym i narodowo-

œciowym, wystêpuj¹cych coraz czêœciej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wed³ug przekazanych
mi informacji ofiarami tego pada coraz wiêcej obcokrajowców podejmuj¹cych studia na polskich uczel-
niach. S¹ to wiêc osoby wykszta³cone, zdobywaj¹ce nowe umiejêtnoœci, takie, na których powinno nam
zale¿eæ. To w³aœnie takie osoby powinny byæ otaczane szczególn¹ opiek¹ ze strony pañstwa. Ci m³odzi lu-
dzie w Polsce zdobywaj¹ wykszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ z kraju. Odp³yw m³odych, dobrze wykszta³conych lu-
dzi jest dramatem ca³ego narodu. Nie mo¿na akceptowaæ sytuacji, w której patologiczna czêœæ spo³eczeñ-
stwa ho³duje rasistowskim has³om, takim jak „Polska dla Polaków”, „Bia³a Polska”, „No yellow people”,
„white power” et cetera, a reszta spo³eczeñstwa siê temu biernie przygl¹da i nie reaguje. Nie chodzi tu je-
dynie o osoby o czarnym kolorze skóry. Ofiarami rasizmu w Polsce coraz czêœciej s¹ Szwedzi, Norwegowie,
Duñczycy. Nie mog¹ oni w takich sytuacjach skontaktowaæ siê z funkcjonariuszami Policji, bowiem ci
najczêœciej nie znaj¹ jêzyka angielskiego! Taka sytuacja jest niedopuszczalna w XXI wieku, szczególnie
w kraju bêd¹cym od kilku lat cz³onkiem Unii Europejskiej.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Czy przewiduje pan zastosowanie radykalnych œrodków prawnych w celu zapobie¿enia szerz¹cej siê

w Polsce nietolerancji na tle rasowym i narodowoœciowym – je¿eli tak, to jakich – a tak¿e zwiêkszenia
ochrony prawnej osób innych narodowoœci oraz osób o kolorze skóry innym ni¿ bia³y na terytorium Rze-
czypospolitej?

Czy przewiduje siê wprowadzenie obowi¹zku znajomoœci co najmniej jednego jêzyka obcego jako wy-
mogu pozytywnego przejœcia egzaminów wstêpnych na uczelnie przygotowuj¹ce ludzi do s³u¿by w Policji,
a tak¿e dokszta³cania jêzykowego funkcjonariuszy ju¿ pracuj¹cych w Policji, tak aby ka¿dy obcokrajo-
wiec potrzebuj¹cy ich pomocy móg³ swobodnie siê z nimi porozumieæ?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Od oko³o trzech lat szko³y specjalne, do których uczêszczaj¹ upoœledzone dzieci, nie prowadz¹ dzia³al-

noœci w weekendy, to jest w soboty i w niedziele. Wczeœniej szko³y specjalne prowadzi³y dzia³alnoœæ sie-
dem dni w tygodniu.

W szko³ach specjalnych, przy których funkcjonuj¹ internaty przystosowane dla chorych dzieci oraz
pracuje wykwalifikowana kadra, dzieci czuj¹ siê znacznie lepiej, gdy¿ maj¹ zapewnion¹ znacznie lepsz¹
opiekê. Podczas gdy w sytuacji niektórych dzieci upoœledzonych powy¿sze przepisy nie czyni¹ niczego
z³ego, gdy¿ na soboty i niedziele wracaj¹ one do swoich rodzin, to w sytuacji upoœledzonych sierot ma to
ogromne znaczenie. Te ostatnie w dni wolne, kiedy szko³a jest zamkniêta, tu³aj¹ siê po domach dziecka,
oœrodkach opiekuñczych, które nie tylko nie zapewniaj¹ im odpowiedniej opieki, ale czêsto negatywnie
wp³ywaj¹ na ich samoocenê, poczucie ludzkiej wartoœci.

Nale¿y podj¹æ natychmiastowe dzia³ania, aby zmieniæ tê chor¹ sytuacjê. Je¿eli szko³y specjalne nie
mog¹ funkcjonowaæ równie¿ w weekendy, to nale¿y utworzyæ specjalne oœrodki, domy opieki dla chorych
dzieci sierot, tak aby mog³y one przebywaæ w otoczeniu innych dzieci dotkniêtych kalectwem oraz pod
opiek¹ specjalistów.

Dlatego te¿ zwracam siê do pani minister z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: czy
w przedstawionej kwestii s¹ podejmowane jakiekolwiek dzia³ania, je¿eli tak, to jakie i w jakim kierunku,
a je¿eli nie, to proszê o wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wskazanie, w jakim terminie kwe-
stia ta zostanie rozstrzygniêta?

Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji przedstawionych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury wynika, ¿e w zwi¹z-

ku z Euro 2012 jak dot¹d wybudowano jedynie 699 km z planowanych 1605 km autostrad oraz 317 km
z planowanych 2418 km dróg ekspresowych. Jest to niew¹tpliwie kropla w morzu potrzeb. W odniesieniu
do autostrad do tej pory zrealizowano zaledwie 43% planowanych tras, w odniesieniu zaœ do dróg ekspre-
sowych – jedynie 13%.

Bior¹c pod uwagê, ¿e Euro 2012 zbli¿a siê wielkimi krokami, polskie drogi zaœ nie s¹ w ¿aden sposób
na to wydarzenie przygotowane, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w przedmio-
towej kwestii. Proszê o wskazanie, na jakim etapie znajduj¹ siê przygotowania infrastrukturalne do zor-
ganizowania Euro 2012 oraz czy dotrzymane zostan¹ za³o¿one terminy, a tak¿e w jaki sposób resort za-
mierza to osi¹gn¹æ.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Wobec rozpoczêcia procedury prywatyzacji Bia³ostockich Zak³adów Graficznych SA w Bia³ymstoku,

czyli jednego z nielicznych w regionie podlaskim przedsiêbiorstw bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa,
które nie zosta³o sprywatyzowane, bior¹c pod uwagê jego ogromne znaczenie dla ca³ego regionu podlas-
kiego jako zak³adu pracy zatrudniaj¹cego kilkaset osób oraz presti¿ na rynku polskim i rynkach zagrani-
cznych, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapytaniami:

1. Na jakim etapie znajduje siê obecnie postêpowanie prywatyzacyjne dotycz¹ce tej firmy?
2. Czy ustalono, kto i w jakim celu wykupi udzia³y firmy?
3. Czy zostanie utrzymany dotychczasowy profil Bia³ostockich Zak³adów Graficznych SA w Bia³ymsto-

ku, czy te¿ planowane s¹ w nim zmiany, a jeœli tak, to w jakim zakresie, i jakie s¹ wobec tego perspektywy
dotychczasowych wykwalifikowanych pracowników?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Od 17 kwietnia 2007 r. zosta³ w Polsce usankcjonowany obowi¹zek jazdy z w³¹czonymi œwiat³ami rów-

nie¿ od 1 marca do 30 wrzeœnia. Tym samym od kwietnia 2007 r. kierowcy maj¹ ustawowy obowi¹zek jaz-
dy z w³¹czonymi œwiat³ami przez ca³y rok. Wed³ug mnie znacznie wiêcej jest plusów ni¿ minusów jazdy
z w³¹czonymi œwiat³ami przez ca³y rok.

Bior¹c jednak pod uwagê g³osy przeciwników wspomnianej ustawy, zwracam siê do Pana Ministra
z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na poni¿sze pytania:

1. Czy wprowadzenie w kwietniu 2007 r. zmian legislacyjnych w zakresie obowi¹zku jazdy z w³¹czony-
mi œwiat³ami przez ca³y rok spowodowa³o widoczne zmiany w bezpieczeñstwie na drogach, a jeœli tak, to
w jakim zakresie?

2. Czy po wprowadzeniu tych zmian liczba wypadków, zarówno z udzia³em samych pojazdów samo-
chodowych, jak i pieszych, w stosunku rocznym siê zwiêkszy³a, czy te¿ zmniejszy³a? Proszê o podanie
stosownych liczb.

3. Czy wobec tego planowane s¹ zmiany legislacyjne w tej kwestii, a je¿eli tak, to jakie i w jakim termi-
nie?

Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Chcia³bym zwróciæ pana uwagê na wspó³pracê samorz¹du lokalnego z jednostkami administracji

rz¹dowej w terenie, a dok³adnie z wojewod¹ i z wojewódzkim konserwatorem przyrody.
Projekty rozporz¹dzeñ wojewody w sprawie obszarów chronionego krajobrazu przedstawiane przez

wojewódzkiego konserwatora przyrody czêsto spotykaj¹ siê z ostr¹ krytyk¹ samorz¹du gminnego. Taka
sytuacja jest na Warmii i Mazurach. Wprowadzane w rozporz¹dzeniach zapisy czêsto uderzaj¹ w rozwój
gmin.

Jako przyk³ad podam zapis o zakazie lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokoœci
100 m. od linii brzegowej rzek i jezior oraz wprowadzenie strefy buforowej. W gminach, gdzie obszary
chronionego krajobrazu zajmuj¹ wiêkszoœæ powierzchni gminy, jest to w zasadzie hamulec jakiegokol-
wiek rozwoju, nawet rozwoju bazy turystycznej. A jak zaznaczaj¹ wójtowie, w za³o¿eniu parki krajobrazo-
we oznaczaj¹ tak¿e realizacjê dzia³añ w zakresie turystyki i rekreacji. Jak spe³niaæ tê funkcjê bez infra-
struktury i obiektów turystycznych? Jak¹ bêdziemy mieli rekreacjê bez odpowiednich obiektów?

Zdajê sobie sprawê, ¿e konserwatorzy przyrody dbaj¹ o œrodowisko i zachowanie walorów przyrodni-
czych, ale przecie¿ jednostki gminne realizuj¹ równie¿ wiele zadañ z zakresu ochrony œrodowiska. Jeœli
gminy bêd¹ mia³y mniejsze mo¿liwoœci inwestycyjne i rozwojowe, poci¹gnie to za sob¹ zmniejszenie ich
dochodów, a w konsekwencji zmniejszenie wydatków na ochronê œrodowiska. W wyniku takich dzia³añ
otrzymamy tereny objête ochron¹, z obszarami chronionego krajobrazu, ale bez kanalizacji, bez wodo-
ci¹gów i bez infrastruktury turystycznej.

A kto zrekompensuje w³aœcicielom prywatnych nieruchomoœci zmniejszenie wartoœci ich ziemi, jeœli
wiadomo bêdzie, ¿e nie mog¹ tam powstaæ ¿adne inwestycje? ¯e gmina, w której mieszkaj¹, ma ma³e mo¿-
liwoœci rozwoju?

Apelujê do wojewodów i konserwatorów przyrody o rozwa¿ne i oparte na œcis³ej wspó³pracy z samo-
rz¹dami wydawanie rozporz¹dzeñ dotycz¹cych obszarów chronionego krajobrazu.

Mamy tak¹ oto sytuacjê, ¿e gospodarze tej samej ziemi, wojewoda i samorz¹dowcy, stoj¹ po dwóch
stronach barykady. Po co? Dlaczego?

Tylko œcis³a wspó³praca i zabezpieczenie interesów wszystkich stron to gwarancje rozwoju i poprawy
standardu ¿ycia mieszkañców gmin.

Stanis³aw Gorczyca
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pragnê zwróciæ Pani uwagê na pewien fakt, który zosta³ mi przedstawiony przez producenta wyrobów

tytoniowych. Okazuje siê, ¿e Polska do dnia dzisiejszego nie zg³osi³a Komisji Europejskiej ¿adnego labo-
ratorium badawczego w zakresie przeprowadzania badañ zawartoœci substancji smolistych, nikotyny
i tlenku wêgla w wyrobach tytoniowych. Taki obowi¹zek wynika z art. 4 dyrektywy 2001/37/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbli¿ania przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych pañstw cz³onkowskich, dotycz¹cych produkcji, prezentacji i sprzeda¿y
wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu
i wyrobów tytoniowych oraz wydanym na jej podstawie rozporz¹dzeniem ministra zdrowia z dnia 24 lutego
2004 r. w sprawie badania zawartoœci niektórych substancji smolistych w dymie papierosowym oraz infor-
macji i ostrze¿eñ zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, które stanowi transpozycjê
wspomnianej dyrektywy, minister w³aœciwy do spraw zdrowia by³ zobowi¹zany do ustanowienia, w drodze
rozporz¹dzenia, listy laboratoriów kontrolnych, co te¿ uczyni³, wskazuj¹c jako laboratorium kontrolne Od-
dzia³ Laboratoryjny do spraw Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych przy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £odzi.

Jednak¿e, jak wynika z drugiego sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Ra-
dy i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stosowania
dyrektywy o wyrobach tytoniowych, kwestia autoryzacji laboratoriów badawczych budzi w¹tpliwoœci inter-
pretacyjne wœród pañstw cz³onkowskich. Ka¿de pañstwo inaczej interpretuje przepisy dyrektywy w tym za-
kresie. Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e w wykazie laboratoriów przedstawionym przez Komisjê Europejsk¹ znaj-
duj¹ siê zarówno laboratoria pañstwowe, jak i laboratoria nale¿¹ce do producentów wyrobów tytoniowych.

W zwi¹zku z tym powo³any na mocy dyrektywy Komitet Regulacyjny do spraw Wyrobów Tytoniowych
ustanowi³ grupê robocz¹, w sk³ad której weszli eksperci z piêciu pañstw cz³onkowskich, Wspólne Centrum
Badawcze Komisji, a tak¿e przewodnicz¹cy Europejskiej Sieci Laboratoriów Rz¹dowych do spraw Tytoniu
i Wyrobów Tytoniowych („GoToLab”). Grupa ta, w wydanym przez Dyrekcjê Generaln¹ do spraw Zdrowia
i Ochrony Konsumentów praktycznym przewodniku o niewi¹¿¹cym charakterze „Badanie zawartoœci sub-
stancji w papierosach i niektóre podstawowe etapy zatwierdzania laboratoriów”, zaproponowa³a szereg
kryteriów rozró¿nienia laboratoriów badawczych i kontrolnych. Zastosowanie tych kryteriów pozwoli³oby
na rozwój wspó³pracy pomiêdzy laboratoriami w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich.

Wewskazanymprzewodnikugruparobocza rozró¿ni³adwa typy laboratoriów:badawczeorazkontrolne.
Laboratoria badawcze maj¹ za zadanie przeprowadzanie badañ wyrobów tytoniowych. Laboratoria te

mog¹ byæ prowadzone przez producentów wyrobów tytoniowych.
Drugi rodzaj laboratoriów, kontrolne, maj¹ za zadanie ocenê wyników badañ przeprowadzonych przez

laboratoria badawcze. Ten typ laboratoriów powinien zapewniaæ niezale¿noœæ dzia³ania oraz obiektywizm
wyników, zaœ same laboratoria powinny nale¿eæ do administracji rz¹dowej b¹dŸ te¿ nie powinny nale¿eæ do
przemys³u tytoniowego lub byæ kontrolowane bezpoœrednio lub poœrednio przez przemys³ tytoniowy, jak
równie¿ powinny zapewniaæ mo¿liwoœæ nadzorowania innych podmiotów badawczych.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy Ministerstwo Zdrowia rozwa¿a³o mo¿liwoœæ zmiany rozpo-
rz¹dzenia z dnia 24 lutego 2004 r. tak, aby wprowadziæ rozró¿nienie typów laboratoriów, oraz umo¿liwie-
nie akredytacji laboratoriów badawczych prowadzonych przez producentów wyrobów tytoniowych.
W obecnej sytuacji ekonomicznej, w której dzia³alnoœæ polskich firm wychodzi poza granice RP, takie
ograniczenia powoduj¹ brak konkurencyjnoœci naszych producentów oraz to, ¿e wyniki badañ przepro-
wadzanych w Polsce, aby mog³y byæ uznane przez inne pañstwa cz³onkowskie, musz¹ zostaæ zweryfiko-
wane przez laboratoria na przyk³ad w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca
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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!
Budowê Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) Akademii Medycznej w £odzi rozpoczêto w 1975 r.

Niestety, kryzys ekonomiczno-polityczny w PRL, a tak¿e inicjowana przez ówczesne w³adze propagando-
wa budowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi skutecznie zahamowa³y realizacjê CKD. Na-
dzieja dla CKD pojawi³a siê w maju 1999 r., gdy minister zdrowia i opieki spo³ecznej Franciszka Cegielska
zatwierdzi³a „Zaktualizowane za³o¿enia techniczno-ekonomiczne” przedsiêwziêcia inwestycyjnego o na-
zwie „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Akademii Medycznej w £odzi” o zdolnoœci us³ugowej na poziomie
tysi¹ca piêciuset czterdziestu dziewiêciu ³ó¿ek wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów na kwotê 766
464 543 z³, w tym roboty budowlano-monta¿owe na kwotê 410 089 333 z³. Warto zauwa¿yæ, ¿e ceny mate-
ria³ów budowlanych i inne koszty bezpoœrednie w budownictwie by³y wówczas wielokrotnie ni¿sze ni¿
obecnie.

Po po³¹czeniu AM z WAM w³adze uczelni doprowadzi³y do zmniejszenia rozmiarów inwestycji i obni¿enia
jej finansowania o 465 685 000 z³. Program zak³ada³ uruchomienie szpitala licz¹cego trzysta szeœædziesi¹t
siedem ³ó¿ek, zajmuj¹cego 60% ca³kowitej kubatury w stanie surowym zamkniêtym, bez dalszych planów
i bud¿etu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e przepis mówi¹cy o dopuszczalnej wysokoœci budynku szpitalnego obo-
wi¹zywa³ w latach 1992–2005, a nastêpnie zosta³ uchylony.

Realizacja zaproponowanego projektu, polegaj¹cego na oddaniu do u¿ytku szpitala jedynie czêœci bu-
dynku i pozostawieniu oko³o 3/5 ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej w stanie surowym zamkniêtym spowo-
duje, ¿e wykoñczenie tej czêœci w przysz³oœci bêdzie siê wi¹zaæ z ogromnymi trudnoœciami organizacyjnymi
i ekonomicznymi – powa¿ne prace budowlane obok funkcjonuj¹cego obiektu s³u¿by zdrowia i nad nim –
lub nawet z koniecznoœci¹ zamkniêcia czêœci lub ca³oœci szpitala na czas dokoñczenia budowy.

W realizowanym aktualnie programie medycznym szpital nie by³by w stanie zrównowa¿yæ siê ekono-
micznie. Proponowany zestaw klinik ma szansê przynieœæ oko³o 50 milionów z³ przychodu rocznego, pod-
czas gdy szacunkowo nale¿y oceniæ, ¿e tej wielkoœci szpital musi dysponowaæ bud¿etem na poziomie oko-
³o 90–100 milionów z³ rocznie. Prosty rachunek wskazuje, ¿e zad³u¿enie wzrasta³oby corocznie
o 40–50 milionów z³.

Po przeanalizowaniu aspektów architektonicznych, medycznych, funkcjonalnych i finansowych w³a-
dze uczelni podjê³y decyzjê o niezasiedlaniu szpitala w obecnym kszta³cie i koniecznoœci podjêcia próby
kontynuowania inwestycji centralnej.

Decyzja nie wynika tylko z oceny dotychczasowego projektu, ale ma g³êbokie uzasadnienie spo³eczne.
£ódŸ jest miastem starych ludzi, a prognozy demograficzne wskazuj¹ na sta³e i szybkie pog³êbianie siê tej
tendencji. Baza lecznicza w wielu dziedzinach jest zaniedbana, co powoduje migracjê chorych.

W³adze wojewódzkie stoj¹ wobec koniecznoœci dostosowania wielu szpitali do wymogów unijnych do
2012 r., a koszt tych dzia³añ znacznie przekracza koszt ukoñczenia nowoczesnej inwestycji CKD. Z punk-
tu widzenia finansowych interesów pañstwa i województwa, a tak¿e interesów chorych, dokoñczenie
CKD i przeniesienie tam jednostek UM z opró¿nianych szpitali podleg³ych marsza³kowi województwa sta-
nowi jedyn¹ rozs¹dn¹ propozycjê. Wspólne siêgniêcie po finansowanie centralne stanowi o dodatkowej
wartoœci projektu.

Propozycja zak³ada inny program dzia³ania CKD, uwzglêdniaj¹cy nie tylko dydaktyczne i naukowe po-
trzeby uniwersytetu, ale przede wszystkim aktualne i przysz³e potrzeby spo³eczne, które wynikaj¹ z ana-
lizy demograficznej oraz prognozy zachorowalnoœci i umieralnoœci mieszkañców regionu œrodkowopol-
skiego. W kontekœcie tych wyzwañ program inwestycyjny widzieæ nale¿y g³ównie w perspektywie przenie-
sienia do CKD znacz¹cej czêœci klinik funkcjonuj¹cych obecnie na „bazie obcej”. Przewiduje siê zagospo-
darowanie centralnej, ju¿ wybudowanej (stan surowy zamkniêty), czêœci budynku A-2 na dodatkowe sale
operacyjne, poradnie, zak³ad diagnostyki obrazowej, drugi w £odzi zak³ad radioterapii. Ta czêœæ budynku
nie jest obecnie przewidziana w projekcie centrum dydaktycznego UM.

Analiza mo¿liwoœci przeniesienia tam poszczególnych klinik pozwala na utworzenie szpitala odpowia-
daj¹cego potrzebom spo³ecznym o obrocie w wysokoœci oko³o 200 milionów z³. Szczegó³owy plan zasiedle-
nia wymaga ustaleñ z marsza³kiem województwa, Ministerstwem Zdrowia i NFZ.

Ju¿ pobie¿na analiza perspektyw inwestycyjnych w regionie wskazuje, ¿e nie ma lepszego ni¿ CKD
miejsca, zarówno spe³niaj¹cego obecne standardy medyczne, jak i odpowiadaj¹cego rozwojowym wyma-
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ganiom w przysz³oœci. Jest to zatem najtañszy sposób potencjalnego inwestowania w potrzeby zdrowotne
w najbli¿szych kilkudziesiêciu latach. Przedstawiony program umo¿liwi racjonalne zagospodarowanie ju¿
wzniesionych budynków CKD oraz pozwoli na unikniêcie rozpoczynania prac budowlanych ponad funk-
cjonuj¹cym szpitalem.

Nie bez znaczenia jest przeniesienie do CKD wielu klinik z bazy miejskiej, dziêki czemu zostanie ca³ko-
wicie opró¿nionych wiele budynków. W³adze regionu bêd¹ mia³y du¿¹ swobodê w dalszym ich zagospo-
darowaniu nie tylko na cele lecznicze. Unikn¹ te¿ koniecznoœci kosztownych inwestycji dostosowaw-
czych.

Ca³oœæ kosztów, ³¹cznie z etapowym uruchamianiem tak wielkiego szpitala, szacuje siê na oko³o
700 milionów z³. Roboty budowlane i wykoñczeniowe w czêœci budynku A-1, nieobjêtej dotychczasowym
projektem, poch³on¹ 155 milionów z³. Roboty budowlane i wykoñczeniowe w czêœci A-2 (dodatkowy blok
operacyjny, poradnie, diagnostyka) szacuje siê na 90 milionów z³. Wyposa¿enie obydwu budynków to
koszt rzêdu 130 milionów z³. Wyposa¿enie bloku operacyjnego szacuje siê na 50 milionów z³, Zak³adu
Diagnostyki Obrazowej – na 25 milionów z³, Pracowni PET (skaner, cyklotron, laboratorium FDG) – na 32
miliony z³. W przypadku wyposa¿enia Zak³adu Radioterapii koszty (122 milion z³) s¹ wirtualne, gdy¿
sprzêt mo¿na uzyskaæ nieodp³atnie z NPZChN. Koszt uruchomienia szpitala (aplikacja o te œrodki prowa-
dzona oddzielnie) to 100 milionów z³. Do kosztów nale¿y doliczyæ 2 miliony z³, które poch³onie korekta
skomunikowania CKD z ulic¹ Narutowicza. Skorzystanie z obecnie funkcjonuj¹cego Programu Zwalcza-
nia Chorób Nowotworowych, który zak³ada kupowanie sprzêtu do radioterapii z bud¿etu pañstwa, po-
zwoli planowo obni¿yæ koszty inwestycji do 580 milionów z³.

Realizacja przedstawionego projektu przynios³aby równie¿ korzyœci dla UM. Przede wszystkim gwa-
rancjê lepszego zarz¹dzania klinikami, mo¿liwoœæ inwestowania UM w kliniki, co podnios³oby standard
leczenia chorych i warunki nauczania studentów, doposa¿enie klinik w sprzêt, likwidacjê rozproszenia
jednostek dydaktycznych UM, a tym samym lepsz¹ efektywnoœæ procesu kszta³cenia. Ponadto poprawa
wizerunku ca³ej uczelni zwiêkszy³aby mo¿liwoœci realnej wspó³pracy z uczelniami zagranicznymi.

Maj¹c na uwadze dobro pacjentów, korzyœci spo³eczne, naukowe, jak i ekonomiczne zwi¹zane z reali-
zacj¹ tej inwestycji, zwracamy siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o poparcie przedmiotowego projek-
tu oraz przeznaczenie w bud¿ecie pañstwa œrodków finansowych na jego zrealizowanie.

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

Szanowny Panie Ministrze!
Zapewnienie w³aœciwego dostêpu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych kombatantom

i weteranom jest jednym z podstawowych zadañ pañstwa w sferze zdrowotnej i prawnej. Od stycznia
2006 r. na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi
funkcjonuje w sposób zinstytucjonalizowany Centralny Szpital Weteranów. Od pocz¹tku jego istnienia
do koñca czerwca br. hospitalizowano ponad dwa tysi¹ce oœmiuset weteranów. Udzielono im dwadzie-
œcia osiem tysiêcy sto czternaœcie porad specjalistycznych, a liczba porad udzielonych przez lekarzy pier-
wszego kontaktu wynios³a szesnaœcie tysiêcy siedemset siedemdziesi¹t jeden.

Finansowanie dzia³alnoœci Centralnego Szpitala Weteranów odbywa siê jedynie poprzez Narodowy
Fundusz Zdrowia i jest wysoce niewystarczaj¹ce, a tymczasem kombatanci RP s¹ ju¿ w podesz³ym wieku
– œrednia wieku to osiemdziesi¹t piêæ lat – zatem wielu z nich wymaga wdro¿enia natychmiastowej tera-
pii, w³¹cznie z koniecznoœci¹ przeprowadzenia kilku zabiegów operacyjnych, co skutkuje przed³u¿on¹
hospitalizacj¹ oraz wieloma miesi¹cami rehabilitacji. Œwiadczenia medyczne udzielane tej grupie spo³e-
cznej, ze wzglêdu na urazy i kontuzje doznane podczas walk o niepodleg³oœæ, niejednokrotnie spowodo-
wane tak¿e pobytem w obozach i wiêzieniach, z zasady wymagaj¹ stosowania wieloprofilowej diagnostyki
oraz licznych procedur terapeutycznych, jednak Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszt jedynie je-
dnej wdro¿onej procedury medycznej. Osoby w podesz³ym wieku, a takimi s¹ kombatanci i weterani, nie
maj¹ ju¿ czasu i nie mog¹ wielokrotnie wracaæ do szpitala na kolejne zabiegi operacyjne. W wiêkszoœci s¹
oni, z racji odniesionych ran i kontuzji, a tak¿e wieku, osobami niepe³nosprawnymi.

Centralny Szpital Weteranów jest placówk¹ wiod¹c¹, wpisan¹ na mocy uchwa³y Rady Ministrów na listê
szpitali o strategicznym znaczeniu. Mo¿e poszczyciæ siê wieloma profesjonalnie zarz¹dzanymi klinikami, dla-
tego sta³ siê miejscem, gdzie pacjenci, pomimo choroby, czerpi¹ radoœæ z tego, ¿e jest ktoœ, kto chce siê nimi
zaj¹æ, zaopiekowaæ.Jednak¿e tenszpitalnie zosta³w¿adensposóbdofinansowanyzbud¿etupañstwawcelu
dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, jak równie¿ prowadzenia leczenia osób w tak
podesz³ym wieku. Wydaje siê zatem, ¿e pilnym zadaniem organów pañstwa jest dokonanie takich zapisów
wdrodzeustawy,namocyktórychdzia³alnoœæ i funkcjeCentralnegoSzpitalaWeteranówzostan¹ jasnookre-
œlone. Chodzi miêdzy innymi o finansowanie zakupu niezbêdnego sprzêtu u³atwiaj¹cego poruszanie siê osób
niepe³nosprawnych ruchowo, jak równie¿ innego sprzêtu o charakterze socjalno-bytowym, a tak¿e medycz-
nym. Okreœliæ nale¿y tak¿e wysokoœæ finansowania niezbêdnego serwisu technicznego i koniecznych na-
praw. Sprawa jest pilna, poniewa¿ wiek kombatantów nie pozwala na jej dalsze odsuwanie w czasie.

Pamiêtaæ nale¿y tak¿e, ¿e powstaje nowa ustawa o weteranach, która ma okreœliæ, miêdzy innymi, sta-
tus inwalidy wojennego dla uczestników misji, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, pomoc w adaptacji
do warunków ¿ycia po powrocie z misji i zakoñczeniu s³u¿by, pomoc dla wdów i sierot po poleg³ych na mi-
sji lub zmar³ych w wyniku choroby tropikalnej. Tak wiêc liczba osób uprawnionych do objêcia ich szcze-
góln¹ opiek¹ (art. 19 Konstytucji RP) ulegnie zwiêkszeniu.

Szanowny Panie Ministrze, poni¿ej przedstawiamy projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach kom-
batantów, uczestników walki cywilnej z lat 1914–1945, dzia³aczach opozycji wobec dyktatury komuni-
stycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych (projekt z dnia 11 lutego 2008 r.), który
rozwi¹¿e przedstawiony problem. Jednoczeœnie zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o po-
moc we wprowadzeniu przedmiotowego projektu w ¿ycie.

Informujemy, ¿e pismo w tej sprawie zosta³o z³o¿one na rêce pana Janusza Krupskiego, kierownika
Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Art. 17 ust. 1. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi – Centralny Szpital Weteranów,
zwany dalej Centralnym Szpitalem Weteranów, udziela œwiadczeñ opieki zdrowotnej poza kolejnoœci¹
kombatantom, o których mowa w art. 2 ustawy, a tak¿e uczestnikom walki cywilnej, o których mowa
w art. 3 ustawy.

Ust. 2. Centralny Szpital Weteranów udziela œwiadczeñ opieki zdrowotnej poza kolejnoœci¹ kombatan-
tom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy oraz dzia³aczom opozycji, o których mowa w art. 5 ust. 1, ofia-
rom represji systemów totalitarnych, o których mowa w art. 6 ustawy, a tak¿e osobom poszkodowanym
w konfliktach zbrojnych, misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
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Art. 39 ust. 5. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego w porozumieniu z ministrem
zdrowia okreœli w drodze rozporz¹dzenia sposób refundacji zwiêkszonych kosztów ponoszonych przez
Centralny Szpital Weteranów, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ zabezpieczenia odpowiedniej aparatury me-
dycznej, a tak¿e warunków socjalno-bytowych gwarantuj¹cych prawid³owy przebieg procesu diagnosty-
czno-leczniczego kombatantów, uwzglêdniaj¹c terminy i sposoby przedstawienia sprawozdañ oraz wzory
tych sprawozdañ.

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 minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zapewnienie w³aœciwego dostêpu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych kombatantom

i weteranom jest jednym z podstawowych zadañ pañstwa w sferze zdrowotnej i prawnej. Od stycznia
2006 r. na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi
funkcjonuje w sposób zinstytucjonalizowany Centralny Szpital Weteranów. Od pocz¹tku jego istnienia
do koñca czerwca br. hospitalizowano ponad dwa tysi¹ce oœmiuset weteranów. Udzielono im dwadzie-
œcia osiem tysiêcy sto czternaœcie porad specjalistycznych, a liczba porad udzielonych przez lekarzy pier-
wszego kontaktu wynios³a szesnaœcie tysiêcy siedemset siedemdziesi¹t jeden.

Finansowanie dzia³alnoœci Centralnego Szpitala Weteranów odbywa siê jedynie poprzez Narodowy
Fundusz Zdrowia i jest wysoce niewystarczaj¹ce, a tymczasem kombatanci RP s¹ ju¿ w podesz³ym wieku
– œrednia wieku to osiemdziesi¹t piêæ lat – zatem wielu z nich wymaga wdro¿enia natychmiastowej tera-
pii, w³¹cznie z koniecznoœci¹ przeprowadzenia kilku zabiegów operacyjnych, co skutkuje przed³u¿on¹
hospitalizacj¹ oraz wieloma miesi¹cami rehabilitacji. Œwiadczenia medyczne udzielane tej grupie spo³e-
cznej, ze wzglêdu na urazy i kontuzje doznane podczas walk o niepodleg³oœæ, niejednokrotnie spowodo-
wane tak¿e pobytem w obozach i wiêzieniach, z zasady wymagaj¹ stosowania wieloprofilowej diagnostyki
oraz licznych procedur terapeutycznych, jednak Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszt jedynie je-
dnej wdro¿onej procedury medycznej. Osoby w podesz³ym wieku, a takimi s¹ kombatanci i weterani, nie
maj¹ ju¿ czasu i nie mog¹ wielokrotnie wracaæ do szpitala na kolejne zabiegi operacyjne. W wiêkszoœci s¹
oni, z racji odniesionych ran i kontuzji, a tak¿e wieku, osobami niepe³nosprawnymi.

Centralny Szpital Weteranów jest placówk¹ wiod¹c¹, wpisan¹ na mocy uchwa³y Rady Ministrów na listê
szpitali o strategicznym znaczeniu. Mo¿e poszczyciæ siê wieloma profesjonalnie zarz¹dzanymi klinikami, dla-
tego sta³ siê miejscem, gdzie pacjenci, pomimo choroby, czerpi¹ radoœæ z tego, ¿e jest ktoœ, kto chce siê nimi
zaj¹æ, zaopiekowaæ.Jednak¿e tenszpitalnie zosta³w¿adensposóbdofinansowanyzbud¿etupañstwawcelu
dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, jak równie¿ prowadzenia leczenia osób w tak
podesz³ym wieku. Wydaje siê zatem, ¿e pilnym zadaniem organów pañstwa jest dokonanie takich zapisów
wdrodzeustawy,namocyktórychdzia³alnoœæ i funkcjeCentralnegoSzpitalaWeteranówzostan¹ jasnookre-
œlone. Chodzi miêdzy innymi o finansowanie zakupu niezbêdnego sprzêtu u³atwiaj¹cego poruszanie siê osób
niepe³nosprawnych ruchowo, jak równie¿ innego sprzêtu o charakterze socjalno-bytowym, a tak¿e medycz-
nym. Okreœliæ nale¿y tak¿e wysokoœæ finansowania niezbêdnego serwisu technicznego i koniecznych na-
praw. Sprawa jest pilna, poniewa¿ wiek kombatantów nie pozwala na jej dalsze odsuwanie w czasie.

Pamiêtaæ nale¿y tak¿e, ¿e powstaje nowa ustawa o weteranach, która ma okreœliæ, miêdzy innymi, sta-
tus inwalidy wojennego dla uczestników misji, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, pomoc w adaptacji
do warunków ¿ycia po powrocie z misji i zakoñczeniu s³u¿by, pomoc dla wdów i sierot po poleg³ych na mi-
sji lub zmar³ych w wyniku choroby tropikalnej. Tak wiêc liczba osób uprawnionych do objêcia ich szcze-
góln¹ opiek¹ (art. 19 Konstytucji RP) ulegnie zwiêkszeniu.

Szanowna Pani Minister, poni¿ej przedstawiamy projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach komba-
tantów, uczestników walki cywilnej z lat 1914–1945, dzia³aczach opozycji wobec dyktatury komunisty-
cznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych (projekt z dnia 11 lutego 2008 r.), który
rozwi¹¿e przedstawiony problem. Jednoczeœnie zwracamy siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o po-
moc we wprowadzeniu przedmiotowego projektu w ¿ycie.

Informujemy, ¿e pismo w tej sprawie zosta³o z³o¿one na rêce pana Janusza Krupskiego, kierownika
Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Art. 17 ust. 1. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi – Centralny Szpital Weteranów,
zwany dalej Centralnym Szpitalem Weteranów, udziela œwiadczeñ opieki zdrowotnej poza kolejnoœci¹
kombatantom, o których mowa w art. 2 ustawy, a tak¿e uczestnikom walki cywilnej, o których mowa
w art. 3 ustawy.

Ust. 2. Centralny Szpital Weteranów udziela œwiadczeñ opieki zdrowotnej poza kolejnoœci¹ kombatan-
tom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy oraz dzia³aczom opozycji, o których mowa w art. 5 ust. 1, ofia-
rom represji systemów totalitarnych, o których mowa w art. 6 ustawy, a tak¿e osobom poszkodowanym
w konfliktach zbrojnych, misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
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Art. 39 ust. 5. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego w porozumieniu z ministrem
zdrowia okreœli w drodze rozporz¹dzenia sposób refundacji zwiêkszonych kosztów ponoszonych przez
Centralny Szpital Weteranów, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ zabezpieczenia odpowiedniej aparatury me-
dycznej, a tak¿e warunków socjalno-bytowych gwarantuj¹cych prawid³owy przebieg procesu diagnosty-
czno-leczniczego kombatantów, uwzglêdniaj¹c terminy i sposoby przedstawienia sprawozdañ oraz wzory
tych sprawozdañ.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 20. posiedzenia Senatu 375



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Janusza Krupskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zapewnienie w³aœciwego dostêpu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych kombatan-

tom i weteranom jest jednym z podstawowych zadañ pañstwa w sferze zdrowotnej i prawnej. Od stycz-
nia 2006 r. na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej
w £odzi funkcjonuje w sposób zinstytucjonalizowany Centralny Szpital Weteranów. Od pocz¹tku jego
istnienia do koñca czerwca bie¿¹cego roku hospitalizowano ponad dwa tysi¹ce oœmiuset weteranów.
Udzielono im dwadzieœcia osiem tysiêcy sto czternaœcie porad specjalistycznych, a liczba porad
udzielonych przez lekarzy pierwszego kontaktu wynios³a szesnaœcie tysiêcy siedemset siedemdziesi¹t
jeden.

Finansowanie dzia³alnoœci Centralnego Szpitala Weteranów odbywa siê jedynie poprzez Narodowy
Fundusz Zdrowia i jest wysoce niewystarczaj¹ce, a tymczasem kombatanci RP s¹ ju¿ w podesz³ym wieku
– œrednia wieku to osiemdziesi¹t piêæ lat – zatem wielu z nich wymaga wdro¿enia natychmiastowej tera-
pii, w³¹cznie z koniecznoœci¹ przeprowadzenia kilku zabiegów operacyjnych, co skutkuje przed³u¿on¹
hospitalizacj¹ oraz wieloma miesi¹cami rehabilitacji. Œwiadczenia medyczne udzielane tej grupie spo³e-
cznej, ze wzglêdu na urazy i kontuzje doznane podczas walk o niepodleg³oœæ, niejednokrotnie spowodo-
wane tak¿e pobytem w obozach i wiêzieniach, z zasady wymagaj¹ stosowania wieloprofilowej diagnostyki
oraz licznych procedur terapeutycznych, jednak Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszt jedynie je-
dnej wdro¿onej procedury medycznej. Osoby w podesz³ym wieku, a takimi s¹ kombatanci i weterani, nie
maj¹ ju¿ czasu i nie mog¹ wielokrotnie wracaæ do szpitala na kolejne zabiegi operacyjne. W wiêkszoœci s¹
oni, z racji odniesionych ran i kontuzji, a tak¿e wieku, osobami niepe³nosprawnymi.

Centralny Szpital Weteranów jest placówk¹ wiod¹c¹, wpisan¹ na mocy uchwa³y Rady Ministrów na li-
stê szpitali o strategicznym znaczeniu. Mo¿e poszczyciæ siê wieloma profesjonalnie zarz¹dzanymi klini-
kami, dlatego sta³ siê miejscem, gdzie pacjenci, pomimo choroby, czerpi¹ radoœæ z tego, ¿e jest ktoœ, kto
chce siê nimi zaj¹æ, zaopiekowaæ. Jednak¿e ten szpital nie zosta³ w ¿aden sposób dofinansowany z bud¿e-
tu pañstwa w celu dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, jak równie¿ prowadze-
nia leczenia osób w tak podesz³ym wieku. Wydaje siê zatem, ¿e pilnym zadaniem organów pañstwa jest
dokonanie takich zapisów w drodze ustawy, na mocy których dzia³alnoœæ i funkcje Centralnego Szpitala
Weteranów zostan¹ jasno okreœlone. Chodzi miêdzy innymi o finansowanie zakupu niezbêdnego sprzêtu
u³atwiaj¹cego poruszanie siê osób niepe³nosprawnych ruchowo, jak równie¿ innego sprzêtu o charakte-
rze socjalno-bytowym, a tak¿e medycznym. Okreœliæ nale¿y tak¿e wysokoœæ finansowania niezbêdnego
serwisu technicznego i koniecznych napraw. Sprawa jest pilna, poniewa¿ wiek kombatantów nie pozwala
na jej dalsze odsuwanie w czasie.

Pamiêtaæ nale¿y tak¿e, ¿e powstaje nowa ustawa o weteranach, która ma okreœliæ, miêdzy innymi, sta-
tus inwalidy wojennego dla uczestników misji, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, pomoc w adaptacji
do warunków ¿ycia po powrocie z misji i zakoñczeniu s³u¿by, pomoc dla wdów i sierot po poleg³ych na mi-
sji lub zmar³ych w wyniku choroby tropikalnej. Tak wiêc liczba osób uprawnionych do objêcia ich szcze-
góln¹ opiek¹ (art. 19 Konstytucji RP) ulegnie zwiêkszeniu.

Szanowny Panie Ministrze, poni¿ej przedstawiamy projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach kom-
batantów, uczestników walki cywilnej z lat 1914–1945, dzia³aczach opozycji wobec dyktatury komuni-
stycznej oraz niektórych ofiarach represji systemów totalitarnych (projekt z dnia 11 lutego 2008 r.), który
rozwi¹¿e przedstawiony problem.

Art. 17 ust. 1. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi – Centralny Szpital Weteranów,
zwany dalej Centralnym Szpitalem Weteranów, udziela œwiadczeñ opieki zdrowotnej poza kolejnoœci¹
kombatantom, o których mowa w art. 2 ustawy, a tak¿e uczestnikom walki cywilnej, o których mowa
w art. 3 ustawy.

Ust. 2. Centralny Szpital Weteranów udziela œwiadczeñ opieki zdrowotnej poza kolejnoœci¹ kombatan-
tom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy oraz dzia³aczom opozycji, o których mowa w art. 5 ust. 1, ofia-
rom represji systemów totalitarnych, o których mowa w art. 6 ustawy, a tak¿e osobom poszkodowanym
w konfliktach zbrojnych, misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
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Art. 39 ust. 5. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego w porozumieniu z ministrem
zdrowia okreœli w drodze rozporz¹dzenia sposób refundacji zwiêkszonych kosztów ponoszonych przez
Centralny Szpital Weteranów, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ zabezpieczenia odpowiedniej aparatury me-
dycznej, a tak¿e warunków socjalno-bytowych gwarantuj¹cych prawid³owy przebieg procesu diagnosty-
czno-leczniczego kombatantów, uwzglêdniaj¹c terminy i sposoby przedstawienia sprawozdañ oraz wzory
tych sprawozdañ.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 25 paŸdziernika 2008 r. tygodnik „Polityka” w artykule „Nareszcie wracamy” zamieœci³ infor-

macjê, ¿e w trakcie natowskich æwiczeñ dowodzenia pan genera³ Mieczys³aw Stachowiak straci³ 90% od-
dzia³ów podczas jednego dnia æwiczeñ. Artyku³ zawiera równie¿ przypuszczenie, ¿e pan genera³ Mieczy-
s³aw Stachowiak ma obj¹æ funkcjê nowego szefa Sztabu Generalnego WP. W zwi¹zku z tym uprzejmie
prosimy Pana Ministra o udzielenie nastêpuj¹cych informacji:

Po pierwsze, czy potwierdza Pan opisane w tym artykule informacje dotycz¹ce pana genera³a Stacho-
wiaka?

Po drugie, je¿eli tak, to czy przeprowadzono analizê powodów tak dramatycznego uszczerbku jedno-
stek bojowych bior¹cych udzia³ w æwiczeniach?

Po trzecie, czy wytypowano osoby odpowiedzialne za zaistnia³e wydarzenie?
Po czwarte, czy i jakie wyci¹gniêto konsekwencje w stosunku do winnych tej sytuacji?
Liczmy na piln¹ odpowiedŸ Pana Ministra. Jednoczeœnie wyra¿amy nadziejê, ¿e treœæ materia³u dzien-

nikarskiego przynajmniej w du¿ej czêœci mija siê z prawd¹. Je¿eli tak nie jest, to znaczy, ¿e nadzieja, któr¹
Polacy wi¹zali z podniesieniem jakoœci naszych jednostek w oparciu o kontyngent w Iraku i Afganistanie
nie dotyczy wszystkich struktur naszej armii.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze zg³oszonymi przez przedstawicieli œrodowiskowych domów samopomocy zastrze¿eniami

dotycz¹cymi proponowanych zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹z-
ku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w województwie, czyli tak zwanej
ustawy kompetencyjnej – chodzi o art. 17 ust.1 pkt 3 nak³adaj¹cy na gminy obowi¹zek prowadzenia i roz-
wijania infrastruktury œrodowiskowych domów samopomocy dla doros³ych osób niepe³nosprawnych in-
telektualnie i przewlekle chorych psychicznie – zwracamy siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o przea-
nalizowanie i odniesienie siê do przedstawionych kwestii.

Zgodnie z proponowanym zapisem ustawy obowi¹zek utrzymania œrodowiskowych domów samopo-
mocy przejdzie na gminy. Realizacja tego zadania mo¿e okazaæ siê zbyt du¿ym obci¹¿eniem dla jednostek
samorz¹dowych. Mieszkañcy œrodowiskowych domów samopomocy, ich rodziny oraz pracownicy tych
placówek obawiaj¹ siê, ¿e wiele gmin nie bêdzie w stanie finansowaæ tego zadania, a brak œrodków na ten
cel lub ich zmniejszenie mo¿e przyczyniæ siê do: obni¿enia standardu us³ug wykonywanych w oœrodkach;
pogorszenia stanu psychicznego osób niepe³nosprawnych, pozbawionych systematycznej rehabilitacji
i terapii; pogorszenia sytuacji materialnej rodzin z uwagi na koniecznoœæ zapewnienia opieki i terapii cho-
remu cz³onkowi rodziny; nawet likwidacji œrodowiskowych domów samopomocy. Pozbawienie osób nie-
pe³nosprawnych mo¿liwoœci korzystania z placówki dziennego pobytu mo¿e w wielu przypadkach spowo-
dowaæ pogorszenie stanu psychicznego chorych i ich hospitalizacjê na oddzia³ach psychiatrii. Koniecz-
noœæ zapewnienia osobom niepe³nosprawnym opieki zmusi rodziny do rezygnacji z pracy lub umieszcza-
nia chorych w domach pomocy spo³ecznej. Obydwa rozwi¹zania ogranicz¹ uczestniczenie osób niepe³no-
sprawnych w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym i osobistym.

Zapewnienie chorym godnych warunków do ¿ycia, sta³ej i profesjonalnej opieki, rehabilitacji, terapii
oraz mo¿liwoœci swobodnego uczestniczenia we wszystkich wymiarach ¿ycia jest priorytetem i nale¿y do
obowi¹zków w³adz pañstwa, dlatego nie mo¿na dopuœciæ do sytuacji zagra¿aj¹cej istnieniu i funkcjono-
waniu palcówek, jakimi s¹ œrodowiskowe domy samopomocy.

Szanowna Pani Minister, w zwi¹zku z przedstawionym problemem zwracamy siê do Pani z uprzejm¹
proœb¹ o zagwarantowanie œrodków finansowych, które pozwol¹ na prowadzenie i rozwój infrastruktury
œrodowiskowych domów pomocy w pe³nym zakresie.

Lista wraz z podpisami osób, które z³o¿y³y petycjê: osób niepe³nosprawnych, cz³onków ich rodzin
i opiekunów oraz pracowników œrodowiskowych domów samopomocy, zostanie przes³ana poczt¹ na ad-
res Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Mamy przyjemnoœæ przedstawiæ Pani Minister propozycjê utworzenia w £odzi miêdzywydzia³owego

oœrodka badañ nad regionem ³ódzkim. Pomys³ ten zrodzi³ siê w gronie naukowców Uniwersytetu
£ódzkiego. Doskonale wpisuje siê w strategiê rozwoju miasta i regionu, stanowi¹c jednoczeœnie
wspólne przedsiêwziêcie uczelni i parlamentarzystów ³ódzkich. Warto podkreœliæ, ¿e inicjatywa ta
wychodzi naprzeciw rosn¹cemu zainteresowaniu histori¹ „ma³ej ojczyzny” wœród wielu mieszkañców
£odzi.

£ódŸ jest modelowym przyk³adem miasta wielokulturowego i wielonarodowoœciowego, którego
dynamiczny rozwój rozpocz¹³ siê u zarania XIX wieku, co stanowi pewn¹ odmiennoœæ w stosunku do innych
miast tego rodzaju (Gdañsk, Wroc³aw). Specyfika £odzi przejawia siê w wielu elementach. Warta
podkreœlenia jest niespotykana na innych obszarach kraju mozaika narodowoœciowa (Polacy, Niemcy, ¯ydzi,
a tak¿e Rosjanie), doskona³y stan zachowania Ÿróde³, sta³e interakcje miêdzy polityk¹ a gospodark¹, a przy
tym ich zmienny kierunek, a tak¿e to, ¿e by³ to region przoduj¹cy gospodarczo w okresie zaborów i w II
Rzeczypospolitej; obok Œl¹ska by³ to najwiêkszy obszar przemys³owy Polski w II po³owie XIX wieku i I po³owie
XX wieku. Inne takie elementy to dominacja przemys³u lekkiego – ko³a zamachowego rozwoju w XIX wieku,
specyfika stosunków narodowoœciowych podczas II wojny œwiatowej, getto ³ódzkie, polityka wobec Polaków,
„przebudowa” struktury narodowoœciowo-spo³ecznej, utopijne plany dotycz¹ce „niemieckiego Warthegau”,
£ódŸ – „druga stolica Polski” 1945–1946/1948, region zaniedbany w PRL (przemys³ lekki, „obszar ju¿
przemys³owy”).

Dzieje £odzi sta³y siê przedmiotem licznych prac naukowych, z których pierwsze powsta³y jeszcze przed I
wojn¹ œwiatow¹. Niemniej jednak, bior¹c pod uwagê wybiórczoœæ podejmowanych w okresie
komunistycznym zagadnieñ badawczych oraz wp³yw wymogów politycznych na powstaj¹c¹ wówczas
produkcjê naukow¹, historia £odzi i regionu ³ódzkiego stanowi ogromne i nadal niezagospodarowane pole
badawcze.

Oœrodek mia³by charakter miêdzywydzia³owego centrum, skupiaj¹cego naukowców U£ zajmuj¹cych
siê £odzi¹ i regionem, œciœle wspó³pracuj¹cego z Archiwum Pañstwowym w £odzi, Biurem Edukacji
Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej oraz Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ im. marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego.

Doskona³y stan zachowania Ÿróde³ archiwalnych oraz specyfika regionu pozwalaj¹ na prowadzenie
badañ z zakresu historii, kulturoznawstwa, filologii, geografii, ekonomii czy socjologii. Istotnym
warunkiem prowadzonych badañ ma staæ siê ich komplementarnoœæ. Powa¿nym uchybieniem
dotychczasowych prac z zakresu problematyki mniejszoœci narodowych jest, niestety, brak badañ
porównawczych i oderwanie od kontekstu historycznego, czego efektem jest tworzenie fa³szywego obrazu
poszczególnych grup narodowoœciowych. Oœrodek sta³by siê jednoczeœnie centrum informacji
archiwalnej i bibliograficznej. Powsta³e prace naukowe ukazywa³yby siê w periodyku. Prowadzone w
ramach oœrodka studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe mog¹ kszta³ciæ nastêpuj¹ce
umiejêtnoœci zawodowe: orientacja w historii regionu od czasów œredniowiecznych do chwili obecnej;
znajomoœæ dziedzictwa kulturowego regionu; znajomoœæ stanu, rozmieszczenia i przydatnoœci badawczej
zasobu archiwalnego i bibliotecznego dotycz¹cego regionu; prowadzenie samodzielnych poszukiwañ
Ÿród³owych z zakresu historii regionu i ¿yj¹cych w nim narodowoœci; przygotowanie publikacji
popularnonaukowych z podanego wczeœniej zakresu; pe³nienie funkcji przewodnika po regionie, tak¿e
dla grup czy osób spoza Polski, na przyk³ad Niemców, ¯ydów; pomoc dla potomków danych
mieszkañców, poszukuj¹cych swych korzeni; przygotowanie wniosków o granty z zakresu dziedzictwa
kulturowego; umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykami niemieckim i angielskim na poziomie
zaawansowanym, a tak¿e znajomoœæ rosyjskiego, jidysz i hebrajskiego na poziomie pozwalaj¹cym na
korzystanie ze Ÿróde³ i literatury.

Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwentów tego kierunku bêd¹ urzêdy miast i gmin, regionalne
instytucjekulturalne,przedsiêbiorstwa turystyczne.Absolwencibêd¹ równie¿przygotowanidoprowadzenia
w³asnych przedsiêbiorstw turystycznych czy genealogicznych – podró¿e „œladami przodków” itp.

Szanowna Pani Minister, przedstawiona propozycja utworzenia miêdzywydzia³owego oœrodka badañ
nad regionem ³ódzkim jest niezwykle istotna dla mieszkañców £odzi, zw³aszcza tych najm³odszych,
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którzy dopiero bêd¹ poznawaæ historiê swojego miasta. Powstanie oœrodka ma s³u¿yæ rozwojowi
i upowszechnianiu wiedzy na temat historii regionu, ma daæ komplementarny jego obraz oraz przyczyniæ
siê do jego promocji. Poparcie tej inicjatywy jest niezwykle wa¿ne z naukowego punktu widzenia, dlatego
liczymy, ¿e Pani Minister poprze propozycjê utworzenia przedmiotowego oœrodka badañ.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na osiemnastym posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. skierowa³em do minister nauki

i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej oœwiadczenie, w którym pisa³em: „Kolejna sprawa, któr¹
chcia³bym zainteresowaæ pani¹ minister, to zni¿ki dla studentów na przejazdy poci¹gami PKP. Bardzo li-
czna grupa studentów decyduje siê na codzienny dojazd do uczelni i korzysta wtedy z us³ug PKP. W zwi¹z-
ku z tym chcia³bym zapytaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia zni¿ki z obecnych 37% do 50%. Aby u³at-
wiaæ m³odym ludziom dostêp do us³ug edukacyjnych, powinniœmy wspomagaæ ich na wszystkie sposo-
by, równie¿ w formie zwiêkszonej zni¿ki na przejazdy poci¹gami”.

Zwracaj¹c siê do Pani Minister, której wszelkie sprawy dotycz¹ce studentów powinny byæ bardzo blis-
kie, mia³em nadziejê, ¿e osobiœcie zaanga¿uje siê w sprawê podjêt¹ w oœwiadczeniu. Udzielona odpowiedŸ
nie pozostawia jednak ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e po stronie ministerstwa nie ma woli zajêcia siê spraw¹,
a z problemem odsy³a siê mnie do ministra infrastruktury.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym pytaniem: czy istnieje mo¿liwoœæ zwiê-
kszenia zni¿ki dla studentów na przejazdy poci¹gami PKP z obecnych 37% do 50%, aby u³atwiæ m³odym
ludziom dostêp do us³ug edukacyjnych?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Moje oœwiadczenie dotyczy za³o¿eñ projektu bud¿etu na rok 2009 odnosz¹cych siê do zadañ na³o¿o-

nych na Inspekcjê Sanitarn¹.
Z posiadanych przeze mnie informacji dotycz¹cych projektu bud¿etu Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej

na 2009 r. wynika, ¿e bêdzie to kolejny rok, w którym mo¿e wyst¹piæ znaczne niedoszacowanie bud¿etu,
a przewidziane w projekcie œrodki finansowe nie zapewni¹ realizacji na³o¿onych na inspekcjê zadañ. Nie-
mo¿liwe stanie siê zatem zarz¹dzanie ryzykiem epidemiologicznym, jak równie¿ nie zostanie zapewnione
bezpieczeñstwo zdrowotne kraju.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w Sejmie odbywa siê pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w woje-
wództwie. Nale¿y stwierdziæ, ¿e po raz kolejny mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e samorz¹dom przekazane bêd¹ za-
dania bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów PSSE, jak i z wojewódzkiej stacji w Gorzowie wynika, ¿e od kil-
ku lat nie zmienia siê poziom przyznawanego bud¿etu dotycz¹cego wydatków pozap³acowych, mimo wy-
stêpuj¹cej inflacji, znacznego wzrostu cen energii, us³ug, materia³ów i odczynników do przeprowadza-
nych badañ laboratoryjnych. Œrodki finansowe na inwestycje, jak równie¿ zakupy inwestycyjne w Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej przeznaczane s¹ sporadycznie, pomimo ogromnego zapotrzebowania. Zwra-
cam równie¿ uwagê na to, ¿e wszystkie laboratoria s¹ akredytowane, co wymusza potrzebê zapewnienia
pomieszczeñ, sprzêtu laboratoryjnego, jak równie¿ przygotowania merytorycznego pracowników na œwia-
towym poziomie.

Równie¿ za³o¿ony w projekcie bud¿etu w czêœci dotycz¹cej wydatków p³acowych wzrost wynagrodzeñ
na poziomie 2% nie spe³nia zobowi¹zania ministra zdrowia do zapewnienia œrodków finansowych umo¿-
liwiaj¹cych spe³nienie ustaleñ ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego oraz deklarowanego w porozumie-
niu wzrostu wynagrodzeñ w 2009 r. o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Wp³ynie to niew¹tpliwie de-
stabilizuj¹co na strukturê zatrudnienia w Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i spowoduje odejœcie z niej
dobrze przygotowanych merytorycznie i wyspecjalizowanych pracowników, co zreszt¹ ju¿ ma miejsce.
W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

Po pierwsze, jak przy za³o¿eniach projektu bud¿etu na 2009 r. zapewniæ prawid³owe i p³ynne wykona-
nie zadañ na³o¿onych na Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹?

Po drugie, czy opisana sytuacja finansowa nie wp³ynie negatywnie na bezpieczeñstwo zdrowotne kra-
ju?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przygotowanym projektem zmiany art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie

powiatowym (DzU z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.) zmierzaj¹cej do nadania statusu powiatu mia-
stom, w którym prezydent by³ w dniu 31 grudnia 1998 r. i bêdzie w dniu 31 grudnia 2008 roku organem
wykonawczym, przedstawiam nastêpuj¹ce oœwiadczenie.

Nadanie w³adzom miast z mocy prawa mo¿liwoœci przyznania sobie praw powiatu na warunkach okre-
œlonych w projekcie nowelizacji ustawy spowoduje rozpad budowanych od lat wspólnot powiatowych
oraz powa¿ne przesuniêcia granic powiatów, a nawet województw.

Wspólnotê powiatow¹ tworz¹ wspólne przedsiêwziêcia o charakterze ponadgminnym, zarówno w dzie-
dzinie transportu, ochrony œrodowiska, jak i s³u¿by zdrowia, a tak¿e zbudowane struktury, opracowane
zasady i procedury ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej itd., itd. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e samorz¹d po-
wiatowy aktualnie realizuje lub rozlicza zakoñczone inwestycje, a tak¿e aplikuje o œrodki unijne w ra-
mach programów operacyjnych.

Zapowiadane zmiany, które w konsekwencji spowoduj¹ rozpad czêœci powiatów oraz zmiany teryto-
rialne w ich granicach, przyczyni¹ siê do chaosu kompetencyjnego oraz stan¹ siê realn¹ groŸb¹ niemo¿li-
woœci rozliczenia lub kontynuowania projektów unijnych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami: czy jest planowane
po³¹czenie powiatu kaliskiego ziemskiego (województwo wielkopolskie) z powiatem kaliskim grodzkim?
Jakie s¹ planowane korekty mapy samorz¹dowej województwa wielkopolskiego? Jakie s¹ plany mini-
sterstwa w tej sprawie dotycz¹ce obszaru ca³ego naszego kraju?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami

w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w województwie oraz projekt ustawy o wojewódz-
twie i administracji rz¹dowej w województwie s¹ niespójne z za³o¿eniami do tych projektów.

Jedno z uregulowañ wspomnianego projektu powietrza wojewodzie wp³yw na obsadê stanowisk w ad-
ministracji zespolonej. W¹tpliwoœci budzi jednak to, co rozumie siê przez zgodê centralnego organu ad-
ministracji na decyzjê wojewody w tym zakresie. Jaki by³by tryb rozstrzygania sporów? Czy zgoda organu
centralnego mia³aby jedynie charakter niewi¹¿¹cej opinii?

Kolejn¹ niepokoj¹c¹ kwesti¹ jest planowana likwidacja G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej
i przekazanie jego kompetencji Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To samo mia³o-
by dotyczyæ spraw i dokumentacji prowadzonych przez g³ównego inspektora, mienia Skarbu Pañstwa
znajduj¹cego siê w jego w³adaniu, chodzi te¿ o przejœcie pracowników do UOKiK. Wydaje siê, ¿e proble-
matyka gruntowej reorganizacji tej inspekcji powinna zostaæ uregulowana w odrêbnej ustawie.

Je¿eli chodzi o projektowane przepisy dotycz¹ce przejœcia pracowników urzêdu wojewódzkiego do
urzêdów marsza³kowskich i jednostek samorz¹du terytorialnego w zwi¹zku z przeniesieniem tam zadañ,
to wydaje siê, ¿e przyjêto zbyt krótkie terminy zmian w sytuacji pracowników.

Nie przewidziano w ogóle lub wprowadza siê zbyt krótkie vacatio legis dla projektowanych przepisów
prawnych.

Zastrze¿enia budz¹ plany dotycz¹ce przekazywania mienia i nale¿noœci likwidowanych lub reorgani-
zowanych jednostek.

W¹tpliwoœci dotycz¹ tak¿e koniecznoœci po³¹czenia przedmiotowego projektu ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ ad-
ministracji publicznej w województwie z projektem ustawy kompetencyjnej.

Na proœbê osób oraz organizacji zainteresowanych prawid³owym kszta³tem proponowanych ustaw
zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawionych zagadnieñ i uwzglêdnienie
ich w procesie legislacyjnym.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Otrzymujê wiele pism, apeli i próœb o interwencjê od studentów oraz absolwentów studiów medycz-

nych wydzia³ów lekarskich. Z zaniepokojeniem przygl¹daj¹ siê pracom Ministerstwa Zdrowia i przygoto-
wywanym projektom ustaw i innych aktów prawnych, które nie uwzglêdniaj¹ zmian zwiêkszaj¹cych do-
stêp do zawodu. Lekarski Egzamin Pañstwowy oraz Pañstwowy Egzamin Specjalizacyjny, nieœcis³oœci
w pytaniach i niejednoznacznoœæ odpowiedzi stwarzaj¹ wiele trudnoœci. Niejednokrotnie znacznie utrud-
niaj¹ m³odym ludziom zaplanowanie ¿ycia osobistego i zawodowego.

Ju¿ po raz kolejny zwracam siê do Pani Minister z apelem o uwzglêdnienie postulatów m³odych leka-
rzy! Jako absolwent medycyny i chirurg wiem, jak trudna jest droga kariery zawodowej lekarza. Nawar-
stwienie kolejnych egzaminów sprawdzaj¹cych teoretyczn¹ wiedzê absolwentów medycyny jest zbêdne!
Ich umiejêtnoœci poddawane s¹ szczegó³owej weryfikacji przez okres szeœciu lat trudnych studiów, wy-
magaj¹cych ciê¿kiej pracy oraz poœwiêcenia. Jest to sprawa tym istotniejsza, ¿e luka pokoleniowa wœród
lekarzy specjalistów jest coraz bardziej widoczna.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Proponowana zmiana op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pañstwa

w Radomiu budzi ogromne kontrowersje i obawy. Poci¹gnie za sob¹ szereg niekorzystnych i druzgo-
c¹cych dla gospodarki miasta konsekwencji.

Wzrost wartoœci nieruchomoœci, wzrost op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego wi¹¿e siê z na³o¿onym
na prezydenta miasta Radomia obowi¹zkiem wynikaj¹cym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami, DzU z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póŸniejszymi zmianami, oraz zaleceniem wo-
jewody mazowieckiego, a tak¿e wynikiem kontroli przeprowadzonej przez pracowników Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli – Delegaturê w Warszawie.

Efektem na³o¿onych na prezydenta zaleceñ jest kolosalny wzrost wartoœci nieruchomoœci oraz op³at
rocznych dla u¿ytkowników wieczystych. Podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie Ra-
domia dotkliwie odczuj¹ zmiany oraz ich konsekwencje finansowe. Dla wielu z nich bêdzie to nie do zaak-
ceptowania. Skutki tej sytuacji bêd¹ tragiczne, spowoduje to odp³yw kapita³u z Radomia oraz zmniejszy
atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ miasta. Bezpoœrednim nastêpstwem stanie siê wzrost bezrobocia i narasta-
j¹ce niezadowolenie spo³eczne.

Radom jest by³ym miastem wojewódzkim, zamieszkiwanym przez ponad dwieœcie dwadzieœcia piêæ ty-
siêcy mieszkañców, gdzie wskaŸnik bezrobocia jest wci¹¿ bardzo wysoki. Nie mo¿emy dopuœciæ do sytua-
cji, w której podejmowane decyzje bêd¹ pogarsza³y i tak niekorzystn¹ sytuacjê Radomia oraz jego miesz-
kañców.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o pomoc dla Radomia oraz podjêcie zdecydowanych dzia³añ
w kierunku zmiany niekorzystnych decyzji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o pochylenie siê nad spraw¹ lokatorów budynku kolejowego przy ulicy

S³u¿bowej 15 w £odzi.
Jednym z wiêkszych problemów wystêpuj¹cych w procesach prywatyzacyjnych przedsiêbiorstw pañ-

stwowych by³a – wed³ug licznych deklaracji przedstawicieli administracji – niechêæ lokatorów do przejê-
cia odpowiedzialnoœci za swoje mieszkania, brak woli ich wykupu i finansowania utrzymania. W tym
upatrywano motywacjê do przyjêcia rozwi¹zañ ustawowych umo¿liwiaj¹cych przekazywanie nierucho-
moœci jednostkom samorz¹du terytorialnego.

Mieszkañcy tego budynku, którego dotyczy moje oœwiadczenie, prezentuj¹ odmienne stanowisko, ni¿
wynika³oby z przyjêtych stereotypów. Chc¹ przej¹æ odpowiedzialnoœæ za swoje miejsce do ¿ycia, chc¹ ku-
piæ swoje mieszkania na zasadach ustalonych ustaw¹ o komercjalizacji PKP. Tymczasem, jak wynika
z otrzymanej przeze mnie korespondencji, administracja kolejowa z jednej strony nie jest w stanie zadbaæ
o zachowanie standardu technicznego obiektu, z drugiej zaœ nie chce pójœæ na rêkê lokatorom i sprzedaæ
im mieszkañ.

Proszê Pana Ministra o przyjrzenie siê tej sprawie i pilne poinformowanie mnie o ustaleniach.
Przesy³am Panu Ministrowi otrzyman¹ przez mnie korespondencjê.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

oraz senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Z wielkim zaniepokojeniem przyjêliœmy informacje dotycz¹ce planów redukcji stu piêciu etatów poli-

cyjnych w województwie warmiñsko-mazurskim. Informacje te wywo³a³y wielkie zdumienie i obawy
wœród spo³ecznoœci lokalnej. Warmia i Mazury to specyficzny region naszego kraju. W okresie letnim do
naszego województwa przybywa liczne grono turystów, a to wi¹¿e siê nieodzownie z kwesti¹ bezpieczeñ-
stwa. Ograniczenie liczby policjantów dbaj¹cych o to bezpieczeñstwo bardzo negatywnie wp³ynie zarów-
no na mieszkañców, jak i na osoby odwiedzaj¹ce nasz region. Rozumiemy, ¿e wielkie aglomeracje miej-
skie borykaj¹ siê z problemami kadrowymi, lecz nie jest to powód, by problemy te rozwi¹zywaæ kosztem
tych województw, w których sytuacja jest w miarê stabilna.

Podejmuj¹c tak wa¿n¹, brzemienn¹ w skutki decyzjê, nie wolno zapominaæ, ¿e województwo warmiñ-
sko-mazurskie to zewnêtrzna granica Unii Europejskiej. Znamienne jest te¿, ¿e tak du¿a redukcja etatów
dotyczy g³ównie województw warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Samoczynnie na-
suwa siê wniosek, ¿e zmniejszenie liczby etatów dotyczy najbiedniejszych i najs³abiej rozwiniêtych regio-
nów. Chcemy wierzyæ, ¿e ten czynnik nie by³ argumentem i nie by³ brany przez Pana Komendanta pod
uwagê przy podejmowaniu wywo³uj¹cej tak istotne skutki decyzji.

Zwracamy siê do Pana Komendanta z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie sytuacji i zaniechanie kon-
cepcji redukcji etatów w warmiñsko-mazurskiej komendzie wojewódzkiej Policji.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
Stanis³aw Gorczyca
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Ze wzglêdu na liczne pytania dyrektorów oraz pracowników szkó³ zwi¹zane ze zmianami brzmienia

art. 71b ustawy o systemie oœwiaty, dotycz¹cymi mo¿liwoœci z³o¿enia odwo³ania przez rodziców w termi-
nie czternastu dni od wydania orzeczeñ, o których mowa w ust. 3, zwracam siê z zapytaniem, czy istnieje
mo¿liwoœæ utworzenia trybu odwo³awczego od wy¿ej wymienionej decyzji dla obydwu stron, a wiêc zarów-
no rodziców, jak i szkó³.

Dotychczas istniej¹cy przepis narusza przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego, który za-
pewnia wszystkim stronom postêpowania tryb odwo³awczy. Ze wzglêdu na nakazowy charakter orze-
czeñ, powoduj¹cy wymierne koszty spo³eczne oraz maj¹tkowe dla placówki, której zlecono wykonanie ta-
kiego orzeczenia, szko³y pozbawione s¹ odwo³ania od takiego orzeczenia. Zgodnie z zapisem ustawy taka
mo¿liwoœæ przys³uguje tylko jednej stronie, rodzicom. Narusza to podstawow¹ zasadê konstytucyjn¹ ró-
wnoœci podmiotów i stron, jak równie¿ k.p.a., który okreœla tryb odwo³awczy na etapie wydawania decyzji
nakazowych, a tak¹ jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z pracami nad zmian¹ ustawy o systemie oœwiaty zwracam siê z propozycj¹ zmiany zapisu

art. 81 ustawy o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (DzU Nr 95 poz. 425, tekst jednolity z dnia
19 listopada 2004 r., DzU Nr 256 poz. 2572), uzupe³niaj¹c ten zapis o dodanie s³owa „dzier¿awy” po s³o-
wach „zarz¹du, u¿ytkowania lub u¿ytkowania wieczystego”. Zmiana ta zrówna³aby szko³y publiczne, nie-
publiczne, prowadzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego, a tak¿e organy administracji pañstwo-
wej, miêdzy innymi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze szko³ami, które s¹ prawnymi
w³aœcicielami nieruchomoœci lub je u¿ytkuj¹. W obecnej sytuacji szko³y, które zarz¹dzaj¹ nieruchomo-
œciami dzier¿awionymi, ponosz¹ dodatkowe koszty obci¹¿aj¹ce ich bud¿et. Tych obci¹¿eñ nie ponosz¹
szko³y, nawet niepubliczne, bêd¹ce w³aœcicielami lub u¿ytkownikami gruntów, na których posadowione
s¹ obiekty szkolne.

Jednoczeœnie informujê, ¿e wyst¹pi³em równie¿ do ministra finansów o zmianê zapisu w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (DzU Nr 121 poz. 844 z 2006 r., tekst jednolity
z póŸniejszymi zmianami) o uzupe³nienie art. 7 ust. 2 pktu 2 o s³owo „dzier¿awy”.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê o ponowne rozpatrzenie proœby ministra kultury i dziedzictwa narodowego o umieszcze-

nie w art. 191 ustawy o finansach publicznych zapisu umo¿liwiaj¹cego jednostkom szkolnictwa artysty-
cznego pozyskiwanie œrodków pochodz¹cych miêdzy innymi z darowizn, spadków i zapisów w brzmieniu:
„Jednostki szkolnictwa artystycznego, dla których organem prowadz¹cym jest minister w³aœciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mog¹ gromadziæ na wydzielonym rachunku dochody
ze Ÿróde³ okreœlonych przez organ prowadz¹cy”.

Argumentacj¹ odrzucenia przez ministra finansów powy¿szej propozycji by³a ogólnie przyjêta zasada
ca³kowitej likwidacji rachunku dochodów w³asnych. Mo¿liwoœæ tak¹ pozostawiono jednak szko³om, dla
których organem prowadz¹cym s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, poprzez podjêcie odpowiedniej
uchwa³y przez organ stanowi¹cy takiej jednostki.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e nieuzwglêdnienie powy¿szych postulatów prowadzi do sytuacji, w której
nie bêdzie mo¿liwe nie tylko stworzenie wydzielonego rachunku, ale równie¿ uniemo¿liwi to przyjmowa-
nie przez szko³y artystyczne jakichkolwiek darowizn, zapisów lub spadków, tak od osób fizycznych, jak
i prawnych, co znacznie uszczupli dochody w³asne poszczególnych placówek. Zgodnie z projektem nowej
ustawy o finansach publicznych wp³ywy tego typu maj¹ byæ uwzglêdniane na rachunku dochodów i tym
samym bêd¹ podlegaæ automatycznemu przekazaniu do bud¿etu pañstwa. Mo¿e to wiêc dotyczyæ tak¿e
darowizn rzeczowych, takich jak na przyk³ad instrumenty muzyczne.

Wydaje siê, ¿e szko³y artystyczne, dla których organem prowadz¹cym jest minister w³aœciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, powinny posiadaæ takie same instrumenty prawne umo¿li-
wiaj¹ce pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych, jakie przys³uguj¹ szko³om samorz¹dowym.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami dyrektorów placówek oœwiatowych zwracam siê z propozycj¹

zmiany zapisu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (DzU Nr 121 poz. 844
z 2006 r., tekst jednolity z póŸniejszymi zmianami). Chodzi o uzupe³nienie art. 7 ust. 2 pkt 2 przez doda-
nie po s³owach „z tytu³u zarz¹du, u¿ytkowania lub u¿ytkowania wieczystego” s³owa „dzier¿awy”.

Zmiana ta zrówna³aby szko³y publiczne, niepubliczne, prowadzone tak przez jednostki samorz¹du te-
rytorialnego, jak i przez organy administracji pañstwowej, miêdzy innymi Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, ze szko³ami, które s¹ prawnymi w³aœcicielami nieruchomoœci lub je u¿ytkuj¹. W obec-
nej sytuacji szko³y, które zarz¹dzaj¹ nieruchomoœciami dzier¿awionymi, ponosz¹ dodatkowe koszty ob-
ci¹¿aj¹ce ich bud¿et. Tych obci¹¿eñ nie ponosz¹ nawet szko³y niepubliczne, które s¹ w³aœcicielami lub
u¿ytkownikami gruntów, na których posadowione s¹ obiekty szkolne.

Jednoczeœnie informujê, ¿e wyst¹pi³em równie¿ do Ministerstwa Edukacji Narodowej z propozycj¹
zmiany brzmienia zapisu ustawy o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (DzU Nr 95 poz. 425; tekst
jednolity DzU Nr 256 poz. 2572) przez dodanie w art. 81 s³owa „dzier¿awy”.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwróci³ siê do mojego biura prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pan Andrzej Bauman w imie-
niu osób chorych na cukrzycê z proœb¹ o interwencjê w sprawie braku dostêpu pacjentów do d³ugo dzia-
³aj¹cych analogów insulin.

Wed³ug rankingu miêdzynarodowej organizacji Euro Consumer Diabetes Index ze Szwecji, oceniaj¹cej
opiekê i leczenie chorych na cukrzycê w trzydziestu krajach Europy, Polska jest na dwudziestym pi¹tym
miejscu. Nasz kraj zosta³ najni¿ej oceniony za brak refundacji nowoczesnych œrodków leczenia cukrzycy
jak anologi insulin i pompy insulinowe, brak usankcjonowanego prawnie systemu edukacji chorych na
cukrzycê oraz bardzo s³abo rozwiniêt¹ sieæ poradni zajmuj¹cych siê leczeniem stopy cukrzycowej.

Cukrzyca jest chorob¹ cywilizacyjn¹. Obecnie w Polsce choruje oko³o 2 milionów 500 tysiêcy osób
i niestety wed³ug prognoz liczba chorych bêdzie z roku na rok wzrastaæ. Jedynym skutecznym rozwi¹za-
niem w ul¿eniu w tej chorobie s¹ insulinoterapie, do których nale¿¹ d³ugodzia³aj¹ce analogi insulin. Po-
prawiaj¹ one znacz¹co jakoœæ ¿ycia osób z cukrzyc¹ i chroni¹ przed powik³aniami. Niestety s¹ drogie i nie-
licznych pacjentów staæ na ich zakup.

Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy obecnie w Ministerstwie Zdrowia s¹ prowadzone prace
maj¹ce na celu wprowadzenie na listê leków refundowanych d³ugodzia³aj¹cych analogów insulin? Je¿eli
nie, to wnoszê o zainteresowanie siê tym problemem.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie dotyczy odp³atnoœci za korzystanie z nieruchomoœci w celach komunikacyjnych.
Firmy telekomunikacyjne, operatorzy, czêsto maj¹ problem z uzyskaniem zgody na nieodp³atne korzy-

stanie z nieruchomoœci w celu zainstalowania urz¹dzeñ telekomunikacyjnych po to, aby œwiadczyæ us³u-
gi telekomunikacyjne u¿ytkownikom nieruchomoœci na ich wniosek.

Sprawê odp³atnoœci za korzystanie z nieruchomoœci s³u¿¹ce celom telekomunikacyjnym reguluje
art. 140 ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (DzU z 3 sierpnia 2004 r. Nr 171 poz. 1800) w brzmie-
niu: „Korzystanie z nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1, jest odp³atne, chyba ¿e linia lub urz¹dzenia te-
lekomunikacyjne s³u¿¹ zapewnianiu telekomunikacji w³aœcicielowi lub u¿ytkownikowi nieruchomoœci,
na ich wniosek.”

Problem wynika z nieprecyzyjnego okreœlenia w cytowanym art. 140 ust. 3 odp³atnoœci za korzystanie
z nieruchomoœci w celu zapewnienia dostêpu do telekomunikacji dla u¿ytkowników na ich wniosek.
Sprawa jest stosunkowo prosta w przypadku wniosku w³aœciciela nieruchomoœci, ale w przypadku wnio-
sków u¿ytkowników nieruchomoœci, ze wzglêdu na rozbie¿noœci w interpretacji, czêsto dochodzi do spo-
rów pomiêdzy operatorem a dysponentem nieruchomoœci, który ¿¹da odp³atnoœci za korzystanie z nieru-
chomoœci w ka¿dym przypadku. Rozbie¿noœæ dotyczy interpretacji s³owa „chyba”. To s³owo, gdy mowa
o zapewnieniu dostêpu do telekomunikacji u¿ytkownikom nieruchomoœci na ich wniosek, powinno byæ
odczytywane jako: z wy³¹czeniem op³at dla operatora. Przepis powinien jednoznacznie stwierdzaæ, ¿e
operator nie ma obowi¹zku zap³aty za korzystanie z nieruchomoœci w celu zapewnienia telekomunikacji
u¿ytkownikom nieruchomoœci na ich wniosek. Za tak¹ interpretacj¹ przemawia podstawowy cel ustawy
– Prawo telekomunikacyjne, jakim jest zapewnienie powszechnego dostêpu do us³ug telekomunikacyj-
nych.

Wyst¹pienia operatorów, zarówno do Ministerstwa Infrastruktury, jak i do Urzêdu Komunikacji Elek-
tronicznej, o jednoznaczn¹ interpretacjê w sprawie odp³atnoœci wynikaj¹cej z ust. 3 art. 140 przywo³anej
ustawy nie da³y rezultatu. Ze wzglêdu na przedstawione kwestie uwa¿am, ¿e po¿¹dane jest doprecyzowa-
nie art. 140 ust. 3 przywo³ywanej ustawy w przedstawionym zakresie. W zwi¹zku z tym zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o uœciœlenie dotycz¹ce wynikaj¹cego z art. 140 ust. 3 przywo³anej ustawy obo-
wi¹zku odp³atnoœci za korzystanie z nieruchomoœci dla zapewnienia telekomunikacji u¿ytkownikom na
ich wniosek tak, aby by³a jasnoœæ, czy w tym przypadku operatora obowi¹zuje odp³atnoœæ, czy te¿ nie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Polskich Kolei Pañstwowych SA Andrzeja Wacha

Moje oœwiadczenie dotyczy stanu dworców kolejowych w £odzi.
Zapozna³em siê z najnowszym raportem Najwy¿szej Izby Kontroli dotycz¹cym stanu dworców kolejo-

wych w Polsce. Z wielkim smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e ³ódzkie dworce zaliczone s¹ w nim do naj-
gorszych w kraju. Niestety potwierdzi³o to tylko przekazywane mi podczas dy¿urów senatorskich infor-
macje o fatalnym stanie dworców kolejowych w £odzi.

Sytuacja jest o tyle powa¿na, ¿e £ódŸ, jako miasto po³o¿one w centrum Polski, jest wa¿nym przystan-
kiem dla podró¿nych zarówno z kraju jak i zza granicy. Fakt ten nabierze szczególnej wagi podczas Mis-
trzostw Europy w 2012 r., kiedy to £ódŸ bêdzie wa¿nym punktem podró¿y dla kibiców z ca³ej Europy.
Wtedy dworce bêd¹ zarówno estetyczn¹, jak i funkcjonaln¹ wizytówk¹ naszego miasta.

Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o informacjê, w jaki sposób Zarz¹d Polskich Kolei Pañstwowych
planuje poprawiæ obecny stan rzeczy. Czy zgodnie z przygotowywan¹ ustaw¹ zosta³y zabezpieczone na
ten cel wystarczaj¹ce œrodki w bud¿ecie pañstwa? Czy zostan¹ podjête inne dzia³ania maj¹ce na celu po-
prawê funkcjonalnoœci i wygl¹du ³ódzkich dworców kolejowych?

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie dotyczy stanu dworców kolejowych w £odzi.
Zapozna³em siê z najnowszym raportem Najwy¿szej Izby Kontroli dotycz¹cym stanu dworców kolejo-

wych w Polsce. Z wielkim smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e ³ódzkie dworce zaliczone s¹ w nim do naj-
gorszych w kraju. Niestety potwierdzi³o to tylko przekazywane mi podczas dy¿urów senatorskich infor-
macje o fatalnym stanie dworców kolejowych w £odzi.

Sytuacja jest o tyle powa¿na, ¿e £ódŸ, jako miasto po³o¿one w centrum Polski, jest wa¿nym przystan-
kiem dla podró¿nych zarówno z kraju jak i zza granicy. Fakt ten nabierze szczególnej wagi podczas Mi-
strzostw Europy w 2012 r., kiedy to £ódŸ bêdzie wa¿nym punktem podró¿y dla kibiców z ca³ej Europy.
Wtedy dworce bêd¹ zarówno estetyczn¹, jak i funkcjonaln¹ wizytówk¹ naszego miasta.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacjê, w jaki sposób ministerstwo planuje poprawiæ
obecny stan rzeczy. Czy zgodnie z przygotowywan¹ ustaw¹ zosta³y zabezpieczone na ten cel wystarcza-
j¹ce œrodki w bud¿ecie pañstwa? Czy zostan¹ podjête inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê funkcjonal-
noœci i wygl¹du ³ódzkich dworców kolejowych?

Krzysztof Kwiatkowski

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 20. posiedzenia Senatu 397



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Polskich Kolei Pañstwowych SA Andrzeja Wacha

Oœwiadczenie dotyczy zamykanych na noc poczekalni i kas dworcowych.
Moje zaniepokojenie wzbudza coraz wiêksza liczba dworcowych poczekalni oraz kas biletowych zamy-

kanych w godzinach nocnych. Z danych, które posiadam, wynika, ¿e w samym województwie ³ódzkim od-
notowano dziewiêæ takich przypadków.

Ponad milion pasa¿erów odprawiaj¹ rocznie dwa ³ódzkie dworce: £ódŸ Fabryczna oraz £ódŸ Kaliska.
PokaŸny procent pasa¿erów stanowi¹ podró¿uj¹cy noc¹. Niestety, podró¿nych, którzy musz¹ lub chc¹
wybraæ siê w podró¿ poci¹giem noc¹, czeka niemi³a niespodzianka: nie bêd¹ mogli zaczekaæ na odjazd
w poczekalni, a jedynie na zewn¹trz, czêsto pod go³ym niebem i w deszczu. Perspektywê pogarsza zbli¿a-
j¹ca siê zima i mrozy. W tej chwili w województwie ³ódzkim od godzin wieczornych do rana nieczynne s¹
poczekalnie i kasy na dworcach £ódŸ Fabryczna, Zduñska Wola, Wieluñ, Kutno, ¯ychlin, £êczyca, Zgierz,
Pabianice i £ódŸ ¯abieniec. Pojawiaj¹ siê informacje, ¿e do nich do³¹cz¹ kolejne dworce.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o przeanalizowanie mo¿liwoœci
pozostawiania w nocy otwartych poczekalni, w których pasa¿erowie w cieple oraz pod dachem bêd¹ mogli
oczekiwaæ na swoje poci¹gi.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie dotyczy zamykanych na noc poczekalni i kas dworcowych.
Moje zaniepokojenie wzbudza coraz wiêksza liczba dworcowych poczekalni oraz kas biletowych zamy-

kanych w godzinach nocnych. Z danych, które posiadam, wynika, ¿e w samym województwie ³ódzkim od-
notowano dziewiêæ takich przypadków.

Ponad milion pasa¿erów odprawiaj¹ rocznie dwa ³ódzkie dworce: £ódŸ Fabryczna oraz £ódŸ Kaliska.
PokaŸny procent pasa¿erów stanowi¹ podró¿uj¹cy noc¹. Niestety, podró¿nych, którzy musz¹ lub chc¹
wybraæ siê w podró¿ poci¹giem noc¹, czeka niemi³a niespodzianka: nie bêd¹ mogli zaczekaæ na odjazd
w poczekalni, a jedynie na zewn¹trz, czêsto pod go³ym niebem i w deszczu. Perspektywê pogarsza zbli¿a-
j¹ca siê zima i mrozy. W tej chwili w województwie ³ódzkim od godzin wieczornych do rana nieczynne s¹
poczekalnie i kasy na dworcach £ódŸ Fabryczna, Zduñska Wola, Wieluñ, Kutno, ¯ychlin, £êczyca, Zgierz,
Pabianice i £ódŸ ¯abieniec. Pojawiaj¹ siê informacje, ¿e do nich do³¹cz¹ kolejne dworce.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeanalizowanie mo¿liwoœci
pozostawiania w nocy otwartych poczekalni, w których pasa¿erowie w cieple oraz pod dachem bêd¹ mogli
oczekiwaæ na swoje poci¹gi.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Zaniepokoi³y mnie sygna³y docieraj¹ce ze szkó³ technicznych oraz zawodowych, mówi¹ce o formie
przeprowadzania egzaminu zawodowego po ukoñczeniu szko³y. Œrednio do egzaminu przystêpuje jedy-
nie 60% uczniów, pomimo ¿e jest to jedyny sposób na zdobycie uprawnieñ do wykonywania wyuczonego
zawodu. Tak jest od kilku lat. Niektórzy uczniowie podchodz¹ tylko do czêœci teoretycznej, w ogóle rezyg-
nuj¹c z praktycznej. Zdaj¹cych zniechêcaj¹ do egzaminu bardzo wysokie wymogi, bo aby zaliczyæ czêœæ
praktyczn¹, potrzeba a¿ 75% punktów, podczas gdy na maturze wystarczy 30%.

Tegoroczny egzamin zda³o w szko³ach zawodowych zaledwie 65% absolwentów. W technikach by³o
znacznie gorzej, poniewa¿ egzamin zaliczy³o jedynie 42% zdaj¹cych. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e znacznie obni-
¿y³a siê ranga egzaminów zawodowych. Dyrektorzy szkó³ w wiêkszoœci uwa¿aj¹, ¿e pieni¹dze przeznacza-
ne na przygotowanie uczniów do egzaminów s¹ niewystarczaj¹ce, a szko³y same musz¹ finansowaæ zajê-
cia z przedmiotów do nich przygotowuj¹cych. Do tego dochodz¹ koszty egzaminów, przyjazdów egzami-
natorów oraz wynajêcia stanowisk.

Zwracam siê do pani minister z proœb¹ o rozpatrzenie mo¿liwoœci przeniesienia egzaminów na koniec
trzeciej klasy technikum. Wtedy po czwartej klasie uczniowie zdawaliby wy³¹cznie maturê.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Firmy telekomunikacyjne, operatorzy, czêsto maj¹ problem z uzyskaniem zgody na nieodp³atne korzy-
stanie z nieruchomoœci na instalowanie urz¹dzeñ telekomunikacyjnych w celu œwiadczenia us³ug tele-
komunikacyjnych u¿ytkownikom nieruchomoœci na ich wniosek.

Sprawy odp³atnoœci za korzystanie z nieruchomoœci do celów telekomunikacyjnych reguluje ust. 3
w art. 140 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (DzU Nr 171 poz. 1800 z 3 sierpnia 2004 r.) w brzmieniu:
„3. Korzystanie z nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1, jest odp³atne, chyba ¿e linia lub urz¹dzenia tele-
komunikacyjne s³u¿¹ zapewnianiu telekomunikacji w³aœcicielowi lub u¿ytkownikowi nieruchomoœci na
ich wniosek”.

Problem wynika z nieprecyzyjnego okreœlenia w cytowanym ust. 3 w art. 140 ustawy odp³atnoœci za ko-
rzystanie z nieruchomoœci w celu zapewnienia dostêpu do telekomunikacji dla u¿ytkowników na ich
wniosek.

Sprawa odp³atnoœci jest stosunkowo prosta, gdy mamy do czynienia z wnioskiem w³aœciciela nieru-
chomoœci, ale w przypadku wniosków u¿ytkowników nieruchomoœci, ze wzglêdu na rozbie¿noœci w inter-
pretacji, czêsto dochodzi do sporów pomiêdzy operatorem a dysponentem nieruchomoœci, który ¿¹da od-
p³atnoœci za korzystanie z nieruchomoœci w ka¿dym przypadku.

Rozbie¿noœæ dotyczy interpretacji s³owa „chyba”. S³owo „chyba” w przypadku zapewnienia telekomu-
nikacji u¿ytkownikom nieruchomoœci na ich wniosek powinno byæ odczytywane jako „z wy³¹czeniem”, je-
œli chodzi o op³aty operatora. Przepis powinien jednoznacznie stwierdzaæ, ¿e operator nie ma obowi¹zku
zap³aty za korzystanie z nieruchomoœci dla zapewnienia telekomunikacji u¿ytkownikom nieruchomoœci
na ich wniosek.

Za tak¹ interpretacj¹ przemawia podstawowy cel ustawy – Prawo telekomunikacyjne, jakim jest zape-
wnienie powszechnego dostêpu do us³ug telekomunikacyjnych.

Wyst¹pienia operatorów, zarówno do Ministerstwa Infrastruktury, jak i Urzêdu Komunikacji Elektroni-
cznej, o jednoznaczn¹ interpretacjê odp³atnoœci wynikaj¹cej z ust. 3 art. 140 ustawy, nie da³y rezultatu.
Uwzglêdniaj¹c to, uwa¿amy, ¿e po¿¹dane jest doprecyzowanie ust. 3 art. 140 ustawy w przedstawionym
zakresie.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o uœciœlenie wynikaj¹cego z ust. 3 art. 140
ustawy obowi¹zku odp³atnoœci za korzystanie z nieruchomoœci dla zapewnienia telekomunikacji u¿ytko-
wnikom na ich wniosek tak, aby by³o jasne, czy odp³atnoœæ w tym przypadku obowi¹zuje operatora, czy
te¿ nie.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W paŸdzierniku otrzyma³em pisma od Zarz¹du Ko³a Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoœle-

dzeniem Umys³owym w Wa³brzychu oraz od Zarz¹du Ko³a Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upo-
œledzeniem Umys³owym w Œwidnicy. Przedstawiciele osób niepe³nosprawnych s¹ ogromnie zaniepokoje-
ni zagro¿eniami zwi¹zanymi z reform¹ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Zwracam siê wiêc z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawionych przez reprezentacje niepe³nospra-
wnych w¹tpliwoœci i zajêcie stanowiska, czy rzeczywiœcie s¹ one uzasadnione.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk

W za³¹czeniu:
1. Pismo Ko³a PSOUU w Wa³brzychu.
2. Pismo Ko³a PSOUU w Œwidnicy.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W paŸdzierniku otrzyma³em od prezesa Zarz¹du Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Romana

Brunowskiego list, w którym prosi on o pomoc zwi¹zan¹ ze zmian¹ projektowanych granic obszaru Natu-
ra 2000.

Wed³ug ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze kopalnia melafiru jest kopalni¹
pospolit¹. Jednak z³o¿e melafiru „Rybnica Leœna”, ze wzglêdu na wielkoœæ i znaczenie gospodarcze, zali-
czone zosta³o rozporz¹dzeniem Rady Ministrów do kopalin podstawowych takich jak wêgiel kamienny,
ropa naftowa czy rudy miedzi. Kopalnia dostarcza oko³o 1,5 miliona t kruszyw rocznie, przeznaczanych
na najwiêksze realizowane projekty infrastrukturalne w Polsce takie jak autostrady, drogi ekspresowe
i szlaki kolejowe.

Inwestorzy rezerwuj¹ sobie dostawy kruszyw o najlepszych parametrach jakoœciowych na kilka lat do
przodu. Realizacja zamówieñ mo¿liwa jest jedynie pod warunkiem dalszego wydobycia kopaliny, co mo¿-
liwe bêdzie po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gór-
niczego „Rybnica Leœna I”. W projekcie miejscowego planu przewidziane jest w³¹czenie nowych terenów
o powierzchni oko³o 8 ha pod dalsz¹ eksploatacjê z³o¿a. Minister œrodowiska wyrazi³ zgodê na przezna-
czenie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leœnych na cele nieleœne.

Zgodnie z faktami, które podaje prezes kopalni, dalsze funkcjonowanie firmy jest zagro¿one, gdy¿ z³o¿e
melafiru „Rybnica Leœna” znalaz³o siê w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk
„Góry Kamienne” PLH 020038, objêtego Europejsk¹ Sieci¹ Ekologiczn¹ Natura 2000. Organizacje ekolo-
giczne wykorzysta³y ten fakt i wyst¹pi³y do wojewody z wnioskiem o wszczêcie postêpowania w sprawie
wstrzymania eksploatacji w kopalni melafiru.

Ocena wp³ywu na obszar Natura 2000 „Góry Kamienne” projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu górniczego „Rybnica Leœna I” oraz obszarów funkcjonalnych z nim zwi¹zanych
(W. Mazur, J. Góral 2008 r.), bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ prognozy oddzia³ywania na œrodowisko miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu (Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wroc³aw
2008 r.) wykaza³a, i¿ przewidziane w projekcie miejscowe zagospodarowanie terenów nie wp³ynie zna-
cz¹co negatywnie na siedliska chronione w ramach obszaru Natura 2000. Ponadto nie bez znaczenia jest
fakt, ¿e projektowany obszar Natury 2000 „Góry Kamienne” w obrêbie kopalni melafiru „Rybnica Leœna”
zachowa³ tak du¿e walory przyrodnicze przy dotychczasowych warunkach eksploatacji górniczej, ¿e zo-
sta³ zg³oszony do Komisji Europejskiej. Oznacza to, ¿e podejmowane dot¹d dzia³ania nie stanowi¹ powa¿-
nego zagro¿enia dla ochrony siedlisk i gatunków. W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z pyta-
niem, czy istnieje mo¿liwoœæ zmiany projektowanych granic obszaru Natura 2000 „Góry Kamienne” tak,
aby wy³¹czyæ teren górniczy „Rybnica Leœna I” z obszaru Natura 2000.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy sprawy stosowania stawki podatku od nieruchomoœci dla budynków zajê-

tych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.
Dokonana przez Ministerstwo Finansów aktualna interpretacja przepisów nie pozwala na objêcie pre-

ferencyjn¹ stawk¹ pomieszczeñ administracyjnych, biurowych, socjalnych czy gospodarczych, jako ¿e
nie s¹ one bezpoœrednio przeznaczone do œwiadczenia pomocy zdrowotnej w lecznictwie uzdrowisko-
wym. Rodzi siê zatem pytanie: w jaki sposób lecznictwo uzdrowiskowe ma funkcjonowaæ bez szeroko ro-
zumianego zaplecza, które stanowi integraln¹ czêœæ jednostek leczniczych?

Do tej pory Ministerstwo Finansów dopuszcza³o opodatkowanie stawk¹ preferencyjn¹ pomieszczeñ,
o których mowa. Wspomniana zmiana wp³ynie bardzo niekorzystnie na kondycjê finansow¹ uzdrowisk,
zw³aszcza ¿e nie mia³y one mo¿liwoœci uwzglêdnienia dodatkowych, wy¿szych wydatków w swoich pla-
nach finansowych.

Us³ugi uzdrowiskowe s¹ us³ugami ca³odobowymi, z czym wi¹¿e siê równie¿ koniecznoœæ utrzymywa-
nia bazy noclegowej oraz ¿ywieniowej (których us³ugi nie s¹ ju¿ zaliczane do œwiadczeñ zdrowotnych).
Nieobjêcie tych baz, tych pomieszczeñ – wykorzystywanych przecie¿ przez kuracjuszy – preferencyjn¹
stawk¹ podatkow¹ spowoduje realny wzrost kosztów, jakie zmuszony bêdzie ponosiæ us³ugodawca
œwiadczeñ uzdrowiskowych z tytu³u nowej stawki podatkowej, wraz z op³atami za media.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ przedsiêbiorstwa uzdrowiskowe prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ na podstawie
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, ich bud¿et jest ograniczony, a ewentualne jego uzu-
pe³nienie (na przyk³ad poprzez zaci¹gniêcie kredytu) nie jest mo¿liwe w obecnych realiach ekonomiczno-
-bankowych.

Sytuacjê pogarsza tak¿e fakt, i¿ w przypadku utrzymania przez Ministerstwo Finansów takiej interpre-
tacji przepisów przedsiêbiorstwa uzdrowiskowe bêd¹ musia³y naliczyæ stawkê zwiêkszonego podatku za
piêæ lat wstecz, co spowoduje, ¿e utrzymanie œwiadczeñ na zadowalaj¹cym poziomie bêdzie jeszcze bar-
dziej problematyczne.

Wobec powy¿szego zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, jakie s¹ aktualnie mo¿liwoœci stoso-
wania preferencyjnej stawki podatku w stosunku do pomieszczeñ nies³u¿¹cych bezpoœredniemu œwiad-
czeniu us³ug uzdrowiskowych, ewentualnie mo¿liwoœci umorzenia powy¿szych stawek za okres do mo-
mentu podpisania nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Poinformowany o niekorzystnej dla lecznictwa uzdrowiskowego interpretacji stosowania stawki po-

datku od nieruchomoœci dla budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
udzielenia œwiadczeñ zdrowotnych wskazanych w ustawie z dnia 1 stycznia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej proszê o udzielenie wyjaœnieñ.

Dotychczasowa praktyka dopuszcza³a opodatkowanie preferencyjn¹ stawk¹ podatku od nieruchomo-
œci zarówno pomieszczeñ zajmowanych bezpoœrednio na udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych, jak i pozo-
sta³ych pomieszczeñ zak³adów u¿ywanych jako administracyjne, gospodarcze, socjalne, na bazê nocle-
gow¹ lub ¿ywieniow¹ dla pacjentów, które s¹ konieczne do funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej.

Podstaw¹ dzia³alnoœci spó³ek uzdrowiskowych jest lecznictwo uzdrowiskowe polegaj¹ce na œwiadczeniu
ca³odobowych us³ug zdrowotnych zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – DzU z 2005 r. Nr 167
poz. 1399. Korzystanie ze wskazywanych pomieszczeñ wi¹¿e siê funkcjonalnie z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
medyczn¹.

W przedstawionych mi materia³ach dotycz¹cych sytuacji Przedsiêbiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroñ”
SA wskazuje siê, ¿e zmiana interpretacji przepisów spowoduje zwiêkszenie obci¹¿eñ finansowych przed-
siêbiorstw uzdrowiskowych z tytu³u podatku od nieruchomoœci naliczonego w wysokoœci jak od dzia³al-
noœci gospodarczej za okres piêciu lat wstecz, co mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla poziomu œwiadczonych
us³ug zdrowotnych.

Kieruj¹c siê trosk¹ o dobro pacjentów, proszê o wskazanie przyczyn niekorzystnej interpretacji i spo-
sobu zabezpieczenia interesów spó³ek, a tym samym korzystaj¹cych z ich us³ug pacjentów.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o repatriacji wzbudzi³a nadzieje na osiedlenie siê w Polsce tych spoœród naszych rodaków, któ-

rzy z przyczyn politycznych nie mogli opuœciæ ZSRR. Jednak bez wiêkszego zaanga¿owania w akcjê repa-
triacyjn¹ samorz¹dów gminnych nadzieje wielu tysiêcy Polaków pozostan¹ niespe³nione. Przyjêta regu-
lacja opiera siê bowiem na dobrowolnym zaanga¿owaniu podmiotów oferuj¹cych warunki do osiedlania
siê. Dlatego dotacje przekazywane samorz¹dom przyjmuj¹cym repatriantów stanowi¹ bardzo wa¿ny ele-
ment akcji repatriacyjnej.

Stale zwiêkszaj¹ca siê liczba osób posiadaj¹cych przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej a jedno-
czeœnie niewielkie zainteresowanie gmin zapraszaniem repatriantów powoduje, ¿e obecnie 2505 osób
oczekuje na zaproszenia z Polski. Rodacy, którzy zg³osili wnioski o wydanie wizy repatriacyjnej i wobec
których zosta³a zakoñczona procedura repatriacyjna, oczekuj¹ w miejscach zsy³ek i deportacji na powrót
do ojczyzny od czterech do piêciu lat. Znacz¹c¹ przeszkod¹ w oferowaniu przez gminy warunków do osie-
dlania siê jest kwestia sposobu rozliczania dotacji, o której mowa w art. 21 ustawy o repatriacji.

Maj¹c na wzglêdzie liczne uwagi i wyst¹pienia przedstawicieli samorz¹dów gminnych co do sposobu
rozliczania dotacji okreœlonej w art. 21 ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (DzU z 2004 r. Nr 53 poz.
532), zwracam siê z proœb¹ o uwzglêdnienie mo¿liwoœci wyceny nieruchomoœci oferowanych przez gminy
w rozliczeniu dotacji, w zwi¹zku z art. 21 ust. 3 ustawy o repatriacji, co niew¹tpliwie spowodowa³oby wiê-
ksze zaanga¿owanie samorz¹dów w akcjê repatriacyjn¹. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e corocznie w bud¿ecie pañ-
stwa wyodrêbniane s¹ œrodki finansowe na realizacjê ustawy, jednak¿e wyk³adnia dokonana przez Pana
Ministra nie pozwala na wykorzystanie w ca³oœci tych œrodków.

Uwzglêdniaj¹c pragnienia rodaków oczekuj¹cych od pokoleñ na przyjazd do Polski, a tak¿e propozycje
samorz¹dów w kwestii rozliczenia dotacji, proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci, aby w przypadku zapewnienia
lokalu mieszkalnego pochodz¹cego z zasobu komunalnego, podstawê do wyliczenia kosztów zwi¹zanych
z zapewnieniem anonimowej rodzinie mieszkania mog³a stanowiæ jego wartoœæ w drodze wyceny dokona-
nej przez bieg³ego rzeczoznawcê w formie operatu szacunkowego, a tak¿e koszty poniesione na remont,
adaptacjê, wyposa¿enie lokalu. Zdarza siê bowiem, ¿e gminy nie mog¹ wykorzystaæ w pe³ni œrodków prze-
kazanych na mocy porozumienia z wojewod¹.

Zaakceptowanie przez Ministerstwo Finansów propozycji rozliczenia dotacji spowoduje wzrost liczby
zaproszeñ, które bêdzie mo¿na przydzieliæ rodakom oczekuj¹cym na wskazanie warunków do osiedlania
siê. Tym samym zostan¹ zrealizowane nadzieje i marzenia o powrocie do ojczyzny Polaków mieszka-
j¹cych nadal w granicach by³ego ZSRR.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ka¿dego dnia policyjne statystyki odnotowuj¹ wypadki drogowe, których przyczyn¹ s¹ alkohol i choro-

by kierowców wywo³uj¹ce zas³abniêcie, sennoœæ, a nawet krótk¹ utratê przytomnoœci czy œpi¹czkê. Dla-
tego badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców powinny byæ wykonywane ze szczególn¹
starannoœci¹ i bezstronnoœci¹.

Przygotowywana nowelizacja ustawy o kieruj¹cych wprowadza dla osoby poddanej badaniu lekarskie-
mu obowi¹zek wype³nienia pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za fa³szywe zeznania ankiety doty-
cz¹cej stanu zdrowia (art. 77 ust. 1). Ankietê ocenia³by uprawniony lekarz, który bêdzie upowa¿niony do
przeprowadzenia badañ lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazañ zdrowotnych
do kierowania pojazdem. Ustawa pomija – znajduj¹ce siê w niej obecnie – wojewódzkie oœrodki medycyny
pracy jako w³aœciwe do wykonywania badañ grup szczególnego ryzyka, to znaczy:

— ubiegaj¹cych siê o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniêtego ze wzglêdu na
stan zdrowia (art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – w projekcie art. 73 ust. 1 pkt 3);

— kierowców i osób posiadaj¹cych pozwolenie na kierowanie tramwajem skierowanych przez starostê
w przypadkach nasuwaj¹cych zastrze¿enia co do stanu zdrowia (art. 122 ust. 1 pkt 4 i 4 ustawy – Prawo
o ruchu drogowym – w projekcie art. 73 ust. 1 pkt 5);

— kieruj¹cych pojazdem silnikowym lub tramwajem skierowanych przez organ kontroli ruchu drogo-
wego, je¿eli uczestniczyli w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny (w projekcie pominiêto tê
grupê osób), albo kierowali pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci, w stanie po spo¿yciu alkoholu lub w stanie
po u¿yciu innego podobnie dzia³aj¹cego œrodka (art. 122 ust. 1 pkt 3b ustawy – Prawo o ruchu drogowym
– w projekcie art. 73 ust. 1 pkt 4).

Przekazanie kompetencji do wykonywania tych badañ „lekarzom uprawnionym”, dzia³aj¹cym czêsto
w jednoosobowych gabinetach lekarskich, nierzadko na terenie placówek szkol¹cych osoby ubiegaj¹ce
siê o prawo jazdy, bez w³aœciwego zaplecza specjalistyczno-diagnostycznego, mo¿e nie gwarantowaæ na-
le¿ytej jakoœci tych badañ, a w konsekwencji mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu ruchu drogowego, a tak¿e
sprzyjaæ zjawisku korupcji. W dotychczasowej praktyce zdarza³y siê sytuacje, ¿e po wydaniu negatywne-
go orzeczenia przez lekarza z WOMP kierowca otrzymywa³ orzeczenie pozytywne z prywatnego gabinetu le-
karskiego.

Dzia³aj¹ce na terenie kraju wojewódzkie oœrodki medycyny pracy wykonuj¹ badania na podstawie ak-
tualnie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badañ le-
karskich kierowców i osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania pojazdami (DzU Nr 2 poz. 15 §9
ust. 1). Dysponuj¹ wieloletnim doœwiadczeniem wyspecjalizowanej kadry medycznej oraz w³aœciwym za-
pleczem lokalowym i sprzêtowym, odpowiedni¹ aparatur¹ specjalistyczn¹ i diagnostyczn¹ ³¹cznie z pra-
cowniami psychologicznymi, gwarantuj¹c wysok¹ jakoœæ wymaganych badañ zdrowotnych.

Podnoszenie w dyskusjach argumentów o monopolizacji badañ lekarskich nie ma uzasadnienia. Inte-
res spo³eczny jest dobrem nadrzêdnym, a zlokalizowanie us³ug, o których mowa, w kompetentnych in-
stytucjach winno byæ postrzegane tak¿e jako dzia³anie antykorupcyjne w tak wa¿nej dla bezpieczeñstwa
ruchu drogowego w Polsce sprawie.

Panie Ministrze!
Czy przekazanie wszystkich badañ wy³¹cznie „lekarzom uprawnionym” na podstawie art. 75

ust. 1 projektu, a wiêc rozproszenie kompetencji w zakresie wykonywania badañ osób kieruj¹cych
pojazdami z grup szczególnego ryzyka, okreœlonych obecnie w art. 122 ust. 2–5 ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym, w tym kierowców, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci, nie bêdzie sta-
nowiæ wiêkszego zagro¿enia dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego w sytuacji, gdy przyjêcie propono-
wanych w tym zakresie rozwi¹zañ grozi stworzeniem fikcji, zamiast prowadziæ do rzetelnego wykonania
badañ?

Czy w zwi¹zku z tym nie jest zasadne utrzymanie dotychczasowego stanu organizacyjno-prawnego
w zakresie wykonywania badañ lekarskich, to znaczy wskazanie instytucji wykonuj¹cej badania, o któ-
rych mowa? Instytucjami tymi mog³yby byæ, jak dot¹d, wojewódzkie oœrodki medycyny pracy posiada-
j¹ce wieloletnie doœwiadczenie oraz przygotowanie merytoryczne i organizacyjne.

Czy rozporz¹dzenie wykonawcze do ustawy okreœli tryb i zasady sprawowania nadzoru i przeprowa-
dzania kontroli wykonywania badañ przez „lekarzy uprawnionych”? Kto bêdzie uprawniony do przepro-
wadzania kontroli?
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Jakie uprawnienia bêd¹ mieli lekarze kontroluj¹cy oraz jakie sankcje bêd¹ wyci¹gane wobec skontro-
lowanych lekarzy w przypadku stwierdzenia uchybieñ w ich dzia³alnoœci?

Czy przewidziane s¹ œrodki finansowe na skuteczne sprawowanie kontroli w celu wyeliminowania
dzia³añ korupcyjnych i korupcjogennych, które obecny projekt stwarza?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Joanny Schmid

Szanowna Pani Minister!
Po³o¿ony na Kujawach Ciechocinek jest jednym z najpiêkniejszych polskich uzdrowisk. Jego walory to

z³o¿a solanek ciepliczych, tworz¹ce wyj¹tkowy mikroklimat, tê¿nie z paruj¹c¹ solank¹, eklektyczna ku-
rortowa architektura z prze³omu XIX i XX wieku, a tak¿e cudowna atmosfera miasta-ogrodu. Ciechoci-
nek ma cztery kompleksy historycznych ³azienek. Najstarsze, £azienki 1, zbudowane zosta³y w po³owie
XIX wieku wed³ug projektu Henryka Marconiego. Jednym z najciekawszych budynków w mieœcie s¹ £a-
zienki 2 (ulica Raczyñskich 6). Zbudowano je na pocz¹tku XX wieku w stylu neoromañskim, wed³ug pro-
jektu Feddera. Jeszcze w 2002 r. obiekty te, bêd¹ce w³asnoœci¹ Przedsiêbiorstwa „Uzdrowisko Ciechoci-
nek” SA, straszy³y kuracjuszy i mieszkañców Ciechocinka wybitymi oknami i odpadaj¹cym tynkiem.
Dziœ mieœci siê tu hotel Pa³ac Targon, oferuj¹cy us³ugi rehabilitacyjne i SPA. Zaledwie w ci¹gu kilku lat,
dziêki determinacji prezesa spó³ki „Targon”, pana Lecha Targañskiego, zdewastowane budynki £azienek
2 zamienione zosta³y w jeden z lepszych hoteli w mieœcie.

Przedsiêbiorstwo „Uzdrowisko Ciechocinek” SA, dokonuj¹c sprzeda¿y kompleksu £azienki 2, zobo-
wi¹za³o siê wydzier¿awiæ Spó³ce „Targañski” na okres piêtnastu lat przyleg³¹ nieruchomoœæ zabudowan¹
budynkiem £azienki 3 wraz z urz¹dzeniami trwale zwi¹zanymi z gruntem. Wydzier¿awiaj¹cy w treœci tej
umowy (§9) potwierdzi³, i¿ dzier¿awcy bêdzie przys³ugiwaæ prawo pierwokupu nieruchomoœci w przypad-
ku podjêcia przez wydzier¿awiaj¹cego decyzji o jej sprzeda¿y.

Niezale¿nie od tego zarz¹d przedsiêbiorstwa, przyjmuj¹c ofertê Zarz¹du Spó³ki „Targañski”, pisemnie
zobowi¹za³ siê do utworzenia spó³ki, w której udzia³ PUC SA stanowiæ bêdzie aport w postaci w³aœnie tej
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem £azienki 3. Zobowi¹zanie Zarz¹du PUC SA wobec Lecha Targa-
ñskiego do zawarcia w przysz³oœci umowy g³ównej, której treœci¹ by³oby zbycie na rzecz Spó³ki „Targañ-
ski” prawa u¿ytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomoœci, by³o warunkiem zaakceptowanym
przez obydwie strony umowy.

Spó³ka „Targon” w piœmie z dnia 4 wrzeœnia 2008 r. z³o¿y³a prezesowi Zarz¹du PUC SA w Ciechocinku
wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomoœci na prawie pierwszeñstwa, powo³uj¹c siê na treœæ
art. 34 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, wyra¿aj¹c jednoczeœ-
nie zgodê na ustalon¹ operatem szacunkowym cenê, czym zosta³a wype³niona ustawowa mo¿liwoœæ za-
stosowania prawa pierwszeñstwa w nabyciu tych nieruchomoœci.

W paŸdzierniku bie¿¹cego roku Przedsiêbiorstwo „Uzdrowisko Ciechocinek” SA sfinalizowa³o przetarg
na sprzeda¿ kompleksu £azienki 3, nie uwzglêdniaj¹c zobowi¹zañ zawartych w umowie z 2002 r. Dodat-
kowo, przy sprzeda¿y dokonano podzia³u geodezyjnego dzia³ki, co jest ra¿¹cym naruszeniem zaleceñ
konserwatora zabytków we W³oc³awku. Spó³ka „Targon” w planach inwestycyjnych zamierza³a na bazie
£azienek 2 i £azienek 3 utworzyæ jednolity kompleks leczniczo-hotelowy, którego standard wyznacza
funkcjonuj¹cy ju¿ hotel Targon.

Szanowna Pani Minister, proszê o wydanie opinii, czy opisana transakcja nie odby³a siê z naruszeniem
prawa.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Rzeczniku!
Od ponad dwóch lat pani Ewa Kaniewska, matka Artura, urodzonego 8 wrzeœnia 1991 r., bezskutecz-

nie zabiega o przyznanie renty rodzinnej, równie¿ w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, DzU z 2004 r. Nr 39 poz. 353 z póŸniejszy-
mi zmianami.

Decyzj¹ – znak 0845402 z dnia 28 sierpnia 2006 r. – Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Toru-
niu odmówi³ pani Ewie Kaniewskiej renty rodzinnej na rzecz ma³oletniego syna Artura po jego zmar³ym
w dniu 3 marca 2006 r. ojcu. Od tej decyzji pani Kaniewska z³o¿y³a odwo³anie do S¹du Okrêgowego we
W³oc³awku. S¹d w dniu 10 paŸdziernika 2006 r. wyda³ wyrok oddalaj¹cy odwo³anie od decyzji ZUS, syg-
natura akt IV U 957/06. Nie zgadzaj¹c siê z wyrokiem S¹du Okrêgowego we W³oc³awku, pani Kaniewska
z³o¿y³a apelacjê do S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, który w dniu 25 stycznia 2008 r. oddali³ apelacjê i po-
dzieli³ pogl¹d S¹du Okrêgowego we W³oc³awku, ¿e brak jest podstaw prawnych do ustalenia prawa do re-
nty rodzinnej po zmar³ym, sygnatura akt III AUa 2503/06.

Po zakoñczeniu postêpowania s¹dowego i uprawomocnieniu siê wyroku pani Kaniewska z³o¿y³a wnio-
sek do prezesa ZUS o przyznanie œwiadczenia w drodze wyj¹tku. W dniu 5 sierpnia 2008 r. prezes ZUS
wyda³ decyzjê odmawiaj¹c¹ przyznania œwiadczenia, znak sprawy 992700/620/5432/2006/SEW.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e nie zosta³y wykazane szczególne okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce prze-
zwyciê¿enie przeszkód w podjêciu zatrudnienia i spe³nieniu przez ojca dziecka warunków do uzyskania
jednego ze œwiadczeñ w trybie zwyk³ym oraz ¿e sytuacja materialna nie wskazuje na brak niezbêdnych
œrodków utrzymania.

W sprawie tej istotne jest to, ¿e pan Janusz Kaniewski, ojciec Artura, zmar³ w Berlinie, dok¹d wyjecha³
po wyjœciu z domu 28 kwietnia 2003 r. Ustalenie miejsca pobytu pana Kaniewskiego nast¹pi³o po prawie
trzyletnim postêpowaniu poszukiwawczym, prowadzonym przez komendê Policji we W³oc³awku, nr zg³o-
szenia KR-I-1921/03.

Dramat Artura Kaniewskiego trwa. Artur jest ofiar¹. Jest osob¹ poszkodowan¹, ¿yj¹c¹ z piêtnem
dziecka porzuconego przez ojca. Jego prawo do harmonijnego rozwoju i poszanowania godnoœci, prawo
do ¿ycia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie i godziwych warunków socjalnych zosta³o naruszo-
ne. Z dokumentacji zawartej w aktach rentowych wynika, ¿e pan Kaniewski na przestrzeni trzydziestu
dziewiêciu lat ¿ycia posiada³ ³¹czny okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy trzynaœcie lat jedenaœcie
miesiêcy i jedenaœcie dni.

Pani Ewa Kaniewska samotnie wychowuje syna. Pracuje w Szpitalu Wojewódzkim we W³oc³awku na
stanowisku starszego technika analityki medycznej. Pobory obci¹¿one s¹ sp³at¹ po¿yczek zaci¹gniêtych
w zak³adzie pracy na sp³atê nale¿noœci bankowych z tytu³u prowadzonej przez mê¿a dzia³alnoœci. Artur
jest uczniem Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 4 we W³oc³awku.

Szanowny Panie Rzeczniku, maj¹c to wszystko na uwadze, uprzejmie proszê o wnikliwe rozpatrzenie
sprawy i udzielenie pomocy pani Ewie Kaniewskiej w staraniach o wyegzekwowanie prawa Artura do ren-
ty po ojcu, który odmówi³ bycia ojcem.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (uchwa³a

nr XLVII/522/02 z dnia 30.08.2002 r.) oraz Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Sêdziszów Ma³opolski (uchwa³a nr XLVI/297/02 z dnia 25 wrzeœnia
2002 r.) przyjêto rozwi¹zanie polegaj¹ce na budowie ³¹cznika pomiêdzy projektowan¹ autostrad¹ A-4
i drog¹ krajow¹ nr 4.

Obecny uk³ad komunikacyjny zawarty w projekcie zak³ada w³¹czenie zjazdu na drogê powiatow¹
nr 1225R relacji Kamionka – Sêdziszów Ma³opolski. Droga ta, pomimo remontów, jakie by³y przeprowa-
dzone w latach ubieg³ych, nie jest w stanie przyj¹æ takiego obci¹¿enia oraz natê¿enia ruchu, jakie pojawi
siê w przypadku uruchomienia przedmiotowego wêz³a komunikacyjnego (w ci¹gu drogi zlokalizowany
jest obiekt mostowy o noœnoœci 10 t.). Ruch ko³owy, jaki ma siê odbywaæ po drogach i ulicach, wed³ug za-
³o¿eñ GDDKiA bêdzie uci¹¿liwy z uwagi na zaporê kolejow¹ (intensywny ruch kolejowy), a zwiêkszenie
natê¿enia ruchu ko³owego skierowanego z autostrady bêdzie problemem nie tylko dla tutejszego samo-
rz¹du, ale równie¿ dla kierowców i pieszych. Skierowanie ruchu z autostrady na drogi powiatowe, gminne
i lokalne, miejskie, spowoduje ich degradacjê, spowoduje te¿ zablokowanie systemu komunikacyjnego
na terenie miasta i gminy Sêdziszów Ma³opolski. Maj¹c na uwadze, i¿ w ostatnich latach znacznie zwiêk-
szy³a siê liczba samochodów, a zatem i ruch lokalny, skierowanie ruchu z autostrady do centrum miasta
spowoduje zablokowanie go. Powszechnie wyprowadza siê ruch tranzytowy z miast celem poprawy bez-
pieczeñstwa oraz z uwagi na ochronê œrodowiska, a w tym przypadku dzieje siê odwrotnie.

Fakt budowy autostrady jest priorytetem dla naszego województwa, powiatu i gminy, a jej zrealizowa-
nie przyczyni siê do rozwoju regionu, jednak podstawow¹ funkcj¹ autostrady jest rozwi¹zanie proble-
mów komunikacyjnych, a nie stwarzanie nowych czy ich nasilanie. Realizacja za³o¿eñ planu i studium
jest w perspektywie czasu nieunikniona, gdy¿ inaczej nast¹pi parali¿ komunikacyjny na terenie gminy
Sêdziszów Ma³opolski.

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego zwraca³ siê do ministerstwa z proœb¹ o przyjêcie do realizacji
przedmiotowego ³¹cznika, jednak w odpowiedzi otrzyma³ stanowisko, i¿ to do samorz¹du nale¿y podnie-
sienie parametrów technicznych dróg stanowi¹cych wymuszone po³¹czenie projektowanej autostrady
z drog¹ krajow¹ nr 4. Jednoczeœnie Ÿle zosta³y odczytane intencje burmistrza, który nie wnioskowa³ o za-
liczenie drogi powiatowej Kamionka – Sêdziszów Ma³opolski do kategorii dróg krajowych, a tylko i wy³¹cz-
nie o budowê ³¹cznika.

Maj¹c to wszystko na uwadze, proszê o podjêcie racjonalnych dzia³añ zmierzaj¹cych do unikniêcia
problemu, jaki pojawi siê niew¹tpliwie przy tym stanie decyzyjnym po wybudowaniu autostrady. Liczê,
¿e Pan Minister wspólnie z inwestorem przyst¹pi do realizacji projektu przedmiotowego ³¹cznika,
a w przysz³oœci – do jego budowy.

Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Panie Ministrze!
Zwróci³a siê do mnie pani El¿bieta Bry³ka, zamieszka³a: ulica Leœna 137, 42-271 Czêstochowa, która

od 1 paŸdziernika 1975 r. by³a zatrudniona w Zespole Szpitali Miejskich w Czêstochowie, ostatnio na sta-
nowisku pracownika gospodarczego magazynu odzie¿owego pacjentów. Na podstawie zawartej 11 marca
2003 r. umowy o œwiadczenie us³ug pomiêdzy Zespo³em Szpitali Miejskich a Aleksandr¹ Zajfert – Firma
Zajfert w Czêstochowie, ulica Gersona 8, 42-200 Czêstochowa, tel. 034 3658305, strony postanowi³y, ¿e
okreœlona grupa pracowników, w tym pani El¿bieta Bry³ka, zostanie przekazana do firmy Aleksandry Za-
jfert na podstawie przepisu art. 231 k.p.

20 marca 2003 r. Zespó³ Szpitali Miejskich poinformowa³ pani¹ El¿bietê Bry³kê, ¿e od 1 maja 2003 r.
zostanie ona przejêta w trybie przepisu art. 231 k.p. przez Aleksandrê Zajfert. Aleksandra Zajfert pismem
z dnia 12 maja 2003 r. poinformowa³a pani¹ El¿bietê Bry³kê, ¿e od 1 maja 2003 r. jest ona zatrudniona
w firmie Zajfert.

Poniewa¿ pani El¿bieta Bry³ka nie skorzysta³a z mo¿liwoœci rozwi¹zania stosunku pracy bez wypowie-
dzenia z siedmiodniowym wyprzedzeniem, to od dnia 1 maja 2003 r. z mocy prawa w jej dotychczasowy
stosunek pracy po stronie pracodawcy wst¹pi³a Aleksandra Zajfert. Zespó³ Szpitali Miejskich z tym
dniem przesta³ byæ pracodawc¹ pani El¿biety Bry³ki. Z uwagi na fakt, ¿e stosunek pracy by³ kontynuowa-
ny z innym zak³adem, Zespó³ Szpitali Miejskich nie by³ zobowi¹zany do z³o¿enia pani El¿biecie oœwiad-
czenia o rozwi¹zaniu umowy o pracê i wydania œwiadectwa pracy.

Aleksandra Zajfert rozwi¹za³a z pani¹ El¿biet¹ Bry³k¹ stosunek pracy z dniem 29 paŸdziernika 2003 r.
Zgodnie z przepisem art. 97 §1 kodeksu pracy: „w zwi¹zku z rozwi¹zaniem lub wygaœniêciem stosunku
pracy pracodawca jest obowi¹zany niezw³ocznie wydaæ pracownikowi œwiadectwo pracy. Wydanie œwia-
dectwa pracy nie mo¿e byæ uzale¿nione od uprzedniego rozliczenia siê pracownika z pracodawc¹”.

Aleksandra Zajfert wystawi³a pani El¿biecie Bry³ce œwiadectwo pracy, w którym poœwiadczy³a jej za-
trudnienie w okresie od 1 maja 2003 r. do 29 paŸdziernika 2003 r., zupe³nie ignoruj¹c fakt, ¿e dokona³a
przejêcia pracownika w trybie przepisu art. 231 i wystawiaj¹c œwiadectwo pracy, powinna by³a poœwiad-
czyæ zatrudnienie powódki równie¿ w Zespole Szpitali Miejskich, to jest od dnia 1 paŸdziernika 1975 r.

W okolicznoœciach niniejszej sprawy i w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa pracodawca, którego pracowni-
cy s¹ przejmowani przez nowego pracodawcê w trybie art. 231 lub innych przepisów wprowadzaj¹cych
kontynuacjê zatrudnienia w razie przejêcia zak³adu pracy lub jego czêœci, nie jest zobowi¹zany do wyda-
nia œwiadectwa pracy przejmowanym pracownikom. W razie ustania stosunku pracy u nowego praco-
dawcy, to on jest obowi¹zany do wydania œwiadectwa zawieraj¹cego informacje dotycz¹ce zatrudnienia
u poprzedniego pracodawcy.

W zwi¹zku z tym Aleksandra Zajfert powinna by³a wystawiæ œwiadectwo pracy, które dokumentowa³o-
by okres zatrudnienia równie¿ w Zespole Szpitali Miejskich, to jest od 1 paŸdziernika 1975 r. do dnia roz-
wi¹zania stosunku pracy przez Aleksandrê Zajfert, to jest do 29 paŸdziernika 2003 r.

Obecnie pani El¿bieta Bry³ka jest w posiadaniu œwiadectwa pracy, które poœwiadcza jej zatrudnienie
tylko od 1 maja 2003 r., mimo ¿e rzeczywiœcie przez kilkanaœcie lat pracowa³a w Zespole Szpitali Miej-
skich. Obowi¹zek wystawienia œwiadectwa pracy, dokumentuj¹cego zatrudnienie w Zespole Szpitali
Miejskich, spoczywa³ i wci¹¿ spoczywa na Aleksandrze Zajfert, przejê³a ona bowiem pracownika w trybie
przepisu art. 231 k.p.

Aleksandra Zajfert, niezgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, odmawia pani El¿biecie Bry³ce sprostowa-
nia œwiadectwa pracy, pozbawiaj¹c j¹ w ten sposób wielu uprawnieñ w zakresie prawa ubezpieczeñ spo-
³ecznych, zwi¹zanych z okresem œwiadczenia pracy.

Pani El¿bieta Bry³ka z uwagi na up³yw terminów wskazanych w kodeksie pracy nie mo¿e dochodziæ od-
powiednich roszczeñ na drodze s¹dowej, jednak jej obecna sytuacja pozostaje w sprzecznoœci z obo-
wi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym i jest dalece krzywdz¹ca.

PanieMinistrze,bardzoproszêo rozstrzygniêcie tej kwestii. Za³¹czamkilkadokumentówwtej sprawie.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Na pocz¹tek kilka cytatów z Pañskiego exposé.
„Chcia³bym podzieliæ siê z pañstwem tu, na tej sali, ale tak¿e ze wszystkimi naszymi rodakami, wielkim

poczuciem dumy i satysfakcji, ¿e po raz kolejny Polacy, tym razem 21 paŸdziernika, pokazali, ¿e chc¹ i po-
trafi¹ wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za losy ojczyzny”.

„Jestem g³êboko poruszony t¹ œwiadomoœci¹, ¿e s³owa o s³u¿bie s¹ dzisiaj s³owami mocno brzmi¹cymi
i bardzo prawdziwie”.

„Ja wierzê, ¿e przed nami jest wielka szansa na dobr¹ zmianê”.
„Wydaje siê tak¿e, ¿e Polacy 21 paŸdziernika odrzucili w³adzê, która wyrzek³a siê cnót podstawowych,

kardynalnych w polityce. Takich cnót, jak zdrowy rozs¹dek, umiar, powœci¹gliwoœæ, pokora”.
„Chcielibyœmy tak¿e poprzez rozbudowê infrastruktury kulturalnej, nie tylko tej, która wynika z postê-

pów technologicznych, zwiêkszyæ upowszechnienie dostêpu do dóbr kultury. Celem naszym bêdzie tak¿e
unowoczeœnienie i wiêkszy dostêp do edukacji kulturalnej”.

Panie Premierze, otrzymaliœmy pismo od zbulwersowanych pedagogów, którzy nie bez powodu przywo-
³uj¹ kilka cytatów z exposé Pana Premiera. S³uchali ich, jak pisz¹: „z radoœci¹ i nadziej¹ na normalnoœæ i od-
powiedzialne dzia³anie w sferze kulturalno-oœwiatowo-edukacyjnej, ale tak¿e z nadziej¹, ¿e s³owa Prezesa
Rady Ministrów bêd¹ rzetelnie i z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ realizowane przez wszystkie urzêdy, od najwy¿-
szych a¿ po ni¿sze szczeble, szczególnie tam, gdzie w³adzê sprawuj¹ przedstawiciele PO”.

Jak siê okazuje, by³y to tylko s³owa. Bo jak inaczej mo¿na nazwaæ pomys³ marsza³ka województwa lu-
belskiego z PO, Krzysztofa Grabczuka, który zapowiada likwidacjê bibliotek pedagogicznych na terenie
województwa? Wieœæ gmina niesie, ¿e maj¹ pozostaæ jedynie biblioteki w Che³mie (miejscowoœci, z której
pochodzi marsza³ek), Lublinie i Zamoœciu. Przewidziano likwidacjê piêtnastu filii bibliotek pedagogicz-
nych jako – podobno – niedochodowych. A niby w jaki sposób biblioteka ma na siebie zarabiaæ?

Oczywiœcie ma to byæ przeprowadzone z ca³¹ perfidi¹, ale i zgodnie z liter¹ prawa, w dwóch etapach. Na
pocz¹tek zaplanowano przekazanie bibliotek samorz¹dom i dopiero te – z braku œrodków – czêœæ z nich
zlikwiduj¹, a czêœæ przekszta³c¹ w biblioteki publiczne. Dla laika nic siê nie stanie – ot, placówki zmieni¹
swoj¹ nazwê. Ale w rzeczywistoœci znikn¹ centra oœwiatowo-wychowawcze, biblioteka publiczna ma bo-
wiem inne cele i zdecydowanie inny profil dzia³ania ni¿ biblioteka pedagogiczna. Je¿eli marsza³ek nie ro-
zumie tak podstawowej kwestii, to chyba nie powinien planowaæ zostania eurodeputowanym. Czyli
w œwietle prawa marsza³ek wykona Pi³atowy gest, zrzucaj¹c odpowiedzialnoœæ za znikniêcie bibliotek pe-
dagogicznych na samorz¹dy lokalne.

Wszelkie próby umówienia siê z marsza³kiem s¹ udaremniane przez jego sekretariat, który kwituje je
s³owami: jak pan marsza³ek bêdzie mia³ ¿yczenie, to zostanie pan zawiadomiony. Czy takie postêpowanie
odznacza siê zapowiadanymi przez Pana Premiera, choæby w zacytowanych tu s³owach, takimi cnotami,
jak zdrowy rozs¹dek, umiar, powœci¹gliwoœæ, pokora? Czy to jest ludzka twarz obecnej w³adzy?

Biblioteki pedagogiczne od pocz¹tku swego istnienia by³y placówkami edukacyjno-kulturalnymi ze
specjalistycznymi zbiorami i kadr¹ przygotowan¹ do prowadzenia ró¿norodnych zadañ edukacyjnych,
kulturalnych i oœwiatowych. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e marsza³ek chce likwidowaæ
biblioteki pedagogiczne na tak zwanej Œcianie Wschodniej, gdzie tego typu placówek nigdy doœæ. Chyba
¿e pan marsza³ek, jako wuefista, funkcjê biblioteki widzi li tylko w wypo¿yczaniu ksi¹¿ek.

Panie Premierze, wiemy, ¿e nie mo¿e siê Pan zajmowaæ wszystkim, ale przyk³ad bibliotek jasno poka-
zuje okreœlony kierunek zmian w Polsce, jasno pokazuje opcjê rz¹du PO: przekazaæ wszystko samo-
rz¹dom, niech inni siê martwi¹. Obawiamy siê, ¿e to umniejszanie roli pañstwa w ka¿dej dziedzinie, zrzu-
canie odpowiedzialnoœci na innych skoñczy siê tragicznie dla spo³eczeñstwa. Obyœmy siê mylili.

Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami przewoŸników, pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra, ¿e zapropo-

nowane w nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym dopusz-
czenie mo¿liwoœci wykonywania pracy kierowcy kolejki turystycznej przez osobê, która dopiero co skoñ-
czy³a osiemnaœcie lat, bez jakichkolwiek szczególnych kwalifikacji i badañ psychologicznych oraz psy-
chotechnicznych, bez jakiejkolwiek praktyki w zawodzie, jest niezwykle niebezpieczne i nie gwarantuje
bezpieczeñstwa przewo¿onym turystom.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przejazdy kolejkami, na przyk³ad w Tatrach, mog¹ odbywaæ siê w miejscach nie-
bezpiecznych, po stromych zboczach, nierzadko nad kilkudziesiêciometrowymi przepaœciami. Ponadto
kolejki te jednorazowo przewo¿¹ od kilkudziesiêciu do nawet kilkuset osób. Nowelizowane przepisy, we-
d³ug mnie, nie maj¹ odpowiednika w krajach zachodnich. Co prawda istnieje tam mo¿liwoœæ przewo¿enia
osób nawet bez specjalnych zezwoleñ, ale dotyczy to jedynie przewo¿enia w³asnych goœci w ramach pro-
wadzonej dzia³alnoœci hotelowej czy na przyk³ad agroturystycznej.

Uwa¿am, ¿e w tej sytuacji powinno siê rozwa¿yæ celowoœæ przywo³anych przepisów przede wszystkim
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo. Skoro bowiem na przyk³ad taksówkarze przewo¿¹cy po kilka osób podle-
gaj¹ okreœlonym rygorom, to niezrozumia³e jest, dlaczego zwalnia siê z nich osoby przewo¿¹ce po kilka-
dziesi¹t osób.

Z powa¿aniem
Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Pragnê prosiæ Pana Marsza³ka o ponowne rozwa¿enie celowoœci zaprzestania dotowania Studium

Folklorystycznego dla instruktorów zespo³ów polonijnych dzia³aj¹cego przy Uniwersytecie Marii Curie-
-Sk³odowskiej w Lublinie.

Argumentacja zawarta w interwencji Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Podhalan, skierowanej do Pana Mar-
sza³ka, jak i przekazanej do wiadomoœci parlamentarzystów cz³onków Zwi¹zku Podhalan, jest przekonu-
j¹ca. Faktem jest, ¿e to studium jest w zasadzie jedyn¹ placówk¹ kszta³c¹c¹ instruktorów zespo³ów polo-
nijnych z ca³ego œwiata. Trudno z dnia na dzieñ zaprzestaæ kszta³cenia, tym bardziej, ¿e na rok szkolny
2008 zg³osi³o siê ponad osiemdziesiêciu s³uchaczy polonijnych z ca³ego œwiata. Nie do przecenienia jest
te¿ fakt niezwyk³ych korzyœci, jakie Polska osi¹ga z przybli¿enia m³odzie¿y – której polskie korzenie s¹
czêsto dopiero w pi¹tym pokoleniu – naszej Ojczyzny, naszej kultury, a tak¿e praktycznych umiejêtnoœci:
œpiewu, tañca oraz organizowania zespo³ów polonijnych.

Dzia³alnoœæ tak przygotowanych instruktorów w ich lokalnych polonijnych œrodowiskach jest bardzo
wa¿nym elementem promocji Polski na ca³ym œwiecie.

Z powa¿aniem
Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Parki narodowe w Polsce obejmuj¹ obszary chronione o szczególnie wysokich wartoœciach przyrodni-

czych, cennych równie¿ z punktu widzenia nauki, kultury i wychowania. Ochronie podlega ca³oœæ przy-
rody oraz swoiste cechy krajobrazu. Wszelkie dzia³ania na terenie parku podporz¹dkowane s¹ ochronie
przyrody. Zadaniem parku jest nie tylko ochrona istniej¹cych zasobów, ale i odtworzenie w sposób natu-
ralny zniekszta³conych lub zanik³ych elementów przyrody. Obszar parku jest zarz¹dzany wed³ug okreso-
wo tworzonych planów ochrony zatwierdzanych przez ministra œrodowiska, a ich dzia³alnoœæ finansowa-
na jest z bud¿etu pañstwa.

Z uwagi na ograniczone œrodki bud¿etowe dzia³ania te w znacznej mierze finansowane s¹ ze œrodków
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Tymczasem z informacji, jakie do
mnie docieraj¹, wynika, ¿e Zarz¹d NFOŒiGW nie zatwierdzi³ do tej pory II listy rankingowej z dziedziny
ochrony przyrody.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
Ile wniosków do NFOŒiGW zosta³o z³o¿onych przez parki narodowe w 2008 r.?
Ile umów z parkami narodowymi zosta³o podpisanych przez NFOŒiGW w 2008 r.?
Czy prawd¹ jest, ¿e do tej pory nie zosta³a zatwierdzona II lista rankingowa z dziedziny ochrony przyrody?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy polityki kadrowej prowadzonej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwo-

wych w £odzi.
Zg³aszaj¹ siê do mnie leœnicy m³odego pokolenia z proœb¹ o interwencjê w sprawie polityki kadrowej

prowadzonej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w £odzi przez dyrektora Andrzeja Gapiñskiego.
Z zaskoczeniem przyj¹³em informacje o utrudnianiu, a wrêcz uniemo¿liwianiu awansu m³odym, bardzo
dobrze wyszkolonym leœnikom. Z informacji, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e dyrektor Gapiñski za-
miast oferowaæ pracê osobom m³odszym wiekiem, zatrudnia w biurze RDLP pracowników, którzy ju¿ ko-
rzystali ze œwiadczeñ emerytalnych, oraz osoby, które osi¹gnê³y wiek emerytalny i powinny przejœæ na za-
s³u¿on¹ emeryturê. Co gorsze, dla tych osób tworzy siê specjalne stanowiska oraz przydziela im fikcyjne
zadania, które dubluj¹ siê z zadaniami innych osób, a nawet wydzia³ów, i gwarantuje wynagrodzenie
miesiêczne w wysokoœci 8–12 tysiêcy brutto z regulaminowymi dodatkami.

Panie Ministrze, proszê o udzielenie wyczerpuj¹cych odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
W jaki sposób zosta³ nawi¹zany stosunek pracy z pani¹ Agat¹ Bulfan-Wojciechowsk¹ i czy prawd¹

jest, ¿e ta osoba przed zatrudnieniem na stanowisku do spraw gospodarki drewnem przebywa³a na eme-
ryturze?

Czy prawd¹ jest, ¿e w paŸdzierniku 2008 r. w biurze RDLP zosta³o stworzone superstanowisko doradcy
do spraw wspó³pracy z zagranic¹ specjalnie dla by³ego dyrektora generalnego Jerzego Pi¹tkowskiego,
który ju¿ od lutego powinien cieszyæ siê zas³u¿on¹ emerytur¹?

Czy dyrektor generalny LP wyrazi³ zgodê na utworzenie w biurze RDLP w £odzi stanowiska doradcy do
spraw wspó³pracy z zagranic¹, czy jest to zgodne z ramowym schematem organizacyjnym RDLP i czy po-
dobne stanowiska funkcjonuj¹ w pozosta³ych dyrekcjach?

Czy w biurze RDLP w £odzi od grudnia 2007 r. zosta³y zatrudnione inne osoby, które by³y na emerytu-
rze lub osi¹gnê³y wiek emerytalny?

Czy podobne do opisywanych sytuacje mia³y miejsce w innych RDPL?
Czy w Lasach Pañstwowych stanie siê powszechn¹ praktyk¹ to, ¿e bêd¹ zatrudniane osoby, które s¹

na emeryturze lub osi¹gnê³y wiek emerytalny, zamiast m³odych, dobrze wykszta³conych leœników?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
W dniu 7 sierpnia 2008 r. podczas siedemnastego posiedzenia Senatu jako senator RP skierowa³em do

Pana Ministra oœwiadczenie senatorskie. Nie otrzyma³em wyczerpuj¹cej odpowiedzi na nie. Moje pytania
dotyczy³y poprawnoœci funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej, który dzia³aj¹c na mocy ustawy – Prawo ochrony œrodowiska stanowi istotny element realizacji poli-
tyki ekologicznej pañstwa. OdpowiedŸ na moje oœwiadczenie, udzielon¹ przez sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego, uwa¿am za niewystarczaj¹c¹, gdy¿ nie uzyska³em ¿ad-
nej informacji co do zasadniczych spraw (pytañ). Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e sprawa ta mo¿e zostaæ po-
traktowana jako lekcewa¿enie obowi¹zków cz³onków Rady Ministrów i wysokich urzêdników pañstwo-
wych wobec Senatu RP.

Ze wzglêdu na te okolicznoœci ponownie proszê o zajêcie przez ministra œrodowiska stanowiska w na-
stêpuj¹cych sprawach, o których szerzej pisa³em w moim poprzednim oœwiadczeniu z 7 sierpnia 2008 r.

Czy spotkanie w Tuchowie odbywa³o siê w ramach wyjazdu s³u¿bowego i kto pokry³ koszty wyjazdu
w³adz funduszu?

Kto podpisa³ delegacje na wyjazd?
Kto by³ inicjatorem niedzielnego wyjazdu, kto z kierownictwa Ministerstwa Œrodowiska lub Narodowe-

go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej by³ pomys³odawc¹ tego wyjazdu?
Czego dotyczy³a rozmowa kierownictwa NFOŒiGW z ojcem prowincja³em?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz do generalnego dy-
rektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z faktem, i¿ GDDKiA planuje modernizacjê drogi krajowej nr 62 na odcinku P³ock – Wyszo-

gród – Zakroczym, proszê o rozpatrzenie mo¿liwoœci budowy tej¿e drogi jako drogi czteropasmowej, czyli
posiadaj¹cej dwa pasy w ka¿dym kierunku.

Na przedmiotowej drodze w ostatnich latach nast¹pi³o znaczne zwiêkszenie natê¿enia ruchu. Dodat-
kowo nale¿y spodziewaæ siê jego dalszego zwiêkszenia ze wzglêdu na rosn¹cy ruch komunikacyjny
zwi¹zany z realizacj¹ ró¿nych inwestycji o charakterze:

– drogowym (ukoñczony i otwarty pod koniec 2007 r. nowy most w P³ocku, posiadaj¹cy dwa pasy ru-
chu w ka¿dym kierunku, oraz budowa pó³nocnej obwodnicy P³ocka; warto zauwa¿yæ, ¿e inwestycje te
³¹cz¹ drogi krajowe nr 60 i 62),

– komunikacyjnym (Nowy Port Lotniczy w Modlinie, wartoœæ projektu to 190 400 000 z³, realizacja w la-
tach 2008–2010, projekt ma zapewnione finansowanie w ramach tzw. projektów kluczowych z Funduszy
Strukturalnych 2007–2013),

– gospodarczym (P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny, wartoœæ projektu to 238 000 000 z³, reali-
zacja w latach 2007–2013, projekt ma zapewnione finansowanie w ramach tzw. projektów kluczowych
z Funduszy Strukturalnych 2007–2013; oraz Termy Gostyniñskie, wartoœæ projektu to180 000 000 z³,
realizacja w latach 2007–2010, projekt ma zapewnione finansowanie w ramach tzw. projektów kluczo-
wych z Funduszy Strukturalnych 2007–2013; a tak¿e lokalizacja w P³ocku Zak³adu G³ównego PKN Or-
len, co generuje wzmo¿ony ruch samochodów ciê¿arowych przewo¿¹cych ³adunki niebezpieczne).

W tym celu zasadne by³oby przeprowadzenie badañ natê¿enia ruchu dobowego, który ma miejsce
w chwili obecnej, oraz przygotowanie stosownych prognoz co do jego zwiêkszenia w latach nastêpnych,
z uwzglêdnieniem faktu, ¿e nie mo¿na w chwili obecnej okreœliæ terminu realizacji przedmiotowej inwe-
stycji modernizacji drogi krajowej nr 62, a im póŸniej bêdzie ona realizowana, tym wiêksze trzeba zak³a-
daæ natê¿enie ruchu.

Dodatkowo, co warto podkreœliæ z informacji uzyskanych od komendanta g³ównego Policji, w latach
2005–2007 na przedmiotowym odcinku zdarzy³y siê ³¹cznie 962 wypadki i kolizje, a ³¹czna liczba ran-
nych i zabitych wynios³a 273 osoby (dotyczy to roku 2005, 2006 i 2007). W samym roku 2007 liczba ran-
nych wzros³a dwukrotnie w stosunku do roku 2006.

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!
Proszê o podanie informacji w zakresie wielkoœci wsparcia udzielonego rolnikom i samorz¹dom oraz

innym podmiotom z terenu powiatów p³ockiego i ¿uromiñskiego, dotkniêtym epidemi¹ ptasiej grypy pod
koniec ubieg³ego roku.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury, przewodnicz¹cego Krajowej Rady Bezpieczeñ-
stwa Ruchu Drogowego Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o udostêpnienie informacji na temat gmin z terenu województwa mazowieckiego, które realizowa-

³y lub realizuj¹ zadania inwestycyjne w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.
Celem programu jest zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar oraz liczby kolizji na drogach wojewódz-

kich, powiatowych, gminnych i miejskich poprzez przebudowê miejsc, w których koncentruj¹ siê wypadki.
Jakiego rodzaju projekty s¹ realizowane przez gminy z terenu województwa mazowieckiego oraz jakie

kryteria musz¹ byæ spe³nione, aby gmina mog³a ubiegaæ siê o dofinansowanie w ramach przedmiotowego
programu?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 20. posiedzenia Senatu 421



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy poparcia budowy drogi ekspresowej S-46 „Szlak Staropolski” wraz z mo-

dernizacj¹ magistrali kolejowej.
Pragnê wyraziæ swoje poparcie dla starañ samorz¹du miasta Czêstochowy i Stowarzyszenia „Szlak

Staropolski” w sprawie budowy drogi ekspresowej S-46 „Szlak Staropolski” wraz z modernizacj¹ magi-
strali kolejowej.

Samorz¹dy terytorialne gmin, miast i powiatów po³udniowej i wschodniej Polski s¹ ¿ywotnie zaintere-
sowane – co potwierdzi³a ostatnia konferencja z dnia 23 paŸdziernika 2008 r. na temat „Szlaku Staropol-
skiego” – rozwojem uk³adu drogowego, a w szczególnoœci budow¹ drogi ekspresowej S-46 „Szlak Staro-
polski” o przebiegu: Kudowa Zdrój – K³odzko – Nysa – Opole – Czêstochowa – Jêdrzejów – Kielce – Kraœnik
– Lublin – W³odawa oraz Lublin – Dorohusk, wraz z magistral¹ kolejow¹ o przebiegu: Dorohusk – Lublin –
Radom – Kielce – Czêstochowa – Opole –Wroc³aw – Kudowa Zdrój (Miêdzylesie).

Proponowany korytarz oprócz du¿ego znaczenia krajowego bêdzie mia³ równie¿, po wybudowaniu dro-
gi klasy S, istotne znaczenie miêdzynarodowe. W uk³adzie miêdzynarodowym jest to po³¹czenie tranzyto-
we z Kijowem – najkrótsze i najdogodniejsze – oraz z Europ¹ Zachodni¹ przez Kudowê, Pragê, Norymber-
gê, po³udniow¹ Francjê do Hiszpanii i Portugalii. Droga ekspresowa S-46 przebiega œladem dróg ju¿ ist-
niej¹cych b¹dŸ wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto droga S-46 spe³nia
wymogi, jakie powinny charakteryzowaæ po³¹czenia transeuropejskie, zawarte w decyzji nr 1692/96 Par-
lamentu Europejskiego i Rady Europy na temat wytycznych Wspólnoty dotycz¹cych rozwoju transeuro-
pejskiej sieci transportowej.

W interesie Polski le¿y wprowadzenie drogi S-46 „Szlak Staropolski” do realizacji w najbli¿szej przy-
sz³oœci. Dziêki drodze S-46 przewóz osób i towarów bêdzie móg³ przebiegaæ w najlepszych warunkach so-
cjalnych oraz z zapewnieniem odpowiednio wysokiego standardu bezpieczeñstwa. Z kolei magistrala ko-
lejowa usprawni krajowe i miêdzynarodowe po³¹czenie kolejowe wschód – zachód.

Bior¹c pod uwagê perspektywê czasow¹, uwa¿am, ¿e korytarz ten – pomimo ¿e nie zosta³ uwzglêdniony
w nowelizacji rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, DzU
z 2004 r. Nr 128 poz. 1334 – powinien zostaæ ujêty w opracowywanym dokumencie „Studium uk³adu dróg
szybkiego ruchu w Polsce, uk³ad kierunkowy do 2025 r. wraz z analiz¹ podzia³u funkcjonalnego sieci dro-
gowej”, aby mo¿na by³o skorzystaæ ze wsparcia realizacji zadania œrodkami z nastêpnych bud¿etów unij-
nych.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Wacha

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Uprzejmie proszê o propozycje zmian ustawowych i zagwarantowanie w bud¿ecie resortu minimalnej
kwoty w zwi¹zku z wyp³atami bezspornej czêœci kosztów leczenia i rehabilitacji prowadzonych po wypad-
kach dzieci i m³odzie¿y na zajêciach szkolnych, które mog³yby byæ wyp³acane zaliczkowo przez organy
prowadz¹ce, czyli urzêdy marsza³kowskie miast, powiatów i gmin, przed zapadniêciem w tych sprawach
ostatecznego wyroku s¹dowego.

Mój wniosek uzasadniam nastêpuj¹cym przyk³adem.
Oskar Langner w 2004 r., jako uczeñ VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Opolu, w wieku szesnastu lat

uleg³ bardzo powa¿nemu wypadkowi w trakcie zajêæ wychowania fizycznego, w wyniku czego dosz³o u niego
do z³amania krêgów szyjnych i parali¿u czterokoñczynowego. Ch³opiec przeszed³ wiele skomplikowanych
operacji, w tym za granicami kraju, i jest poddawany systematycznej rehabilitacji. Dziœ jako dwudziestola-
tek nadal zdany jest g³ównie na pomoc i ogromny wysi³ek opiekuñczy, a przede wszystkim finansowy, ro-
dziców, zwi¹zany z ponoszeniem kosztów leczenia: rehabilitacji, lekarstw, wizyt u specjalistów. W jego
sprawie toczy siê nadal proces z powództwa cywilnego przed S¹dem Okrêgowym w Opolu, sygnatu-
ra akt IC 52/07. W marcu bie¿¹cego roku na rzecz Oskara zas¹dzono od miasta ponad 28 tysiêcy z³ za do-
tychczasowe leczenie. Urz¹d Miasta Opola odwo³a³ siê od tego wyroku. S¹d apelacyjny utrzyma³ wyrok
w mocy, a w chwili obecnej czeka na opiniê bieg³ego w sprawie oceny szans na wyleczenie Oskara i dopiero
po tym okreœli kwotê, jak¹ urz¹d miasta bêdzie musia³, i bêdzie móg³, zap³aciæ rodzicom ch³opca.

Ta sprawa, podobnie jak inne tego typu, trwa przez wiele lat z powodu procedur odwo³awczych, co na dzi-
siaj, przed zapadniêciem ostatecznego wyroku s¹dowego, skutkuje brakiem dla Urzêdu Miasta Opola, jako
organu prowadz¹cego szko³ê, wi¹¿¹cych mo¿liwoœci prawnych oraz finansowych wyp³aty bezspornej czêœci
zadoœæuczynienia i odszkodowania na pokrycie poniesionych ju¿ i przysz³ych kosztów leczenia i rehabilita-
cji Oskara, pomimo ¿e zgodnie z art. 444 k.c. na ¿¹danie poszkodowanego organ prowadz¹cy zobowi¹zany
do naprawienia szkody powinien wy³o¿yæ z góry potrzebn¹ na koszty leczenia sumê.

Efektem takiej sytuacji jest ponoszenie wszystkich kosztów przez rodziców Oskara, a obecnie wyczer-
panie siê wszelkich mo¿liwoœci finansowych, co skutkuje przerwaniem dotychczasowej rehabilitacji
ch³opca oraz brakiem mo¿liwoœci sfinansowania kolejnej operacji.

Nast¹pi³o te¿ wyczerpanie siê inicjatyw instytucjonalnych i spo³ecznych, które dotychczas solidnie
wspiera³y poszkodowanego Oskara, jego leczenie i rehabilitacjê, takich jak:

– w 2005 r.: zbiórka pieniêdzy przez uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 8 w Opolu, zorganizowanie
kiermaszu prac uczniów szko³y plastycznej w Opolu, sprzeda¿ tysi¹ca czterystu cegie³ek w trakcie trwa-
nia Gali Miko³ajkowej w Opolu, zorganizowanie koncertu w Hali Sportowej „Okr¹glak” w Opolu i dwuty-
godniowej kwesty we wszystkich opolskich szko³ach przez M³odzie¿owy Dom Kultury w Opolu i opolski
ratusz, koncert opolskich filharmoników i uczniów szko³y muzycznej w Opolu, przeprowadzenie dwu-
dniowej akcji przez w³aœcicieli toru kartingowego;

– w 2006 r.: pokonanie na bicyklu trasy 400 km z Warszawy do £odzi przez globtrotera Krzysztofa
Dzienniaka, przekazanie gotówki i z³otego ³añcucha przez pos³a Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Miszta-
la, zorganizowanie Gali ¯u¿lowej na lodzie po³¹czonej z licytacj¹ osprzêtu ¿u¿lowego, zorganizowanie
w Krakowie aukcji i loterii fantowej przez mi³oœników samochodów Subaru;

– w 2007 r.: wystawienie spektaklu teatralnego przez m³odzie¿ z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Opo-
lu, zorganizowanie koncertu w auli VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Opolu;

– w 2008 r.: zorganizowanie akcji pracowników opolskiego dodatku „Gazety Wyborczej” i licytacji prac
opolskich artystów.

Licz¹c na przyjêcie argumentów przedstawionych w oparciu o konkretn¹ sprawê, uprzejmie proszê
o propozycje zmian legislacyjnych, które by³yby w tych kwestiach pomocne i uwzglêdnia³yby interes ofiar
wypadków w szkole, dawa³yby im perspektywy kontynuacji rehabilitacji i nadziejê na uzyskanie samo-
dzielnoœci ¿yciowej oraz by³yby równie¿ zgodne z oczekiwaniem spo³ecznym i dawa³yby mo¿liwoœci praw-
ne i finansowe na zaliczkowe pokrycie wyp³at bezspornej czêœci kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci
i m³odzie¿y przez organy, którym podlegaj¹ jednostki oœwiatowe na danym terenie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Wach
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra o uzupe³nienie odpowiedzi w sprawie pomocy dla gospodarstw niskoto-

warowych. Otó¿ w odpowiedzi na moje oœwiadczenie pisemne z³o¿one na siódmym posiedzeniu Senatu
w dniu 27 marca bie¿¹cego roku w sprawie pomocy dla gospodarstw niskotowarowych nie uzyska³em in-
formacji dotycz¹cych nastêpuj¹cych pytañ:

1. Co siê dzieje z przyznan¹ pomoc¹ dla gospodarstwa niskotowarowego w przypadku dziedziczenia
gospodarstwa? Czy nastêpca producenta rolnego, któremu przyznano dop³aty niskotowarowe, dziedzi-
czy wraz z gospodarstwem pomoc?

2. Co siê stanie z pomoc¹ w przypadkach, gdy nabywca gospodarstwa rolnego otrzymuj¹cego wsparcie
dla gospodarstw niskotowarowych, posiada³ ju¿ ziemiê, a po powiêkszeniu nowo powsta³e gospodarstwo
ma ¿ywotnoœæ ekonomiczn¹ powy¿ej 4 ESU? Czy musi zwracaæ dofinansowanie otrzymane na przejmo-
wane grunty?

3. Co siê dzieje w przypadku, gdy nabywca równie¿ na swoje grunty otrzyma³ dofinansowanie w ra-
mach wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych i teraz, po przejêciu gruntów, utworzy³ gospodarstwo
¿ywotne ekonomiczne? Czy bêdzie musia³ zwróciæ oba dofinansowania?

4. Co siê stanie w przypadku, gdy rolnik w ci¹gu tych piêciu lat, w których zobowi¹za³ siê do nieprzeno-
szenia w³asnoœci, niespodziewanie zachoruje lub ulegnie wypadkowi, który uczyni go niezdolnym do pra-
cy w gospodarstwie i do dalszego prowadzenia go, a w wyniku niezdolnoœci do pracy rolnikowi zostanie
przyznana renta chorobowa sta³a lub czasowa? By nabyæ prawo do takiej renty, rolnik musi przekazaæ
lub zbyæ gospodarstwo. Co siê stanie z otrzymanym wsparciem dla gospodarstwa niskotowaro- wego?
Czy nabywca lub rolnik musz¹ je zwróciæ? Czy s¹ jakieœ warunki, które musi spe³niæ nabywca, by tego do-
finansowania nie zwracaæ?

5. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo, by uzupe³niæ niewystarczaj¹ce i niepe³ne zasady
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowaro-
wych tak, by przekazanie gospodarstwa niskotowarowego nastêpcy w wyniku zdarzeñ losowych nieprze-
widzianych w rozporz¹dzeniu nie wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ zwrotu dotychczas otrzymanej pomocy?

6. Czy s¹ ju¿ znane Panu Ministrowi wyniki analizy funkcjonowania wspomnianego instrumentu w ra-
mach PROW na lata 2004–2006? Jeœli tak, to chcia³bym zapoznaæ siê z wynikami tej analizy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
424 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 20. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Proszê o interpretacjê i umiejscowienie w polskim prawie pracy kwestii uznawalnoœci doœwiadczenia

zawodowego osób nieletnich. Otó¿, czy mo¿na uznaæ w przypadku osoby niepe³noletniej, która w wieku
szesnastu lat odziedziczy³a gospodarstwo rolne po zmar³ym ojcu, i¿ prowadzi ona samodzielnie to gospo-
darstwo od dnia nabycia spadku – odpowiednio art. 924 i 925 kodeksu cywilnego? Spadkobierca dopiero
po roku i dziesiêciu miesi¹cach od chwili œmierci ojca ukoñczy³ osiemnaœcie lat. W tym okresie by³ ucz-
niem szko³y œredniej i dopiero po trzech miesi¹cach od daty uzyskania pe³noletnoœci, a po dwóch latach
i dwóch miesi¹cach licz¹c od dnia œmierci ojca, zgodnie z ustaw¹ o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
zosta³ zg³oszony przez matkê do KRUS jako domownik, pomimo i¿ nadal by³ uczniem szko³y œredniej, a po
pó³ roku od momentu uzyskania pe³noletnoœci i po otrzymaniu czêœci gospodarstwa zosta³ ubezpieczony
w KRUS jako rolnik. Jaki moment w takich przypadkach mo¿na uznaæ za rozpoczêcie prowadzenia samo-
dzielnej dzia³alnoœci rolniczej?

Proszê o szczegó³owe wyjaœnienie i uzasadnienie tych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusza
Wojtasika

Panie Prezesie!
Moje oœwiadczenie dotyczy sprawy m³odego rolnika korzystaj¹cego z Sektorowego Programu Opera-

cyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
2004-2006 w zakresie dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym rolnikom”.

Zwróci³ siê do mnie m³ody rolnik z proœb¹ o pomoc w sprawie zwrotu kwoty otrzymanej pomocy
w zwi¹zku z niewype³nianiem zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy nr 06723-61401-OR0500276/04 o do-
finansowanie projektu.

Podstaw¹ wypowiedzenia przez ARiMR umowy o dofinansowanie by³o niewywi¹zanie siê beneficjenta
ze zobowi¹zania do uzupe³nienia wykszta³cenia w celu spe³nienia wymogu dotycz¹cego kwalifikacji za-
wodowych przed up³ywem piêciu lat od rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci. W przedmiotowym przy-
padku ARiMR po analizie dokumentacji uzna³a, i¿ beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne od dnia 23
lipca 2002 r., to jest od dnia œmierci ojca. Wnioskowanie ARiMR jest zasadne, zgodnie z art. 924 i 925 ko-
deksu cywilnego, jednak¿e analizowana sprawa stanowi przypadek szczególny, gdy¿ beneficjent w dniu
nabycia prawa do spadku by³ osob¹ niepe³noletni¹.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ do Pana Prezesa o ponowne przeanalizowanie dokumentów
sprawy numer DOWO-61401-OR0500276/WOSS/7/A¯/04/07, uwzglêdnienie wszelkich okolicznoœci
³agodz¹cych na rzecz m³odego beneficjenta oraz zaproponowanie mo¿liwie najkorzystniejszego dla wszy-
stkim stron rozwi¹zania zaistnia³ego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W maju br. zwraca³em siê do Pana Ministra z zapytaniem w sprawie istniej¹cych barier budowlanych

dla osób niedowidz¹cych i niewidomych. W odpowiedzi na moje oœwiadczenie Pan Minister w piœmie
z dnia 26 czerwca 2008 roku odpowiedzia³: „Znane s¹ problemy osób niedowidz¹cych i niewidomych, lecz
zarazem stwierdzam, i¿ brak skutecznoœci nie wynika z braków w ustawodawstwie, lecz bardziej z niewy-
starczaj¹cego i niepe³nego zrozumienia koniecznoœci ich egzekwowania w procesie budowlanym.”

Zwracam siê ponownie w tej sprawie do Pana Ministra w zwi¹zku z tragicznym wypadkiem, jaki mia³
miejsce miesi¹c temu w metrze warszawskim, kiedy to niewidomy student dziennikarstwa wpad³ pod ko-
³a podziemnej kolejki, gdy¿ nie wyczu³ pasa bezpieczeñstwa przy krawêdzi peronu. To dlatego ponownie
zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: jakich niezbêdnych zmian i dostosowañ nale¿y dokonaæ
w przepisach technicznobudowlanych, aby choæ czêœæ problemów osób niedowidz¹cych i niewido- mych
zosta³a rozwi¹zana? Jakie kroki podjê³o ministerstwo po tragicznym wypadku, by u³atwiæ samodzielne
funkcjonowanie w spo³eczeñstwie osobom niewidomym i niedowidz¹cym? Proszê o uszczegó³owienie od-
powiedzi w zakresie barier wymienionych w moim oœwiadczeniu z maja br. (brak informacji w brajlu, pod-
œwietlanych domofonów, stan chodników itp.). Wymieniane przeszkody, a tak¿e kwestia stanu chodni-
ków, czyni¹ wiele budynków u¿ytecznoœci publicznej niedostêpnymi dla osób niedowidz¹cych i niewido-
mych. Wielokrotnie by³o to podnoszone w raportach Najwy¿szej Izby Kontroli. Proszê o poinformowanie,
w jaki sposób ministerstwo wype³ni³o zalecenia pokontrolne NIK. Panie Ministrze, co jeszcze musi siê wy-
darzyæ, ile osób niepe³nosprawnych ma zgin¹æ, by instytucje odpowiedzialne za nadzorowanie i egzekwo-
wanie przepisów odzwierciedlaj¹cych potrzeby osób niepe³nosprawnych, niewidomych i niedowidz¹cych
spe³ni³y wreszcie swój ustawowy obowi¹zek nadzoru i kontroli?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z wnioskiem o rozpatrzenie mo¿liwoœci rozszerzenia listy zawodów i specjalnoœci, uznanych

za wykszta³cenie zasadnicze zawodowe rolnicze, o zawód mechanika maszyn rolniczych. Wag¹ takiego roz-
szerzenia jest nabycie praw przez osoby posiadaj¹ce zawód mechanika maszyn rolniczych do otrzymania
pomocy w ramach programów „U³atwianie startu m³odym rolnikom“ oraz „Renty strukturalne“.

Obecnie zgodnie z za³¹cznikami do rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³a-
nia „Renty strukturalne“ objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U.
07.109.750) oraz rozporz¹dzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „U³at-
wianie startu m³odym rolnikom“ objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz.U. 07.200.1443), zawodami i specjalnoœciami, których posiadanie uznaje siê za wykszta³cenie zasad-
nicze zawodowe rolnicze s¹: rolnik; ogrodnik; pszczelarz; mechanik operator pojazdów i maszyn rolni-
czych; rybak œródl¹dowy, w przypadku gdy w gospodarstwie prowadzi siê chów lub hodowlê ryb.

Pominiêcie na tej liœcie zawodu mechanika maszyn rolniczych stanowi nieuzasadnion¹ dyskrymina-
cjê osób, które legitymuj¹ siê takowym wykszta³ceniem. Zawód mechanika maszyn rolniczych zosta³
w zawodowych programach kszta³cenia zast¹piony zawodem mechanika operatora pojazdów i maszyn
rolniczych w latach 2000 i 2001, przy czym nale¿y podkreœliæ, ¿e podstawy programowe kszta³cenia
w obu zawodach s¹ zbli¿one. Osoby koñcz¹ce naukê w 2000 r. w zawodzie mechanika maszyn rolniczych
naby³y niemal to¿sam¹ wiedzê jak osoby, które koñczy³y szko³y rok póŸniej w zawodzie mechanika opera-
tora pojazdów i maszyn rolniczych. Niemniej osoby takie w przeciwieñstwie do swych m³odszych kolegów
nie s¹ traktowane w myœl przepisów prawa jak osoby z wykszta³ceniem rolniczym, czego skutkiem s¹
ograniczenia w ubieganiu siê o pomoc w ramach dzia³añ „U³atwianie startu m³odym rolnikom“ i „Renty
strukturalne“. Taka sytuacja mo¿e prowadziæ do niedorzecznoœci, bowiem osoba, która uczy³a siê
w szkole zawodowej w zawodzie mechanika maszyn rolniczych i z powodu z³ych wyników powtarza³a rok,
ukoñczy³a szko³ê rok póŸniej ni¿ jej koledzy, ale ju¿ w zawodzie mechanika operatora pojazdów i maszyn
rolniczych, co teraz jest premiowane. Ponadto czy zawód mechanika maszyn rolniczych jest zawodem
mniej przydatnym do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej od takich zawodów jak pszczelarz, ogrodnik czy
technik architektury krajobrazu?

Z powa¿aniem
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!
Polityka rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej oraz monopolistyczne praktyki polskich rafinerii, PKN Orlen

SA i Grupy Lotos, stopniowo doprowadzaj¹ przemys³ spirytusowy w Polsce do zapaœci.
Jeszcze w 2006 r. w Polsce istnia³o oko³o trzystu gorzelni rolniczych (w 1997 r. by³o ich ponad dziewiêæ-

set piêædziesi¹t), dzisiaj piêædziesi¹t czynnych gorzelni rolniczych nie ma komu sprzedaæ wyprodukowa-
nego z polskich surowców alkoholu etylowego rolniczego.

Parlament uchwali³ wprawdzie w 2006 r. ustawê o biokompenentach i biopaliwach ciek³ych, która
w za³o¿eniu mia³a promowaæ wykorzystanie bioetanolu jako biokomponentu do benzyn i w oparciu o któ-
r¹ ustalono tak zwany Narodowy Cel WskaŸnikowy (NCW), ale w praktyce intencje ustawodawcy zosta³y
ca³kowicie wypaczone.

Ustawa dawa³a polskim gorzelnikom nadziejê na szybki rozwój tej bran¿y. Zak³ada³a zmniejszenie
szkodliwego wp³ywu benzyn na zdrowie ludzi i œrodowisko naturalne. Mia³a aktywizowaæ zawodowo ob-
szary wiejskie poprzez wzrost zatrudnienia w sferze produkcji rolniczej i przetwórstwa.

Wa¿nym jej aspektem by³a te¿ deklaracja wype³niania dyrektyw UE w zakresie zwiêkszenia wykorzy-
stania odnawialnych Ÿróde³ energii (OZI).

Podkreœliæ nale¿y rolê bioetanolu, ale tak¿e bioestrów, w europejskiej polityce energetycznej, gdy¿ bio-
komponenty te stanowi¹ obecnie jedyny dostêpny na szerok¹ skalê substytut ropy naftowej mo¿liwej do
zast¹pienia w œrodkach transportu.

Jak wynika z oceny Zwi¹zku Gorzelników Polskich, polskie rafinerie, zw³aszcza PKN Orlen SA, korzysta-
j¹c z monopolistycznej pozycji na rynku paliw i biopaliw p³ynnych w Polsce, od pewnego czasu prowadz¹
preferencyjn¹ i protekcjonistyczn¹ politykê w zakresie zakupów bioetanolu od firm zagranicznych.

Istotne znaczenie ma tutaj fakt korzystania przez rafinerie ze zwolnienia z podatku akcyzowego, wyno-
sz¹cego obecnie 12,56 z³ za ka¿dy litr, bioetanolu dodanego do benzyn, w tym równie¿ zakupionego u za-
granicznych dostawców.

W ocenie ZGP, opartej na systematycznym monitoringu rynku bioetanolu w Polsce, jedn¹ z zasadni-
czych przyczyn obecnej zapaœci na rynku spirytusu surowego w Polsce jest w³aœnie prowadzona przez
PKN Orlen SA i Grupê Lotos polityka zakupów bioetanolu realizowana poprzez przetargi na okresy pó³ro-
czne oraz tak zwane spoty miesiêczne.

Stwierdzono na przyk³ad, ¿e:
– ceny zaproponowane ostatnio przez uczestników aukcji internetowej w PKN Orlen w dniu 9 czerwca

2008 r. wskazuj¹, ¿e oferowany bioetanol nie jest produkowany na terenie UE;
– oferenci mogli zaproponowaæ ceny dumpingowe, poniewa¿ kupowali bioetanol produkowany z trzci-

ny cukrowej miêdzy innymi w Brazylii, Boliwii, Gwatemali;
– firmy polskie zakwalifikowane do dostaw bioetanolu tak¿e nie s¹ zainteresowane zakupem spirytusu

surowego z polskich gorzelni, gdy¿ albo pe³ni¹ funkcjê poœredników w handlu miêdzynarodowym, albo
te¿ sprzedaj¹ wy³¹cznie w³asny bioetanol pochodz¹cy z produkcji w tak zwanej technologii dwufazowej
(gorzelnia plus zak³ad odwadniania);

— stosowane wobec rafinerii zwolnienia z podatku akcyzowego, wbrew intencjom ustawodawcy, fak-
tycznie stanowi¹ wsparcie dla producentów w krajach pozaunijnych.

Polityka PKN Orlen SA wobec krajowych dostawców bioetanolu godzi poœrednio w gorzelnie rolnicze.
Doprowadzi³a ju¿ ona do sytuacji, w której du¿e gorzelnie, posiadaj¹ce obecnie znaczne zapasy spirytusu
surowego, nie mog¹ znaleŸæ na niego nabywców w kraju, poniewa¿ wy³onieni w przetargu PKN Orlen do-
stawcy bioetanolu, nie wykazuj¹ zainteresowania jego zakupem.

Stosowane wobec polskich rafinerii zwolnienia z podatku akcyzowego, które w za³o¿eniu mia³y stano-
wiæ zrekompensowanie z bud¿etu pañstwa wy¿szych kosztów produkcji biopaliw i paliw p³ynnych z du-
¿ym udzia³em biokomponentów, faktycznie stanowi¹ wsparcie dla krajów, w których polskie rafinerie za-
kupuj¹ bioetanol. Zwolnienia te nie stanowi¹ ¿adnego wsparcia dla polskiej gospodarki, a wprost przeci-
wnie, hamuj¹ jej rozwój, co dobitnie pokazuje kondycja gorzelni rolniczych.

Trzeba zatem mieæ œwiadomoœæ, ¿e polityka rafinerii sprzyja dzisiaj stopniowemu niszczeniu polskiego
sektora produkcji biokomponentów.

Czy zatem w tej sytuacji nie nale¿y cofn¹æ producentom biopaliw w Polsce istniej¹cych zwolnieñ akcy-
zowych, albowiem aktualna polityka producentów biopaliw i paliw p³ynnych wspiera dostawców zagra-
nicznych kosztem producentów krajowych, chocia¿ wiedz¹ oni, ¿e dostawcy zagraniczni oferuj¹ biokom-
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ponenty wyprodukowane w wiêkszoœci z surowców po³udniowoamerykañskich, czêsto tak¿e niespe³nia-
j¹cych obowi¹zuj¹cych w Polsce wymagañ jakoœciowych (stwierdzono na przyk³ad ich wysokie zasiarcze-
nie i toksycznoœæ).

Wa¿n¹ kwesti¹ wp³ywaj¹c¹ negatywnie na istniej¹c¹ sytuacjê jest i to, ¿e w Polsce w dalszym ci¹gu
brakuje rozporz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych kontrolê pochodzenia i jakoœci bioetanolu stosowanego do pro-
dukcji biopaliw ciek³ych.

Wiele gorzelni zainwestowa³o w ostatnich dwóch, trzech latach w modernizacjê zak³adów, podnosz¹c
wydajnoœæ i obni¿aj¹c koszty produkcji, jednak¿e o rzeczywistych kosztach produkcji spirytusu surowe-
go decyduj¹ koszty surowców rolniczych, stanowi¹ce œrednio oko³o 65% kosztów ca³kowitych (od
50–80% w zale¿noœci od rodzaju surowca). Produkowany w polskich gorzelniach rolniczych spirytus su-
rowy z przeznaczeniem na bioetanol nie konkuruje z surowcami stanowi¹cymi podstawê produkcji ¿yw-
noœci, gdy¿ wykorzystuje siê do tego celu g³ównie melasê buraczan¹, syropy cukrownicze, odpady skro-
biowe z przemys³u rolno-spo¿ywczego i roœliny niejadalne.

Przyjmowanie przez PKN Orlen SA ceny na bioetanol w oparciu o koszty jego produkcji z trzciny cukro-
wej w Brazylii, gdzie koszty te s¹ co najmniej dwukrotnie ni¿sze ani¿eli w UE, w tym równie¿ w Polsce, do-
prowadza w praktyce do bankructwa i likwidacji sektora gorzelniczego w kraju z wszystkimi konsekwen-
cjami spo³ecznymi i gospodarczymi – utrat¹ posiadanego potencja³u wartoœci oko³o 600 milionów z³ –
a tak¿e komplikacjami w sektorze szeroko rozumianego rolnictwa.

GroŸba upadku polskich gorzelni rolniczych oznacza zaniechanie produkcji wysokiej jakoœci alkoholu
etylowego z ¿yta i ziemniaków, spe³niaj¹cego wymogi uznanego ju¿ zastrze¿onego w UE znaku jakoœcio-
wego „Polska Wódka”.

Wielkie zdziwienie musi wiêc budziæ polityka rz¹du, który od wielu ju¿ lat podkreœla, ¿e nie ma odwrotu
od biopaliw, ale te¿ nie robi nic, aby realnie wspomóc tê dziedzinê gospodarki.

Odrêbn¹ kwesti¹ jest polityka kierownictwa resortu rolnictwa, które ostatnio podjê³o dyskryminuj¹ce
dzia³ania wobec producentów alkoholu etylowego przeznaczonego dla przemys³u kosmetycznego i farma-
ceutycznego. Wydane przez ministra rolnictwa w dniu 25 czerwca 2008 r. rozporz¹dzenie w sprawie œrod-
ków dopuszczonych do ska¿ania alkoholu etylowego powoduje w praktyce, ¿e dotychczasowi krajowi od-
biorcy tego rodzaju alkoholu bêd¹ zaopatrywaæ siê w firmach zagranicznych, na przyk³ad z Litwy, S³owacji
lub innych krajów, gdzie nie obowi¹zuj¹ tak rygorystyczne przepisy odnosz¹ce siê do ska¿ania alkoholu.

Ponadto rozporz¹dzenie to otwiera szeroko drogê dla szarej strefy handlu alkoholem konsumpcyjnym,
godz¹c bezpoœrednio w interesy Skarbu Pañstwa (ze sprowadzanego taniego alkoholu ska¿onego, po jego
odka¿eniu, produkowane bêd¹ nielegalnie wódki i kierowane do obrotu bez obci¹¿enia podatkiem
i ca³kowicie poza kontrol¹ celn¹).

Chcia³bym zapytaæ Pana Premiera, przejawiaj¹cego powszechnie znan¹ troskê o kondycjê polskiej go-
spodarki, jakie dzia³ania zamierzaj¹ podj¹æ resorty gospodarki, finansów oraz rolnictwa, aby uchroniæ
sektor polskiego gorzelnictwa przed ca³kowitym upadkiem.

£¹czê wyrazy szacunku
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zakoñczy³o siê nasze wojskowe zaanga¿owanie w Iraku. Stwarza³o ono wyj¹tkow¹ sposobnoœæ do tego,

aby szeroko i na korzystnych warunkach podejmowaæ w tym kraju dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nale¿y
z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e do dziœ mo¿liwoœci, które wci¹¿ istniej¹, nie s¹, moim zdaniem, praktycznie
wykorzystywane.

Obecnoœæ polskich firm w Iraku jest niestety œladowa. Zupe³nie inaczej wygl¹da to w wypadku niektó-
rych innych pañstw europejskich, USA i Japonii. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e kon-
trakty naftowe otrzymuj¹ nawet ma³e i nieznane firmy europejskie, Japoñczycy eksploruj¹ z³o¿a gazowe,
Wêgrzy eksportuj¹ do Iraku stal, Czesi prowadz¹ prace konserwatorskie, W³osi buduj¹ centra handlowe,
a Rosjanie koñcz¹ budowê silosów ¿ywnoœciowych.

Szczególnie wiele mo¿liwoœci biznesowych oferuje iracki Kurdystan, który w porównaniu z pozosta³ymi
prowincjami ma stabiln¹ sytuacjê i, co warte szczególnego podkreœlenia, najbardziej liberalne – obok Du-
baju – prawo gospodarcze w tej czêœci Azji. Atrakcyjnoœæ biznesow¹ Kurdystanu podnosi fakt dysponowa-
nia sporymi nadwy¿kami œrodków finansowych. W ostatnim czasie Kurdystan prze¿ywa prawdziwy boom
gospodarczy i jest obiektem szczególnego zainteresowania przedsiêbiorców z ca³ego œwiata. Pod koniec
wrzeœnia premier rz¹du regionalnego Nechirvan Barzani podpisa³ wart 2 miliardy dolarów kontrakt z Kore-
an National Oil Company. Kurdystan odwiedzi³a niemiecka misja handlowa, w której sk³ad wchodzili, obok
ambasadora RFN w Iraku, przedstawiciele piêædziesiêciu firm uczestnicz¹cych w dorocznych targach od-
bywaj¹cych siê w stolicy prowincji Ebrilu. Miar¹ zainteresowania naszych zachodnich s¹siadów rozwojem
stosunków z Kurdystanem niech bêdzie fakt utworzenia w tej prowincji niemieckiego konsulatu.

Pozwalam sobie zadaæ nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie by³y i s¹ przyczyny praktycznej nieobecnoœci polskich firm w Iraku?
2. Czy rz¹d ma jakieœ plany, aby zwiêkszyæ polsk¹ obecnoœæ gospodarcz¹ w Iraku, a w szczególnoœci

w Kurdystanie?
3. Czy jakakolwiek polska firma uczestniczy³a w tym roku we wspomnianych targach w Ebrilu?
4. Czy nie warto by³oby wzi¹æ przyk³ad z Niemiec i równie¿ utworzyæ nasz konsulat w Ebrilu b¹dŸ w Kir-

kuku?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Burmistrz i Rada Miejska miasta Brodnicy wyrazi³y sprzeciw wobec opublikowanej przez Ministerstwo

Infrastruktury propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotycz¹cych rozwoju Transeuropej-
skiej Sieci Transportowej (TEN-T) na terenie naszego kraju.

Trudno siê dziwiæ takiemu stanowisku w³adz Brodnicy, skoro w rzeczonej propozycji modyfikacji pro-
ponuje siê wy³¹czenie z systemu TEN-T drogi krajowej nr 15 na odcinku Toruñ – Brodnica – Ostróda na
rzecz drogi krajowej nr 16 na odcinku Grudzi¹dz – Ostróda.

Wed³ug danych, którymi dysponuj¹ w³adze samorz¹dowe, natê¿enie ruchu na odcinku Toruñ – Brod-
nica – Ostróda drogi krajowej nr 15 jest znacz¹co wiêksze od natê¿enia ruchu na odcinku Grudzi¹dz –
Ostróda drogi krajowej nr 16. Popularn¹ „piêtnastk¹” przemieszcza siê wiêkszoœæ du¿ych samochodów
ciê¿arowych przewo¿¹cych towary masowe w ruchu tranzytowym z Europy Zachodniej do pañstw nad-
ba³tyckich. Droga ta jest równie¿ coraz popularniejszym szlakiem turystycznym prowadz¹cym z rejonów
Polski po³udniowo- zachodniej na Mazury przez malownicze tereny Pojezierza Brodnickiego.

Zdaniem w³adz Brodnicy, obni¿enie statusu drogi krajowej nr 15 na odcinku Toruñ – Brodnica – Ostró-
da mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na tempo rozwoju gospodarczego miasta i powiatu brodnickiego.

Podzielaj¹c tê opiniê uprzejmie proszê o przedstawienie racji, które stanê³y za rzeczon¹ propozycj¹ mo-
dyfikacji wytycznych, oraz odst¹pienie od zamiaru przeprowadzenia zmian tak bulwersuj¹cych w³adze
Brodnicy.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Proszê o udzielenie informacji, czy prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do zmiany zapisów ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego. W kwietniu 2008 r. projekt ustawy w tej w³aœnie sprawie mia³ zostaæ skierowany
do Sejmu.

W poprzedniej kadencji Sejmu przygotowany zosta³ poselski projekt ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym
i innych uprawnieniach przys³uguj¹cych osobom, które zosta³y przymusowo wcielone do Powszechnej Or-
ganizacji „S³u¿ba Polsce”, tak zwanym junakom. Obecnie, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, grupa ta
nie jest uwzglêdniana jeœli chodzi o wyp³atê rekompensat z tytu³u pracy œwiadczonej przymusowo, nie
przys³uguje jej do tego prawo.

Proszê Pani¹ Minister o udzielenie informacji, czy istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian do obo-
wi¹zuj¹cej ustawy. Wiele osób, które przymusowo pracowa³y, czuje siê grup¹ pokrzywdzon¹, poniewa¿
za œwiadczon¹ pracê nie otrzymywa³y wynagrodzeñ, a obowi¹zywa³a ich wojskowa dyscyplina. Obecnie
osoby te domagaj¹ siê rekompensat z tego tytu³u oraz uznawania tego okresu ich pracy za pracê przymu-
sow¹ i objêcia ich z tego powodu przepisami emerytalno-rentowymi przyznaj¹cymi prawa do zwi¹zanego
z tym dodatku.

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W niniejszym oœwiadczeniu senatorskim pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister na obawy, jakie w zwi¹z-

ku z reform¹ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zg³aszaj¹ przedstawiciele
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

W skierowanej do mojego biura senatorskiego petycji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœle-
dzeniem Umys³owym „Ko³o” w Koszalinie wskazuje na nastêpuj¹ce zagro¿enia zwi¹zane z reform¹. Po
pierwsze, wobec braku dostatecznie przygotowanych kadr, rozumiej¹cych specyfikê sytuacji osób nie-
pe³nosprawnych, obawy rodzi zwiêkszenie zakresu zadañ samorz¹dów i przekazanie im znacznie wiêk-
szych œrodków finansowych na cele zwi¹zane z niepe³nosprawnoœci¹. W ocenie organizacji spowoduje to
upadek dzia³aj¹cych od wielu lat placówek zajmuj¹cych siê osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹.

Po drugie, obawy rodzi terytorialne ujêcie zadañ. Placówki, szczególnie w niewielkich oœrodkach miej-
skich, obejmuj¹ zasiêgiem swojej dzia³alnoœci osoby nie tylko z jednej gminy czy powiatu. Jak w takiej sy-
tuacji ma wygl¹daæ system rozliczeñ oparty na zasadzie terytorialnoœci?

Po trzecie, rozszerzenie listy zadañ realizowanych przez samorz¹dy, przy jednoczesnym utrzymaniu
dotychczasowych algorytmów podzia³u œrodków pomiêdzy powiaty i województwa, mo¿e pog³êbiæ regio-
naln¹ dysproporcjê w zasobach s³u¿¹cych niepe³nosprawnym.

Po czwarte, zdecentralizowanie systemu wymagaæ bêdzie stworzenia od podstaw struktury obs³ugi ad-
ministracyjnej, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych intelektualnie stanowi szansê na ich funkcjonowanie i udzia³
w ¿yciu spo³ecznym. Dlatego te¿ zagro¿enia i obawy, na jakie wskazuj¹ organizacje spo³eczne, winny byæ
poddane konsultacjom z zainteresowanymi. Jest to jedyny sposób umo¿liwiaj¹cy wypracowanie syste-
mu odpowiadaj¹cego oczekiwaniom spo³ecznym.

Reasumuj¹c, wnoszê o przesuniêcie terminu wprowadzenia reformy na dzieñ 1 stycznia 2011 r. i prze-
prowadzenie do tego czasu konsultacji spo³ecznych.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 20. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471)
oraz art. 60 pkt 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.
Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), po rozpatrzeniu przekazanego Senatowi
w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. projektu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarz¹dze-
niu ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy s³u¿by zdrowia, nie wyra¿a zgody na
zarz¹dzenie referendum.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o S³u¿bie
Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania Senatu w pracach nad projek-
tem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o Policji, ustawy o S³u¿bie Celnej,
ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277, z póŸn. zm.1)) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 44 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do policjanta-ojca w okresie korzystania przez niego z ur-
lopu macierzyñskiego.“;
2) art. 44a otrzymuje brzmienie:

„Art. 44a. Policjantowi zwolnionemu na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie urlopu wychowaw-
czego przys³uguj¹ do koñca okresu, na który ten urlop zosta³ udzielony:
1) œwiadczenie pieniê¿ne, wyp³acane na zasadach obowi¹zuj¹cych przy wyp³acaniu zasi³ku wy-

chowawczego;
2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu wycho-

wawczego z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.”;
3) art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. 1. Policjantowi przys³uguj¹ uprawnienia pracownika zwi¹zane z rodzicielstwem okreœlone
w Kodeksie pracy, je¿eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowi¹ inaczej. Je¿eli oboje rodzice lub
opiekunowie s¹ funkcjonariuszami, z uprawnieñ mo¿e korzystaæ tylko jedno z nich.

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz.390, Nr 120,poz. 818, Nr 140,

poz. (981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.



2. Policjantowi nie przys³uguje prawo z³o¿enia wniosku o obni¿enie wymiaru czasu s³u¿by w okre-
sie, w którym móg³by korzystaæ z urlopu wychowawczego.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S³u¿bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z póŸn. zm.2)) art. 43
otrzymuje brzmienie:
„Art. 43.

1. Funkcjonariuszowi celnemu przys³uguj¹ uprawnienia pracownika zwi¹zane z rodzicielstwem
okreœlone w Kodeksie pracy, je¿eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2. Funkcjonariuszowi celnemu nie przys³uguje prawo z³o¿enia wniosku o obni¿enie wymiaru czasu
s³u¿by w okresie, w którym móg³by korzystaæ z urlopu wychowawczego.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póŸn. zm.3)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 64:

a) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do funkcjonariusza-ojca w okresie korzystania

przez niego z urlopu macierzyñskiego.“,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie art. 54 ust. 3 lub art. 60 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie
urlopu wychowawczego przys³uguj¹ do koñca okresu, na który ten urlop zosta³ udzielony:
1) œwiadczenie pieniê¿ne, wyp³acane na zasadach obowi¹zuj¹cych przy wyp³acaniu zasi³ku

wychowawczego;
2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu wy-

chowawczego z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.”;
2) art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Art. 93.
1. Funkcjonariuszowi przys³uguj¹ uprawnienia pracownika zwi¹zane z rodzicielstwem okreœlone

w Kodeksie pracy, je¿eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowi¹ inaczej. Je¿eli oboje rodzice
lub opiekunowie s¹ funkcjonariuszami, z uprawnieñ mo¿e korzystaæ tylko jedno z nich.

2. Funkcjonariuszowi nie przys³uguje prawo z³o¿enia wniosku o obni¿enie wymiaru czasu s³u¿by
w okresie, w którym móg³by korzystaæ z urlopu wychowawczego.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2008 Nr 171, poz. 1056) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Funkcjonariuszowi przys³uguj¹ uprawnienia pracownika zwi¹zane z rodzicielstwem okreœlo-
ne w Kodeksie pracy, je¿eli przepisy niniejszej ustawy nie stanowi¹ inaczej.”.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 r., z 2005 r. Nr 167,

poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz.

589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311.
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2003r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,Nr 130, poz. 1188 i Nr 166,

poz.1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267 poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, i

Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 orz 2008 r. Nr 11 poz. 59.



UZASADNIENIE

1. Wyjaœnienie celu ustawy.

Funkcjonariusze s³u¿b mundurowych: policjanci, funkcjonariusze S³u¿by Celnej, funkcjonariu-
sze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu oraz funkcjonariusze Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, zw. dalej funkcjonariuszami, w zale¿noœci od miejsca pracy i p³ci maj¹ zró¿-
nicowany dostêp do uprawnieñ rodzicielskich. Nie istniej¹ racjonalne powody odmiennego traktowa-
nia poszczególnych funkcjonariuszy. Zarówno treœæ Konstytucji RP oraz postanowienia – obowi¹zuj¹cego
Polskê jako cz³onka UE – prawa wspólnotowego, jak równie¿ ratyfikowanych przez Polskê umów miêdzyna-
rodowych obliguj¹ do równego traktowania pracowników. Odpowiednie przepisy w tym zakresie zosta³y ju¿
implementowane do Kodeksu pracy. Celem tej ustawy jest zrównanie uprawnieñ rodzicielskich funkcjona-
riuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, gwarantowanych przepisami ustawy z dnia 26 czer-
wca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Przedstawienie stanu obecnego.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji stanowi, ¿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
pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6. W razie zwolnienia ze s³u¿by, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6, przy-
s³uguje jej uposa¿enie do koñca urlopu macierzyñskiego. Ponadto policjantowi-kobiecie zwolnionej na
podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie urlopu wychowawczego przys³uguj¹ do koñca okresu, na który
ten urlop zosta³ udzielony:
1) œwiadczenie pieniê¿ne, wyp³acane na zasadach obowi¹zuj¹cych przy wyp³acaniu zasi³ku wycho-

wawczego,
2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego

z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.
Ponadto art. 79 jednoznacznie postanawia, ¿e tylko policjantowi-kobiecie przys³uguj¹ szczególne

uprawnienia przewidziane dla pracownic, je¿eli ustawa o Policji nie stanowi inaczej. Z brzmienia dotych-
czas obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy wynika, ¿e nie mo¿e z nich skorzystaæ policjant-mê¿czyzna.

Ustawa o S³u¿bie Celnej postanawia, ¿e tylko funkcjonariuszowi – kobiecie przys³uguj¹ szczególne
uprawnienia przewidziane w prawie pracy dla pracownic. Tym samym z uprawnieñ tych nie mo¿e skorzy-
staæ funkcjonariusz – mê¿czyzna, ojciec dziecka wychowuj¹cy dziecko oraz funkcjonariusz, który przyj¹³
dziecko na wychowanie i wyst¹pi³ do s¹du opiekuñczego z wnioskiem o wszczêcie postêpowania w spra-
wie przysposobienia dziecka lub który przyj¹³ dziecko na wychowanie jako rodzina zastêpcza, oczywiœcie
w takim zakresie, w jakim, zgodnie z Kodeksem pracy, mog¹ z tych uprawnieñ korzystaæ pracownicy
– mê¿czyŸni (ojcowie).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu posta-
nawia, ¿e funkcjonariusza-kobiety nie mo¿na w okresie ci¹¿y i w czasie urlopu macierzyñskiego zwolniæ
ze s³u¿by, z wyj¹tkiem przypadków okreœlonych w art. 54 ust. 3, art. 60 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3,
5 i 6. W razie zwolnienia funkcjonariusza-kobiety ze s³u¿by na podstawie art. 54 ust. 3 i art. 60
ust . 2 pkt 5 i 6, przys³uguje jej uposa¿enie do koñca urlopu macierzyñskiego. Ponadto
funkcjonariuszowi-kobiecie zwolnionej na podstawie art. 54 ust. 3 lub art. 60 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie ur-
lopu wychowawczego, przys³uguj¹ do koñca okresu, na który ten urlop zosta³ udzielony:
1) œwiadczenie pieniê¿ne, wyp³acane na zasadach obowi¹zuj¹cych przy wyp³acaniu zasi³ku wycho-

wawczego,
2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego

z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.
Ponadto art. 93 postanawia, ¿e tylko funkcjonariuszowi-kobiecie przys³uguj¹ szczególne uprawnienia

przewidziane dla pracownic, je¿eli ustawa ta nie stanowi inaczej.
Takie uprawnienia przys³uguj¹ wy³¹cznie funkcjonariuszowi - kobiecie. Z brzmienia dotychczas obo-

wi¹zuj¹cych przepisów ustawy wynika, ¿e nie mo¿e z nich skorzystaæ funkcjonariusz–mê¿czyzna.
Art. 82 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wymaga dostosowania do propozycji wnoszo-

nych do przepisów wymienionych wy¿ej ustaw. Zgodnie z t¹ ustaw¹ funkcjonariuszom przys³uguj¹ rów-
ne prawa w zakresie uprawnieñ zwi¹zanych z rodzicielstwem, jednak zbyt w¹sko sformu³owane zosta³o
odes³anie do przepisów Kodeksu pracy – jedynie do przepisów dzia³u VIII Kodeksu pracy, co powoduje, ¿e
szereg uprawnieñ zwi¹zanych z rodzicielstwem, ujêtych w Kodeksie poza t¹ jednostk¹ redakcyjn¹ nie ma
zastosowania do funkcjonariuszy CBA. Taka sytuacja powodowa³aby nierównoœæ pomiêdzy poszczegól-
nymi s³u¿bami.
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Bior¹c pod uwagê przede wszystkim orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2006 r.
(sygn. akt P 30/05), nale¿y przyj¹æ, ¿e niektóre z tych praw przys³uguj¹ tak¿e odpowiednio funkcjonariu-
szowi–mê¿czyŸnie. Nie mniej nie wynika to wprost z przepisów i wydaje siê wskazane, aby kwestia ta zo-
sta³a nale¿ycie i jednoznacznie uregulowana w ustawie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w orzeczeniu z dnia 29 czerwca 2006 r. (sygn. akt P 30/05) Trybuna³ Konstytucyj-
ny podkreœli³, ¿e ewolucja brzmienia art. 186 Kodeksu pracy jest dobrym przyk³adem zmian w prawie
zmierzaj¹cych do zagwarantowania pracownikom okreœlonych uprawnieñ oraz wyeliminowania ró¿nic
zwi¹zanych z ich p³ci¹. Jednoczeœnie Trybuna³ podkreœli³, ¿e ustawodawca w stosunku do uprawnieñ
bezpoœrednio zwi¹zanych z ci¹¿¹ i macierzyñstwem pos³uguje siê terminami „kobieta” oraz „pracowni-
ca”. Ustawodawca œwiadomie wiêc ró¿nicuje w zakresie praw rodzicielskich pewne uprawnienia w zale¿-
noœci od tego, czy s¹ one zwi¹zane z cechami biologicznymi osoby sprawuj¹cej opiekê nad dzieckiem, czy
te¿ nie. W ten sposób unika on sytuacji, w których norma prawna, w sposób niezasadny i nies³uszny, ró¿-
nicowa³aby uprawnienia z tytu³u rodzicielstwa.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e administracyjnoprawny charakter stosunku zatrudnienia uzasadnia tylko takie
odstêpstwa od regulacji ogólnych prawa pracy, jakie s¹ konieczne z uwagi na charakter s³u¿by. Dlatego
nie jest uzasadnione, aby m.in. prawo do urlopu wychowawczego funkcjonariuszy by³o regulowane
w sposób odrêbny. Trybuna³ Konstytucyjny dostrzeg³ oczywiœcie odmiennoœæ sytuacji prawnej praco-
wników i funkcjonariuszy. Pierwsi pozostaj¹ w stosunku pracy, drudzy – w stosunku s³u¿bowym o cha-
rakterze administracyjnym. W swoim orzeczeniu Trybuna³ rozwa¿a³, czy mo¿na przyj¹æ tezê, ¿e wyra¿ona
w art. 5 Kodeksu pracy zasada subsydiarnego stosowania przepisów Kodeksu pracy odnosi siê (co wprost
wynika z tego przepisu) do stosunków pracy podlegaj¹cych regulacjom szczególnym. A contrario – art. 5
Kodeksu pracy nie mo¿e byæ traktowany jako bezpoœrednia podstawa stosowania kodeksowych przepi-
sów o urlopach wychowawczych do stosunku s³u¿bowego. Tak kategoryczne stanowisko, zdaniem Try-
buna³u Konstytucyjnego, by³oby jednak wynikiem zbyt jednostronnej oceny sytuacji. Wydaje siê bo-
wiem, ¿e w stosunku s³u¿bowym trzeba dostrzec, poza sfer¹ praw i obowi¹zków œciœle zwi¹zanych ze
s³u¿b¹, sferê elementów o charakterze socjalnym (pracowniczym). W ostatniej wymienionej sferze, przy
braku wyraŸnych przeciwwskazañ, czy to ustawowych, czy to wynikaj¹cych z charakteru s³u¿by, nie po-
winno siê wykluczaæ stosowania przepisów Kodeksu pracy. Nie ma zatem podstaw, aby zasady tej nie
przenieœæ na grunt omawianej ustawy. Administracyjnoprawny charakter stosunku zatrudnienia uza-
sadnia tylko takie odstêpstwa od regulacji ogólnych prawa pracy, jakie s¹ konieczne z uwagi na charak-
ter s³u¿by. Nie ma powodów, aby w pozosta³ym zakresie stosowaæ inne regulacje ni¿ te, które wynikaj¹
z Kodeksu pracy.

3. Ró¿nice miêdzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym.

Proponowane zmiany:
– w art. 1 (dotycz¹ce art. 44, 44a i art. 79 ustawy o Policji),
– w art. 2 (dotycz¹ce art. 43 ustawy o S³u¿bie Celnej),
– art. 3 (dotycz¹ce art. 93 ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu) oraz
– w art. 4 (dotycz¹ce art. 82 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym),

spowoduj¹, ¿e funkcjonariusze, niezale¿nie od p³ci, zagwarantowane bêd¹ mieli równe prawo
w dostêpie do uprawnieñ rodzicielskich.

Nale¿a³oby podkreœliæ, ¿e ju¿ obecnie postanowienia obowi¹zuj¹cych ustaw dotycz¹cych funkcjo-
nariuszy innych s³u¿b mundurowych, gwarantuj¹ im podobny zakres uprawnieñ rodzicielskich jak
ten, który posiadaj¹ pracownicy. S¹ to: ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy
S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego, ustawa z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du, usta-
wa 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 Policji, ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy o Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
w zakresie uprawnieñ rodzicielskich, jakie przys³uguj¹ funkcjonariuszom, przybra³o podobn¹ formê,
jak obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy wymienionych wy¿ej ustaw.

4. Oczekiwane skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne.

Ustawa bêdzie mia³a wp³yw na wzrost wydatków bud¿etowych z uwagi na rozszerzenie na mê¿czyzn
uprawnieñ dotychczas zastrze¿onych wy³¹cznie dla funkcjonariuszy – kobiet.

Zamierzonym skutkiem niniejszej inicjatywy jest przede wszystkim jednoznaczne i precyzyjne zapisa-
nie w ustawie i zapewnienie w ten sposób dostêpnoœci do uprawnieñ rodzicielskich funkcjonariuszom
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bez ró¿nicowania ich w dostêpie do uprawnieñ, które nie s¹ zwi¹zane z cechami biologicznymi osoby
sprawuj¹cymi opiekê nad dzieckiem i powinny przys³ugiwaæ pracownikom obu p³ci, na równych zasa-
dach. Prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne oraz respektowanie zakazu dyskryminowa-
nia w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym czy gospodarczym jest bowiem nakazem konstytucyjnym, wynika-
j¹cym z respektowania przez pañstwo praw cz³owieka i obywatela.

5. Oœwiadczenie w sprawie zgodnoœci przed³o¿onego projektu z prawem wspólnotowym.

Przed³o¿ony projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy o Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jest
zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 6, w art. 11a po wyrazach „odliczenia od“ dodaje siê wyraz „dochodu, ”;
2) w art. 1 w pkt 11 w lit. c:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 23–29” zastêpuje siê wyrazami „ust. 23–31”,
b) w ust. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki, poniesione na:
a) sp³atê kredytu (po¿yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po¿yczki) zaci¹gniêtego przez podat-

nika przed dniem uzyskania przychodu z odp³atnego zbycia, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a– c, na cele okreœlone w pkt 1,

b) sp³atê kredytu (po¿yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po¿yczki) zaci¹gniêtego przez podat-
nika przed dniem uzyskania przychodu z odp³atnego zbycia, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 8 lit. a– c, na sp³atê kredytu (po¿yczki), o którym mowa w lit. a,

c) sp³atê ka¿dego kolejnego kredytu (po¿yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po¿yczki) zaci¹gniê-
tego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp³atnego zbycia, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na sp³atê kredytu (po¿yczki), o których mowa w lit. a lub b
– w banku lub w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej, maj¹cych siedzibê w pañ-

stwie cz³onkowskim Unii Europejskiej lub w innym pañstwie nale¿¹cym do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze¿eniem
ust. 30 i 31,”,

c) po ust. 29 dodaje siê ust. 30 i 31 w brzmieniu:
„30. W przypadku gdy kredyt (po¿yczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a – c, stanowi czêœæ

kredytu (po¿yczki) przeznaczonego na sp³atê równie¿ innych ni¿ wymienione w tych przepi-
sach zobowi¹zañ kredytowych (po¿yczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele,
o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa¿a siê wydatki przypadaj¹ce na sp³atê kredytu (po¿y-
czki) okreœlonego w ust. 25 pkt 2 lit a –c oraz zap³acone odsetki od tej czêœci kredytu (po¿y-
czki), która proporcjonalnie przypada na sp³atê kredytu (po¿yczki), o których mowa w ust. 25
pkt 2 lit. a–c.

31. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej czêœci wydatków, o których mowa w ust. 25
pkt 2, które podatnik uwzglêdni³ korzystaj¹c z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji po-
datkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej czêœci wydatków, o których
mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zosta³y wydatki okreœlone w ust. 25 pkt 1,
uwzglêdnione przez podatnika korzystaj¹cego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji po-
datkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.”;

3) w art. 1:
a) w pkt 16 w lit. a po tiret pierwszym dodaje siê tiret w brzmieniu:

„– pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym ¿e kosztem uzyskania przychodów s¹ koszty

wytworzenia lub cena nabycia produktów spo¿ywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1
pkt 16 ustawy o podatku od towarów i us³ug, przekazanych na rzecz organizacji po¿ytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, z prze-
znaczeniem wy³¹cznie na cele dzia³alnoœci charytatywnej prowadzonej przez te organiza-
cje, ”,”,

b) w pkt 19:
– po lit. a dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:

„a1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Je¿eli przedmiotem darowizny s¹ towary opodatkowane podatkiem od towarów i us³ug,

za kwotê darowizny uwa¿a siê wartoœæ towaru wraz z podatkiem od towarów i us³ug,
w czêœci przekraczaj¹cej kwotê podatku naliczonego, któr¹ podatnik ma prawo odliczyæ



zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us³ug z tytu³u dokonania tej darowizny.
Przy okreœlaniu wartoœci tych darowizn stosuje siê odpowiednio art. 19.”, ”,

– po lit. b dodaje siê lit. b1 w brzmieniu:
„b1) po ust. 6e dodaje siê ust. 6f w brzmieniu:

„6f. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, nie stosuje siê w przypadku, gdy po-
datnik zaliczy³ wartoœæ przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.”, ”;

4) w art. 1 w pkt 38 w lit. f, w ust. 6 po zdaniu drugim dodaje siê zdanie w brzmieniu:
„Zaliczkê za ostatni miesi¹c lub ostatni kwarta³ roku podatkowego podatnik wp³aca w terminie do

20 stycznia nastêpnego roku podatkowego.”;
5) w art. 1 w pkt 40, w art. 45c w ust. 3 po wyrazach „na rzecz tej organizacji” dodaje siê wyrazy „, w wy-

sokoœci nieprzekraczaj¹cej 1% podatku nale¿nego”;
6) w art. 1 w pkt 40, w art. 45c ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku, gdy organizacja po¿ytku publicznego nie poda³a, zgodnie art. 27a ust. 4 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, lub b³êdnie poda³a numer rachunku bankowego, naczelnik
urzêdu skarbowego odstêpuje od przekazania 1% podatku na rzecz tej organizacji.”;

7) w art. 2:
a) w pkt 6 w lit. a po tiret pierwszym dodaje siê tiret w brzmieniu:

„– pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyj¹tkiem dokonywanych miêdzy spó³kami two-

rz¹cymi podatkow¹ grupê kapita³ow¹, a tak¿e wp³at na rzecz Polskiej Organizacji Turysty-
cznej, z tym ¿e kosztem uzyskania przychodów s¹ koszty wytworzenia lub cena nabycia
produktów spo¿ywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug, przekazanych na rzecz organizacji po¿ytku publicznego w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póŸn. zm.), z przeznaczeniem wy³¹cznie na cele dzia³alnoœci chary-
tatywnej prowadzonej przez te organizacje, ”, ”,

b) dodaje siê pkt 10a w brzmieniu:
„10a) w art. 18:

a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Je¿eli przedmiotem darowizny s¹ towary opodatkowane podatkiem od towarów

i us³ug, za kwotê darowizny uwa¿a siê wartoœæ towaru wraz z podatkiem od towa-
rów i us³ug, w czêœci przekraczaj¹cej kwotê podatku naliczonego, któr¹ podatnik
ma prawo odliczyæ zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us³ug z tytu³u do-
konania tej darowizny. Przy okreœlaniu wartoœci tych darowizn stosuje siê odpowied-
nio art. 14.”,

b) po ust. 1j dodaje siê ust. 1k w brzmieniu:
„1k. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje siê w przypadku, gdy

podatnik zaliczy³ wartoœæ przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14.”; ”;

8) w art. 2 w pkt 11:
a) w lit. a, w ust. 1a po zdaniu pierwszym dodaje siê zdanie w brzmieniu:

„Zaliczkê za ostatni miesi¹c roku podatkowego podatnik wp³aca w terminie do 20 dnia pierwszego
miesi¹ca nastêpnego roku podatkowego.”,

b) w lit. b, w ust. 1c po zdaniu pierwszym dodaje siê zdanie w brzmieniu:
„Zaliczkê za ostatni kwarta³ roku podatkowego podatnik wp³aca w terminie do 20 dnia pierwszego

miesi¹ca nastêpnego roku podatkowego.”;
9) w art. 4 w pkt 6, w art. 21b w ust. 3 po wyrazach „na rzecz tej organizacji“ dodaje siê wyrazy „, w wyso-

koœci nieprzekraczaj¹cej 1% podatku nale¿nego”;
10) w art. 4 w pkt 6, w art. 21b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku, gdy organizacja po¿ytku publicznego, nie poda³a, zgodnie art. 27a ust. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, lub b³êdnie poda³a
numer rachunku bankowego, naczelnik urzêdu skarbowego odstêpuje od przekazania 1% podat-
ku na rzecz tej organizacji.”;

11) w art. 5, w art. 27a w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„W wykazie tym nie uwzglêdnia siê organizacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na

wytwarzaniu wyrobów przemys³u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, wi-
niarskiego, piwowarskiego, a tak¿e pozosta³ych wyrobów alkoholowych o zawartoœci alkoholu po-
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wy¿ej 1, 5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em tych metali, lub handlu tymi wy-
robami.“;

12) po art. 12 dodaje siê art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. Do dokonywania rocznego obliczenia podatku za 2008 r., zgodnie z art. 34 i art. 37 ustawy

zmienianej w art. 1, ma zastosowanie art. 37 ust. 1a pkt 4 lit. b tej ustawy, w brzmieniu obowi¹zu-
j¹cym do dnia 30 listopada 2008 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej
tekstu 12 poprawek.

Poprawka nr 1 ma charakter porz¹dkowy.
Poprawka nr 2 rozszerza mo¿liwoœæ korzystania ze zwolnienia od podatku poprzez objêcie wydatków

przeznaczonych na sp³atê kredytów innych ni¿ zbywana nieruchomoœæ. Ponadto, zdaniem Senatu,
z uwagi na istniej¹ce na rynku finansowym elastyczne formy kredytowania, zwolnieniem nale¿a³o obj¹æ
równie¿ kredyty refinansowe oraz konsolidacyjne.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y stworzyæ skuteczny mechanizm za-
chêcania przedsiêbiorców do przekazywania nadwy¿ek produkcyjnych na cele charytatywne. Celowi te-
mu maj¹ s³u¿yæ poprawki nr 3 i 7.

Poprawki nr 4 i 8, z uwagi na obowi¹zuj¹c¹ w obu podatkach dochodowych zasadê, i¿ zaliczki wp³aca
siê w ci¹gu roku podatkowego, maj¹ na celu precyzyjnie wskazaæ termin zap³aty ostatniej zaliczki.

Poprawki nr 5 i 9 doprecyzowuj¹, i¿ podatnik mo¿e w zeznaniu wskazaæ kwotê do przekazania dla orga-
nizacji po¿ytku publicznego w wysokoœci nieprzekraczajacej 1% podatku nale¿nego.

Poprawki nr 6, 10 i 11 powoduj¹, i¿ w wykazie organizacji po¿ytku publicznego nie bêd¹ zamieszczane
organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dziedzinach dotycz¹cych produkcji wyrobów tytonio-
wych, paliwowych, alkoholowych itp. Zdaniem Senatu, podatnik pos³uguj¹cy siê prowadzonym przez
w³aœciwego ministra wykazem powinien mieæ pewnoœæ, i¿ organizacje w nim siê znajduj¹ce mog¹ otrzy-
mywaæ 1% podatku.

Poprawka nr 12 ma jednoznacznie wskazaæ, i¿ p³atnicy sporz¹dzaj¹cy rozliczenia za rok 2008 maj¹
obowi¹zek uwzglêdnienia w nich ulgi na dzieci.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:

„7a) w art. 12 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) na towarach maj¹ zostaæ na terytorium kraju wykonane us³ugi na rzecz tego podatnika, pod

warunkiem ¿e towary po wykonaniu tych us³ug zostan¹ niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿
w terminie 90 dni od dnia wykonania us³ugi, z powrotem przemieszczone na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego, z którego zosta³y pierwotnie wywiezione; ”; ”;

2) w art. 1 w pkt 10 w lit. c:
a) w ust. 9d skreœla siê wyrazy „4a i”,
b) w ust. 9g skreœla siê wyrazy „albo ust. 4a”;

3) w art. 1 w pkt 10 w lit. c, w ust. 9g i 9h skreœla siê wyrazy „od kwoty zadeklarowanej”;
4) w art. 1 w pkt 12 skreœla siê lit. c;
5) w art. 1 w pkt 20 w lit. b:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „4a i 4b” zastêpuje siê wyrazami „4a–4c”,
b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy
okreœlonej w wystawionej fakturze, obni¿enia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje,
pod warunkiem posiadania, przed up³ywem terminu do z³o¿enia deklaracji podatkowej za da-
ny okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub us³ugi otrzyma³ korektê faktury, po-
twierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcê towaru lub us³ugi, dla którego wysta-
wiono fakturê. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcê towaru lub us³ugi korekty
faktury po terminie z³o¿enia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia po-
datnika do uwzglêdnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to
uzyskano.”,

c) po ust. 4b dodaje siê ust. 4c w brzmieniu:
„4c. Przepis ust. 4a stosuje siê odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomy³ki w kwocie podatku

na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotê podatku wy¿-
sz¹ ni¿ nale¿na.”;

6) w art. 1 w pkt 20 po lit f dodaje siê lit. f1 i f2 w brzmieniu:
„f1) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przepis ust. 10 stosuje siê odpowiednio do wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów, o której
mowa w art. 13 ust. 3, z zastrze¿eniem ust. 11a.”,

f2) po ust. 11 dodaje siê ust. 11a w brzmieniu:
„11a. W przypadku przemieszczenia towarów, w stosunku do którego obowi¹zek podatkowy

powstaje na podstawie art. 20a ust. 1, podstawê opodatkowania okreœla siê zgodnie
z ust. 1.”, ”;

7) w art. 1 w pkt 22 po wyrazach „art. 31” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. b
i dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadkach, o których mowa w art. 12a ust. 4–6, podstaw¹ opodatkowania wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia towarów jest odpowiednio kwota jak¹ nabywaj¹cy jest lub by³by obo-
wi¹zany zap³aciæ.”, ”;

8) w art. 1 w pkt 23, art. 31a otrzymuje brzmienie:
„Art. 31a.

1. W przypadku gdy kwoty stosowane do okreœlenia podstawy opodatkowania s¹ okreœlone w wa-
lucie obcej, przeliczenia na z³ote dokonuje siê wed³ug kursu œredniego danej waluty obcej og³o-
szonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieñ roboczy poprzedzaj¹cy dzieñ powstania
obowi¹zku podatkowego, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy po-
datnik mo¿e wystawiæ fakturê przed powstaniem obowi¹zku podatkowego i wystawi j¹ w prze-



widzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do okreœlenia podstawy opodatkowania s¹
okreœlone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na z³ote dokonuje siê wed³ug kursu œre-
dniego danej waluty obcej og³oszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieñ roboczy
poprzedzaj¹cy dzieñ wystawienia faktury.

3. W przypadku importu towarów przeliczenia na z³ote dokonuje siê zgodnie z przepisami celnymi.”;
9) w art. 1 w pkt 33:

a1) w lit. a w tiret czwartym:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 15” zastêpuje siê wyrazami „pkt. 15 i 16”,
– dodaje siê pkt 16 w brzmieniu:

„16) dostawê towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta, której przedmio-
tem s¹ produkty spo¿ywcze, z wyj¹tkiem napojów alkoholowych o zawartoœci alkoholu po-
wy¿ej 1, 2% oraz napojów alkoholowych bêd¹cych mieszanin¹ piwa i napojów bezalkoholo-
wych, w których zawartoœæ alkoholu przekracza 0, 5%, je¿eli s¹ one przekazywane na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele dzia³alnoœci chary-
tatywnej prowadzonej przez te organizacje.”,

b) w lit. e:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 10 i 11” zastêpuje siê wyrazami „ust. 10–12”,
– dodaje siê ust. 12 w brzmieniu:

„12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje siê pod warunkiem prowadzenia
szczegó³owej dokumentacji przez dokonuj¹cego dostawy towarów potwierdzaj¹cej doko-
nanie dostawy na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, z przeznaczeniem wy³¹cznie na
cele dzia³alnoœci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.“;

10) w art. 1 w pkt 33 w lit. e:
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Podatnik mo¿e zrezygnowaæ ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wy-
braæ opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich czêœci, pod warunkiem ¿e dokonu-
j¹cy dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich czêœci:
1) s¹ zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
2) z³o¿¹, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów w³aœciwemu dla ich nabywcy naczel-

nikowi urzêdu skarbowego, zgodne oœwiadczenie, ¿e wybieraj¹ opodatkowanie dostawy
budynku, budowli lub ich czêœci.”,

b) w ust. 11 wyrazy „ust. 10 pkt 1 lit. b” zastêpuje siê wyrazami „ust. 10 pkt 2”;
11) w art. 1 w pkt 37, w art. 56 w ust. 5 po wyrazach „10 litrów” dodaje siê wyrazy „, z zastrze¿eniem art. 77”;
12) w art. 1 w pkt 37, w art. 56:

a) w ust. 8:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyroby tytoniowe, je¿eli s¹ przywo¿one w transporcie lotniczym lub transporcie morskim
przez podró¿nego, który ukoñczy³ 17 lat:
a) papierosy – 200 sztuk lub
b) cygaretki (cygara o masie nie wiêkszej ni¿ 3 g/sztukê) – 100 sztuk, lub
c) cygara – 50 sztuk, lub
d) tytoñ do palenia – 250 g, ”,

– dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
„3) wyroby tytoniowe, je¿eli s¹ przywo¿one w transporcie innym ni¿ lotniczy lub morski przez

podró¿nego, który ukoñczy³ 17 lat:
a) papierosy – 40 sztuk lub
b) cygaretki (cygara o masie nie wiêkszej ni¿ 3 g/sztukê) – 20 sztuk, lub
c) cygara – 10 sztuk, lub
d) tytoñ do palenia – 50 g.”,

b) w ust. 12 wyrazy „w ust. 8 pkt 2” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 8 pkt 2 i 3”;
13) w art. 1 w pkt 37, w art. 56:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Zwalnia siê od podatku import napojów alkoholowych, je¿eli s¹ przywo¿one przez podró¿nego, który

ukoñczy³ 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem za-
trudnionymwstrefienadgranicznej, lub jestcz³onkiemza³ogi œrodkówtransportuwykorzystywanych
do podró¿y z terytorium pañstwa trzeciego na terytorium kraju w ramach nastêpuj¹cych norm:
1) napoje powsta³e w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objêtoœciowej alkoholu

powy¿ej 22 %, alkohol etylowy nieska¿ony o mocy objêtoœciowej alkoholu wynosz¹cej 80 %
i wiêcej – 0, 5 litra lub
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2) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objêtoœciowej alkoholu nieprzekraczaj¹cej 22 % – 0, 5 li-
tra, i

3) wina niemusuj¹ce – 0, 5 litra, i
4) piwa – 2 litry.”,

b) w ust. 11 wyrazy „w ust. 8 pkt 1 i ust. 9 pkt 1” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 8 pkt 1 i ust. 9” oraz
wyrazy „ust. 9 pkt 1 lit. a i b” zastêpuje siê wyrazami „ust. 9 pkt 1 i 2”,

c) w ust. 12 skreœla siê wyrazy „i w ust. 9 pkt 2”;
14) w art. 1 w pkt 40 po lit. a dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:

„a1) w ust. 8 w pkt 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
„3) dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16.”, ”;

15) w art. 1 w pkt 40 po lit. b dodaje siê lit. b1 w brzmieniu:
„b1) po ust. 10 dodaje siê ust. 10a w brzmieniu:

„10a. W przypadku gdy nabywca towaru lub us³ugi otrzyma³ korektê faktury, o której mowa
w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowi¹zany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w roz-
liczeniu za okres, w którym tê korektê faktury otrzyma³. Je¿eli podatnik nie obni¿y³ kwoty po-
datku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego okreœlonego w fakturze, której korekta dotyczy,
a prawo do takiego obni¿enia mu przys³uguje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego
uwzglêdnia siê w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obni¿enia.”, ”;

16) w art. 1 w pkt 40 w lit. c ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Je¿eli podatnik nie dokona obni¿enia kwoty podatku nale¿nego w terminach okreœlonych w ust. 10,

mo¿e obni¿yæ kwotê podatku nale¿nego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch nastêpnych
okresów rozliczeniowych.”;

17) w art. 1 w pkt 41:
a) w lit. a, w ust. 2 skreœla siê wyrazy „4a i”,
b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a–4f w brzmieniu:
„4a. Zabezpieczenie maj¹tkowe, o którym mowa w ust. 2a, mo¿e byæ z³o¿one w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) porêczenia banku;
3) weksla z porêczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) papierów wartoœciowych na okaziciela o okreœlonym terminie wykupu wyemitowanych

przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartoœciowych
i listów zastawnych o okreœlonym terminie wykupu, wyemitowanych we w³asnym imie-
niu i na w³asny rachunek przez podmiot mog¹cy byæ gwarantem lub porêczycielem zgo-
dnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

4b. Zabezpieczenie maj¹tkowe, o którym mowa w ust. 2a, dotycz¹ce zwrotu podatku w wysoko-
œci nie wiêkszej ni¿ wyra¿onej w z³otych kwocie odpowiadaj¹cej równowartoœci 1 000 euro,
mo¿e byæ z³o¿one w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyra¿onej w euro dokonuje siê wed³ug
œredniego kursu euro og³aszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieñ roboczy
okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych.

4c. Do zabezpieczeñ maj¹tkowych, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 33e – 33g Ordynacji
podatkowej stosuje siê odpowiednio.

4d. Naczelnik urzêdu skarbowego odmawia przyjêcia zabezpieczenia, je¿eli stwierdzi, ¿e z³o¿o-
ne zabezpieczenie:
1) nie zapewni pokrycia w ca³oœci wyp³acanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a, lub
2) nie zapewni w sposób pe³ny pokrycia w terminie wyp³acanej kwoty zwrotu – w przypadku

zabezpieczenia z okreœlonym terminem wa¿noœci.
4e. Zabezpieczenie maj¹tkowe zostaje zwolnione w dniu nastêpuj¹cym po dniu:

1) zakoñczenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 – w przypadku za-
bezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a;

2) w którym up³ynê³o 180 dni od dnia z³o¿enia deklaracji podatkowej, w której by³a wykaza-
na kwota zwrotu podatku – w przypadku, o którym mowa w ust. 5a.

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje siê:
1) w przypadku wszczêcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:

a) postêpowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do
czasu zakoñczenia tego postêpowania, lub

b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do up³y-
wu terminu 3 miesiêcy od dnia zakoñczenia kontroli, je¿eli w tym terminie nie wszczê-
to postêpowania podatkowego;
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2) w przypadku wszczêcia postêpowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skar-
bowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakoñczenia te-
go postêpowania;

3) w przypadku stwierdzenia, ¿e podatnik w z³o¿onej deklaracji podatkowej wykaza³ kwotê
zwrotu ró¿nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienale¿n¹ lub wy¿sz¹ od kwo-
ty nale¿nej i j¹ otrzyma³ – do czasu uregulowania powsta³ej zaleg³oœci podatkowej.”, ”,

c) w lit. e, w ust. 5 wyrazy „zdanie pierwsze, z zastrze¿eniem ust. 4a–4i”zastêpuje siê wyrazami „zda-
nie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a–4f stosuje siê odpowiednio.”,

d) w lit. f, w ust. 5a wyrazy „ust. 4c–4i” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4a–4f”,
e) w lit. g, w ust. 6 w zdaniu koñcowym wyrazy „4c–4g pkt 1 oraz ust. 4i” zastêpuje siê wyrazami

„4a–4f”,
f) skreœla siê lit h,
g) w lit. i, w ust. 7 wyrazy „i ust. 4a” zastêpuje siê wyrazami „i ust. 5a”,
h) w lit. l, w ust. 13:

– w pkt 1 skreœla siê wyrazy „i 4b“,
– w pkt 2 wyrazy „ust. 4c” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4a”;

18) w art. 1 w pkt 41 w lit. a, w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Je¿eli przeprowadzone przez organ czynnoœci wyka¿¹ zasadnoœæ zwrotu, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, urz¹d skarbowy wyp³aca podatnikowi nale¿n¹ kwotê wraz z odsetkami w wysokoœci
odpowiadaj¹cej op³acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p³atnoœci podatku
lub jego roz³o¿enia na raty.”;

19) w art. 1 w pkt 42 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w ust. 1:

– uchyla siê pkt 2,
– w pkt 4 uchyla siê lit. a, ”;

20) w art. 1 w pkt 45, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza siê obrotu uzyskanego z dostawy towarów i us³ug,

które na podstawie przepisów o podatku dochodowym s¹ zaliczane przez podatnika do œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych podlegaj¹cych amortyzacji, oraz gruntów
i praw wieczystego u¿ytkowania gruntów, je¿eli s¹ zaliczane do œrodków trwa³ych podatnika
– u¿ywanych przez podatnika na potrzeby jego dzia³alnoœci.”;

21) w art. 3 w pkt 7 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
„8) w art. 133 po § 2 dodaje siê § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Stron¹ w postêpowaniu podatkowym w sprawach dotycz¹cych zwrotu podatku od towarów
i us³ug mo¿e byæ wspólnik spó³ki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na podstawie przepi-
sów o podatku od towarów i us³ug do otrzymania zwrotu podatku.”.”;

22) po art. 8 dodaje siê art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Podatnicy, u których odpowiednio wartoœæ sprzeda¿y (wraz z kwot¹ podatku) albo kwota

prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us³ugi (wraz z kwot¹ podatku) w 2008 r.
nie przekroczy³a kwot, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu na-
danym niniejsz¹ ustaw¹, mog¹ wybraæ metodê rozliczeñ, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, pocz¹wszy od rozliczenia za pierwszy kwarta³ 2009 r. po uprzednim pisem-
nym zawiadomieniu naczelnika urzêdu skarbowego w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.”;

23) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9.

1. Do rozliczeñ za okresy rozliczeniowe poprzedzaj¹ce okres rozliczeniowy, przypadaj¹cy na dzieñ
wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, stosuje siê przepisy art. 87 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, z zastrze¿eniem
ust. 2.

2. Przepisy art. 87 ust. 2a, ust. 4a–4d, ust. 4e pkt 1 oraz ust. 4f w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹
stosujesiê równie¿dookresówrozliczeniowychpoprzedzaj¹cychwejœciew¿ycieniniejszejustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz niektórych innych
ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 23 poprawki.

Przyjmuj¹c poprawki 2, 17, 20 i 23, eliminuj¹ce system „kaucji“ dla przedsiêbiorców rozpoczyna-
j¹cych dzia³alnoœæ, Senat uzna³, i¿ tym przedsiêbiorcom nale¿y stworzyæ takie same warunki jak innym
podatnikom.

Poprawki 9 i 14 wprowadzaj¹ preferencje dla podatników przekazuj¹cych bezp³atnie produkty spo-
¿ywcze na cele charytatywne. Zwolnienie od podatku oraz mo¿liwoœæ obni¿enia podatku nale¿nego od
przekazywanych produktów usunie, zdaniem Senatu, niepotrzebne bariery administracyjne, „karz¹ce“
przedsiêbiorców okazuj¹cych wolê niesienia pomocy materialnej dla potrzebuj¹cych.

Poprawka nr 16 powoduje, i¿ podatnik bêdzie móg³ dokonaæ obni¿enia kwoty podatku nale¿nego w de-
klaracji za jeden z dwóch nastêpnych okresów rozliczeniowych. Zdaniem Senatu, przyjêta w ustawie re-
gulacja by³a nie doœæ precyzyjna i stwarza³a pole do nadu¿yæ.

Pozosta³e poprawki porz¹dkuj¹ przyjête regulacje:
– poprawka nr 3 powoduje, ¿e w sytuacji stwierdzenia zasadnoœci zwrotu podatku, wskutek weryfika-

cji rozliczenia podatnika, odsetki bêd¹ naliczane od kwoty nale¿nej podatnikowi, a nie od kwoty zadekla-
rowanej (podobnie jak poprawka nr 18);

– poprawka nr 4 usuwa z ustawy preferencyjne traktowanie importu us³ug – dyskryminuj¹ce krajo-
wych us³ugodawców;

– poprawki nr 5 i 15 precyzyjnie wskazuj¹ okres rozliczeniowy, za który podatnik obni¿a podstawê opo-
datkowania, w przypadku wystawienia korekty faktury;

– poprawka nr 6 doprecyzowuje, i¿ w przypadku przemieszania towarów do magazynu konsygnacyjne-
go po³o¿onego w innym pañstwie cz³onkowskim UE, podstawa opodatkowania jest okreœlana za zasa-
dach ogólnych;

– poprawka nr 7 doprecyzowuje sposób okreœlania podstawy opodatkowania w przypadkach up³ywu
okresu przechowywania lub zaginiêcia towarów w magazynie konsygnacyjnym;

– poprawka nr 8 wskazuje kurs przeliczania waluty obcej w przypadku wystawienia faktury przed po-
wstaniem obowi¹zku podatkowego;

– poprawka nr 10 upraszcza, w celu zachowania zasady neutralnoœci podatkowej, warunki rezygnacji
ze zwolnienia od podatku;

– poprawka nr 12 ma na celu urealnienie iloœci przewo¿onych przez podró¿nych produktów tytonio-
wych w transporcie lotniczym i morskim;

– poprawka nr 13 powoduje rezygnacjê z ni¿szych dopuszczalnych norm przywo¿onych produktów ty-
toniowych dla mieszkañców strefy nadgranicznej;

– poprawka nr 21 ma umo¿liwiæ wystêpowanie w charakterze strony by³ym wspólnikom spó³ki osobo-
wej, którzy s¹ uprawnieni do otrzymania zwrotu podatku VAT;

– poprawka nr 22 umo¿liwi utrzymanie statusu ma³ego podatnika podatnikom, którzy nie przekroczyli
nowego wy¿szego progu limituj¹cego kategoriê takich podatników.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug

452 oraz niektórych innych ustaw



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „albo ze œrodków spó³ki, po¿yczkê udzielon¹ spó³ce

przez wspólnika lub akcjonariusza oraz dop³aty” zastêpuje siê wyrazami „lub ze œrodków spó³ki oraz
dop³aty”;

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. a po tiret pierwszym dodaje siê tiret w brzmieniu:
„– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przy po¿yczce udzielonej spó³ce przez wspólnika – kwota lub wartoœæ po¿yczki, ”, ”;
3) w art. 1 w pkt 5 w lit. a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „pkt 10” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹

treœæ oznacza siê jako tiret pierwsze i dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
„– œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê lit. i w brzmieniu:

„i) przez wspólnika (akcjonariusza) spó³ce kapita³owej; ”, ”;
4) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed dniem wejœcia w ¿ycie
niniejszej ustawy, stosuje siê do:
1) czynnoœci cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy;
2) podjêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki kapita³owej, z tytu³u którego

obowi¹zek podatkowy powsta³ przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, tak¿e wtedy, gdy
czynnoœæ cywilnoprawna dokonana zosta³a po wejœciu w ¿ycie ustawy.”;

5) wart. 2wust.3wpkt1powyrazach „1stycznia2007r.”dodaje siêwyrazy „dodnia31grudnia2008r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, Senat postanowi³
wprowadziæ do jej treœci 5 poprawek.

Poprawki 1–3 oraz 5 maj¹ na celu wy³¹czenie z opodatkowania podatkiem od czynnoœci cywilnopra-
wnych po¿yczek udzielonych spó³ce kapita³owej przez wspólnika lub akcjonariusza, co uczyni ustawê
zgodn¹ z dyrektyw¹ dotycz¹c¹ podatków poœrednich od gromadzenia kapita³u.

Poprawka nr 4 ma charakter porz¹dkowy.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne
oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 15, w art. 51 w pkt 1 wyrazy „art. 202 – 205, 210, 211 i 216” zastêpuje siê wyrazami „art. 202
– 205, art. 210, art. 211 i art. 216”,

b) w pkt 24, w ust. 4 wyrazy „i 211” zastêpuje siê wyrazami „i art. 211”;
2) w art. 2 w pkt 6 w lit. a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w § 2” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ

oznacza siê jako tiret drugie i dodaje siê tiret pierwsze w brzmieniu:
„– uchyla siê pkt 3, ”;

3) w art. 3 skreœla siê ust. 1;
4) w art. 3 w ust. 2 wyrazy „po dniu“ zastêpuje siê wyrazami „od dnia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo cel-
ne oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy i uchwali³ do niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 ma charakter legislacyjny. Uchwalaj¹c tê poprawkê Senat mia³ na wzglêdzie obowi¹zu-
j¹ce zasady formu³owania odes³añ w przepisach prawnych, w tym dotycz¹ce sposobu oznaczania i przy-
wo³ywania jednostek redakcyjnych. Zdaniem Senatu, fakt, ¿e art. 51 pkt 1 odsy³a do przepisów wspólno-
towych, a nie krajowych, nie oznacza, ¿e w takim przypadku nie stosuje siê zasad techniki prawodawczej.
Analogiczna uwaga dotyczy art. 65 ust. 4 (art. 1 pkt 24 nowelizacji).

W œwietle dodawanego do Kodeksu karnego skarbowego art. 137 § 2 pkt 4, postêpowanie mandatowe
w sprawach wykroczeñ skarbowych bêdzie wy³¹czone równie¿ w sytuacji, je¿eli za wykroczenie skarbowe
nale¿a³oby orzec przepadek przedmiotów. Maj¹c to na uwadze, Senat zakwestionowa³ celowoœæ pozosta-
wienia pkt 3 w art. 137 § 2. Przepis ten stanowi, ¿e postêpowania mandatowego nie stosuje siê, je¿eli zg³o-
szono interwencjê co do przedmiotu podlegaj¹cego przepadkowi. Skoro obligatoryjny przepadek przed-
miotów wy³¹cza postêpowanie mandatowe, przepis pkt 3, jako œciœle zwi¹zany z obligatoryjnym przepad-
kiem, nie bêdzie w przysz³oœci znajdowa³ zastosowania (bêdzie de facto przepisem martwym). W zwi¹zku
z powy¿szym, w konsekwencji zmian do ustawy – Kodeks karny skarbowy uchwalonych w nastêpstwie
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, Senat przyj¹³ poprawkê nr 2.

W przepisie przejœciowym art. 3 okreœlono, jakie przepisy bêd¹ stosowane od dnia wejœcia w ¿ycie no-
welizacji w odniesieniu do postêpowañ dotycz¹cych pozwoleñ na prowadzenie sk³adu celnego wszczê-
tych i niezakoñczonych przed tym dniem. Przepis ust. 1 stanowi o postêpowaniach w sprawach uchyle-
nia lub zmiany pozwolenia, natomiast ust. 2 o postêpowaniach w sprawach pozwoleñ. Zdaniem Senatu,
zakres ust. 2 jest szerszy ani¿eli ust. 1 (ust. 2 obejmuje swym zakresem sprawy, o których mowa w ust. 1).
Mówi¹c w sposób generalny o postêpowaniach w sprawach pozwoleñ na prowadzenie sk³adu celnego
ustawodawca odnosi siê bowiem do wszystkich postêpowañ zwi¹zanych z pozwoleniami, w tym równie¿
do postêpowañ w sprawie uchylenia lub zmiany pozwolenia. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze uwagi, Senat
skreœli³ ust. 1, jako zbêdny (poprawka nr 3). Ponadto, doprecyzowano, ¿e wszczête postêpowania organy
w³aœciwe w tych sprawach przejm¹ od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Nie budzi bowiem w¹tpliwoœci, ¿e or-
gany te stan¹ siê w³aœciwe ju¿ w dniu 1 stycznia 2009 r., a nie jak sugeruje przepis przejœciowy z dniem
kolejnym (poprawka nr 4).

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
456 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:

„7a) po art. 41 dodaje siê art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a.

§ 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1, podlega w ka¿dym roku podwy¿szeniu w stopniu odpo-
wiadaj¹cym wskaŸnikowi wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w pierwszych
dwóch kwarta³ach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku,
a je¿eli wskaŸnik ten ma wartoœæ ujemn¹, kwota nie ulega zmianie.

§ 2. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem G³ównego
Urzêdu Statystycznego, og³asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzêdowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotê, o której
mowa w art. 41 § 1, w zaokr¹gleniu do pe³nych setek z³otych, z pominiêciem dziesi¹tek z³o-
tych.”; ”;

2) w art. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) w art. 79 § 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„§ 2. Prawo do z³o¿enia wniosku o stwierdzenie nadp³aty wygasa po up³ywie terminu przedawnie-
nia zobowi¹zania podatkowego.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje siê, je¿eli ustawy podatkowe przewiduj¹ inny tryb zwrotu podatku.”; ”;
3) w art. 1 pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) uchyla siê art. 119; ”;
4) w art. 1 pkt 45 otrzymuje brzmienie:

„45) w art. 291 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kontroluj¹cy jest obowi¹zany rozpatrzyæ zastrze¿enia, o których mowa w § 1, i w terminie

14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomiæ kontrolowanego o sposobie ich za³atwienia, wska-
zuj¹c w szczególnoœci, które zastrze¿enia nie zosta³y uwzglêdnione, wraz z uzasadnieniem fak-
tycznym i prawnym.”; ”;

5) w art. 2 w pkt 1 w lit. c, w § 6 wyrazy „decyzji nak³adaj¹cej obowi¹zek podlegaj¹cy wykonaniu w trybie
przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji“ zastêpuje siê wyrazami „decyzji stano-
wi¹cej podstawê do dokonania zabezpieczenia, o ile wydanie nowej decyzji nak³adaj¹cej obowi¹zek
podlegaj¹cy wykonaniu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji nie na-
st¹pi w terminie 6 miesiêcy od dnia dorêczenia decyzji organu odwo³awczego lub prawomocnego
orzeczenia s¹du administracyjnego organowi w³aœciwemu do wydania decyzji”;

6) w art. 2 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 159 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ egzekucyjny na ¿¹danie zobowi¹zanego, z zastrze¿eniem § 2, uchyla zabezpieczenie,
je¿eli wniosek o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego nie zosta³ zg³oszony w terminie 3 mie-
siêcy od dnia dokonania zabezpieczenia nale¿noœci pieniê¿nej lub zabezpieczenia obowi¹zku
o charakterze niepieniê¿nym.”; ”;

7) w art. 8 wyrazy „art. 112 i 114a” zastêpuje siê wyrazami „art. 112, art. 114a i art. 115 § 1”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 7 poprawek.

W poprawkach nr 1 i 3 Senat dokonuje korekty w systematyce ustawy, poprzez umieszczenie przepi-
su okreœlaj¹cego zasady waloryzacji kwoty decyduj¹cej o mo¿liwoœci objêcia rzeczy lub prawa zastawem
skarbowym, w rozdziale reguluj¹cym zabezpieczenie zobowi¹zañ podatkowych, a nie w rozdziale doty-
cz¹cym odpowiedzialnoœci podatkowej osób trzecich, zgodnie z materi¹ przepisu.

W poprawce nr 2 Senat, uznaj¹c prawo podatnika do z³o¿enia wniosku o stwierdzenie nadp³aty w ka¿-
dym czasie gdy istnieje zobowi¹zanie podatkowe, proponuje zmiany zapewniaj¹ce wiêksz¹ czytelnoœæ
i przejrzystoœæ przepisu w tym zakresie.

W poprawce nr 4 Senat uznaje za nieuzasadnione, ograniczanie przedmiotu postêpowania podatko-
wego wszczêtego w wyniku kontroli podatkowej, wy³¹cznie do ustaleñ tej kontroli w zakresie nieuwzglê-
dnionych zastrze¿eñ kontrolowanego. W ocenie Senatu zgodnie z zasad¹ prawdy obiektywnej (znajdu-
j¹cej wyraz w art. 122, art. 180 § 1, art. 187 §1 i art. 191 Ordynacji podatkowej) dowodem w postêpowaniu
powinny byæ tak¿e okolicznoœci faktyczne nieznane w dacie zakoñczenia kontroli. Dodatkowo poprawka
usuwa normatywnie zbêdne, zdaniem Senatu, elementy przepisu.

Zgodnie z poprawk¹ nr 5, w przypadku uchylenia przez organ odwo³awczy (lub s¹d administracyjny)
decyzji stanowi¹cej podstawê do dokonania zabezpieczenia, zajêcie zabezpieczaj¹ce nie bêdzie prze-
kszta³caæ siê w zajêcie egzekucyjne, dopiero po spe³nieniu dodatkowej przes³anki, tj. niewydania nowej
decyzji w tym zakresie, w terminie 6 miesiêcy od dnia dorêczenia decyzji organu odwo³awczego (lub pra-
womocnego orzeczenia s¹du) organowi w³aœciwemu do wydania decyzji. Zdaniem Senatu wprowadzenie
ww. terminu zapewni nale¿yte zabezpieczenie nale¿noœci Skarbu Pañstwa i pozwoli unikn¹æ dodatko-
wych czynnoœci organów administracji publicznej w postaci dokonywania ponownych zabezpieczeñ.

Zgodnie z poprawk¹ nr 6 w przypadku niezg³oszenia wniosku o wszczêcie postêpowania egzekucyjne-
go, uchylenie zabezpieczenia nale¿noœci pieniê¿nej, bêdzie mog³o nast¹piæ w terminie 3 miesiêcy, a nie
jak dotychczas w terminie 30 dni, od dnia dokonania zabezpieczenia. W ocenie Senatu, wyd³u¿enie ter-
minu do wyst¹pienia z wnioskiem o wszczêcie egzekucji jest uzasadnione koniecznoœci¹ podjêcia szeregu
czynnoœci procesowych, poprzedzaj¹cych to wyst¹pienie oraz przyjêt¹ przez ustawodawcê zasad¹ niewy-
konywania decyzji nieostatecznych do czasu zakoñczenia postêpowania podatkowego.

W poprawce nr 7 Senat proponuje, aby wspólnicy spó³ek osobowych byli objêci odpowiedzialnoœci¹
osób trzecich za zaleg³oœci podatkowe powsta³e przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, na dotychczasowych
zasadach. Senat przyjmuje wiêc analogiczn¹ regu³ê intertemporaln¹, jak w przypadku odpowiedzialno-
œci za zaleg³oœci podatkowe nabywców sk³adników maj¹tku zwi¹zanego z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ go-
spodarcz¹ oraz dzier¿awców lub u¿ytkowników nieruchomoœci.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz o zmianie innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o Komitecie Stabilnoœci Finansowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o Komitecie Stabilnoœci Finansowej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 10 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obowi¹zek nieujawniania informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa równie¿ po zaprze-

staniu wykonywania zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy przez osoby, o których mowa
w ust. 2 i 3 oraz w art. 5 i art. 8 ust. 1.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o Komitecie Stabilnoœci
Finansowej i wprowadzi³ do niej jedn¹ poprawkê.

Zdaniem Senatu, w zwi¹zku z treœci¹ art. 10 ust. 1 pkt 2 nasuwa³o siê pytanie, czy obowi¹zek, o którym
mowa we wskazanym przepisie, obliguje jedynie w czasie wykonywania zadañ zwi¹zanych z realizacj¹
ustawy. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze pytanie oraz d¹¿¹c do wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwoœci
interpretacyjnych, Senat uzna³ za konieczne jednoznaczne wskazanie, ¿e obowi¹zek nieujawniania
informacji uzyskanych w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy przez osoby,
o których mowa w art. 5, art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 i 3, trwa równie¿ po zaprzestaniu wykonywania
przez nie tych zadañ.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w pkt 3:

a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„po ust. 1c dodaje siê ust. 1d i 1e w brzmieniu: ”,

b) po ust. 1d dodaje siê ust. 1e w brzmieniu:
„1e. Samorz¹d województwa, ka¿dorazowo w terminie 9 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie uchwa³y

o przyjêciu lub aktualizacji strategii lub planu, o których mowa w ust. 1d, dostosowuje do nich
strategiê rozwoju województwa.”;

2) w art. 6 w pkt 9, w art. 10 w ust. 3 skreœla siê wyrazy „zobowi¹zania i”;
3) w art. 6 w pkt 14, w art. 16 wyrazy „Programy obejmuj¹“ zastêpuje siê wyrazami „Program obejmuje”;
4) w art. 6 w pkt 14, w art. 19 w ust. 6 przed wyrazami „programów operacyjnych” dodaje siê wyraz „kra-

jowych”;
5) w art. 6 w pkt 14, w art. 19 w ust. 7 w pkt 2:

a) w zdaniu wstêpnym przed wyrazami „programów operacyjnych” dodaje siê wyraz „krajowych”,
b) w lit. a i c przed wyrazami „program operacyjny” dodaje siê wyraz „krajowy”;

6) w art. 6 w pkt 16 w lit. d:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„po ust. 3 dodaje siê ust. 3a i 3b w brzmieniu: ”,
b) po ust. 3a dodaje siê ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Minister w³aœciwy do spraw rozwoju regionalnego og³asza w Dzienniku Urzêdowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o:
1) podjêciu przez Komisjê Europejsk¹ decyzji zatwierdzaj¹cej regionalny program operacyjny

lub jego zmiany;
2) terminie, od którego regionalny program operacyjny lub jego zmiany bêd¹ stosowane.”;

7) w art. 6 po pkt 16 dodaje siê pkt 16a w brzmieniu:
„16a) po art. 20 dodaje siê art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a.
1. Dzia³ania z zakresu polityki rozwoju, stanowi¹ce zadania w³asne jednostek samorz¹du te-

rytorialnego, nie ujête w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym programie operacyj-
nym mog¹ byæ finansowane z dotacji celowych bud¿etu pañstwa, w przypadku, je¿eli dzia-
³ania te:
1) trwale przyczyni¹ siê do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjnoœci regionu, lub
2) pozostaj¹ w zwi¹zku z dzia³aniami realizowanymi w ramach regionalnego programu ope-

racyjnego.
2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, odbywa siê na podstawie umowy zawar-

tej przez:
1) ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego, lub
2) w³aœciwego ministra lub w³aœciwego miejscowo wojewodê, po uzyskaniu pozytywnej opi-

nii ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego
– z jednostkami samorz¹du terytorialnego, na zasadach okreœlonych w przepisach o finan-

sach publicznych.”; ”;
8) w art. 6 w pkt 27, w art. 31 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przy korzystaniu z us³ug œwiadczonych przez ekspertów stosuje siê odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071,
z póŸn. zm.) dotycz¹ce wy³¹czenia pracownika oraz organu.

2b. Ekspert, przed przyst¹pieniem do oceny projektu, sk³ada instytucji korzystaj¹cej z jego us³ugi
oœwiadczenie, ¿e nie zachodzi ¿adna z okolicznoœci powoduj¹cych wy³¹czenie go z udzia³u w oce-
nie projektu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2a, oraz ¿e nie zachodz¹ ¿adne okoliczno-
œci mog¹ce budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do jego bezstronnoœci wzglêdem podmiotu ubiega-
j¹cego siê o dofinansowanie lub podmiotu, który z³o¿y³ wniosek bêd¹cy przedmiotem oceny. Oœ-



wiadczenie jest sk³adane pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ,
o czym nale¿y sk³adaj¹cego pouczyæ przed z³o¿eniem oœwiadczenia.”;

9) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Samorz¹d województwa dostosuje strategiê rozwoju województwa do wymagañ okreœlonych

w art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, w terminie
9 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”;

10) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Eksperci powo³ani do pe³nienia tej funkcji na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej

w art. 6, zachowuj¹ status eksperta do czasu utworzenia baz ekspertów w trybie przewidzianym
w art. 31 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, jednak nie d³u¿ej
ni¿ przez okres 3 miesiêcy od dnia jego wejœcia w ¿ycie.“;

11) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem:

1) art. 5 pkt 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.;
2) art. 6 pkt 20 lit. a tiret czwarte i pkt 27 oraz art. 13, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy

od dnia og³oszenia.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci,
proponuje wprowadzenie 11 poprawek.

Istotne zmiany wprowadzaj¹ poprawki nr 7 i 8. Poprawka nr 7 polega na dodaniu art. 20a w ustawie
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który okreœla warunki finansowania zadañ w³asnych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, zwi¹zanych z polityk¹ rozwoju, które nie s¹ objête kontraktami wojewó-
dzkimi i regionalnymi programami operacyjnymi. Zdaniem wiêkszoœci senatorów, dzia³ania w zakresie
polityki rozwoju, które przyczyni¹ siê do podniesienia rozwoju i konkurencyjnoœci regionu lub pozostaj¹
w zwi¹zku z dzia³aniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego powinny byæ fi-
nansowane z bud¿etu pañstwa w drodze dotacji celowych. Podstaw¹ przekazywania tych dotacji maj¹
byæ umowy zawierane przez ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego albo w³aœciwego mini-
stra lub wojewodê, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego,
z jednostkami samorz¹du terytorialnego

Poprawka nr 8 zobowi¹zuje ekspertów bior¹cych udzia³ w procedurze wyboru projektów, które otrzy-
maj¹ dofinansowanie, do sk³adania oœwiadczeñ potwierdzaj¹cych ich bezstronnoœæ w tym postêpowa-
niu. Zdaniem Izby, proponowane rozwi¹zania bêd¹ s³u¿y³y wyeliminowaniu zagro¿enia wydawania
stronniczych ocen przez ekspertów.

Poprawki nr 1 i 9 zmierzaj¹ do przeniesienia normy prawnej nak³adaj¹cej obowi¹zek ka¿dorazowego do-
stosowywania strategii rozwoju województwa do nowej lub zmienionej œredniookresowej strategii rozwoju
kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, strategii ponadregionalnych oraz planu zagospodarowania
przestrzennego województwa, z przepisu przejœciowego do przepisów ustawy o samorz¹dzie województwa.

Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby d³ugookresowa strategia rozwoju kraju odnosi³a siê do uwarunko-
wañ, a nie do zobowi¹zañ wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Poprawki nr 4, 5 i 6 porz¹dkuj¹ przepisy okreœlaj¹ce zasady i tryb opracowywania i uzgadniania pro-
gramów rozwoju, krajowych programów operacyjnych oraz regionalnych programów operacyjnych oraz
ich podawania do publicznej wiadomoœci. Poprawka nr 4 ma na celu doprecyzowanie przepisu, poprzez
wskazanie, i¿ okreœlona w nim regulacja (zasady dokonywania zmian w programach) dotyczy programów
rozwoju i krajowych programów operacyjnych, gdy¿ do regionalnych programów operacyjnych odnosi siê
w tej kwestii art. 20 ust. 3a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Poprawki nr 5 i 6 przenosz¹
kwestie zwi¹zanie z og³aszaniem komunikatów dotycz¹cych regionalnych programów operacyjnych do
przepisu, który dotyczy tych programów.

Poprawki nr 10 i 11 zmierzaj¹ do zachowania obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych eks-
pertów przez okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Bior¹c pod uwagê, i¿ ustawa
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, Senat uzna³, i¿ konieczne jest opóŸnienie wejœcia
w ¿ycie tych zmian, które zmieniaj¹ system naboru ekspertów oraz zobowi¹zuj¹ do utworzenia baz tych
ekspertów.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodowych architektów,
in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów
oraz ustawy - Prawo budowlane, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 6 po wyrazach „do projektowania” dodaje siê wyrazy „zagospodarowania

przestrzeni”;
2) w art. 1 w pkt 3, w pkt 4 skreœla siê wyrazy „obywateli pañstw cz³onkowskich”;
3) w art. 1 w pkt 6, w art. 20a w ust. 7 w zdaniu drugim po wyrazie „Architekt” dodaje siê wyrazy „, in¿y-

nier budownictwa lub urbanista, ”;
4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12c, art. 82b ust. 4 i art. 88a
ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych odpowiednio na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz
art. 82b ust. 4 i art. 88a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez dwa miesi¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów
oraz ustawy - Prawo budowlane, postanowi³ wprowadziæ do niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby prawo zrzeszania siê w izbach urbanistów przys³ugiwa³o tak¿e oby-
watelom pañstw cz³onkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowa-
nia przestrzeni. Intencj¹ Izby by³o zachowanie uprawnieñ osób posiadaj¹cych kwalifikacje do projekto-
wania zagospodarowania przestrzeni i wpisanych na listê cz³onków izby na podstawie przepisów dotych-
czasowych oraz zagwarantowanie osobom o takich kwalifikacjach mo¿liwoœci wpisu na listê równie¿ po
wejœciu w ¿ycie nowelizacji.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat przes¹dzi³, ¿e do kompetencji samorz¹dów zawodowych architektów,
in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów nale¿y tak¿e uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziem-
ców nie bêd¹cych obywatelami pañstw cz³onkowskich. Zgodnie z zaproponowanym przez Sejm brzmie-
niem art. 8 pkt 4 ustawy o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbani-
stów (art. 1 pkt 3 noweli), do zadañ samorz¹dów zawodowych nale¿y m.in. uznawanie kwalifikacji zawo-
dowych obywateli pañstw cz³onkowskich. Poniewa¿ dotychczas przepis ten stanowi, ¿e samorz¹dy zawo-
dowe decyduj¹ o uznawaniu kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, po wejœciu w ¿ycie noweli pojawi³a-
by siê w¹tpliwoœæ, jaki podmiot bêdzie uprawniony do uznawania kwalifikacji cudzoziemców nie bê-
d¹cych obywatelami pañstw cz³onkowskich.

W poprawce nr 3 Senat rozszerzy³ obowi¹zek poinformowania o œwiadczeniu us³ug transgranicznych
w³aœciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, tak¿e na in¿ynierów budownictwa i urbanistów.
Art. 20a ust. 7 ustawy o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbani-
stów (art. 1 pkt 6 noweli) stanowi, ¿e architekt, in¿ynier budownictwa lub urbanista, œwiadcz¹cy us³ugi
transgraniczne, nie ma obowi¹zku rejestracji swojej dzia³alnoœci w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
w celu dokonywania rozliczeñ zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug na rzecz osób ubezpieczonych. W miej-
sce rejestracji w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych wprowadza siê obowi¹zek poinformowania o œwiad-
czeniu us³ugi w³aœciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przy czym z niezrozumia³ych po-
wodów dotyczy on tylko architektów.

Poprawka nr 4 uzupe³nia przepis przejœciowy utrzymuj¹cy w mocy akty wykonawcze wydane na pod-
stawie zmienianych upowa¿nieñ o wskazanie nowelizowanych, a nie wymienionych w nim delegacji.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o izbach gospodarczych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 wyrazy „ró¿nych przypadkach wyrazy” zastêpuje siê wyrazami „ró¿nym przypadku

wyrazy” oraz wyrazy „ró¿nych przypadkach wyrazem” zastêpuje siê wyrazami „odpowiednim przy-
padku wyrazem”;

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 5 wyrazy „nie bêd¹cy” zastêpuje siê wyrazem „niebêd¹cy”;
3) w art. 1 w pkt 5, w art. 8 w ust. 3 po wyrazie „organ” dodaje siê wyrazy „zarz¹dzaj¹cy i reprezentuj¹cy

j¹ na zewn¹trz”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych, Senat proponuje wprowadzenie
3 poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do prawid³owego u¿ycia formu³y zasad techniki prawodawczej, przewidzianej
dla wielokrotnego zastêpowania w ustawie danego okreœlenia innym okreœleniem.

Poprawka nr 2 poprawia b³¹d jêzykowy.
Poprawka nr 3 ma na celu doprecyzowanie art. 8 ust. 3, w zakresie wskazania organu uprawnionego

do reprezentowania terenowej jednostki organizacyjnej w postêpowaniu rejestrowym. W przepisie, do
którego odsy³a art. 8 ust. 3, mowa jest o „wewnêtrznych organach jednostki organizacyjnej, w tym organie
zarz¹dzaj¹cym i reprezentuj¹cym j¹ na zewn¹trz“, co mo¿e rodziæ trudnoœci interpretacyjne.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy - Prawo budowlane, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do
jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 4:

a) w pkt 1 wyrazy „staj¹ siê, odpowiednio, sêdziami s¹dów rejonowych i sêdziami s¹dów okrêgo-
wych, które stanowi¹ ich miejsce s³u¿bowe, zachowuj¹c” zastêpuje siê wyrazami „zachowuj¹ swo-
je stanowisko oraz”,

b) w pkt 2 wyrazy „staj¹ siê, odpowiednio, prokuratorami prokuratur rejonowych i prokuratorami
prokuratur okrêgowych, które stanowi¹ ich miejsce s³u¿bowe zachowuj¹c” zastêpuje siê wyraza-
mi „zachowuj¹ swoje stanowisko oraz”;

2) w art. 4 w pkt 3 wyrazy „pozostawia siê bez rozpoznania” zastêpuje siê wyrazami „przed dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy, podlegaj¹ rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 2 poprawki.

W toku prac legislacyjnych Senat wiele uwagi poœwiêci³ przestrzeganiu zasady ochrony praw naby-
tych. W œwietle tej zasady za uzasadnione uzna³ zachowanie przez sêdziów i prokuratorów prawa do wy-
nagrodzenia nabytego na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych i niektórych innych ustaw. Jednak w ocenie Senatu do katalogu praw nabytych sê-
dziów i prokuratorów, którzy awansowali w trybie tzw. awansu poziomego, nale¿y zaliczyæ nie tylko wy¿-
sze wynagrodzenie, ale równie¿ stanowisko, które objêli w drodze tego awansu. Z tego wzglêdu Izba
wnios³a poprawkê nr 1.

Poprawka nr 2 wynika z przekonania Senatu, ¿e przepisy przejœciowe stanowi¹ce o zakoñczeniu rozpo-
czêtych procesów rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 65a ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych oraz w art. 11a ustawy o prokuraturze – wprowadzi³yby bezpodstawne zró¿nicowanie sy-
tuacji prawnej sêdziów i prokuratorów. Tym samym regulacje te mog³yby zostaæ ocenione jako narusza-
j¹ce zasadê równoœci wobec sêdziów i prokuratorów, którzy w terminie przed wejœciem w ¿ycie uchwalo-
nej ustawy z³o¿yli wnioski. Obowi¹zuj¹ce przepisy nie zakreœla³y terminów sk³adania wniosków, ani te¿
terminów ich rozpoznania. Tryb i czas rozpoznania wniosku nie mo¿e byæ kryterium ró¿nicuj¹cym sytua-
cje prawn¹ sêdziów i prokuratorów. Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e rozpoczête postêpowania w sprawie
tzw. awansu poziomego powinny byæ dokoñczone, bowiem wymaga tego zasada demokratycznego pañ-
stwa prawnego, z której wynika regu³a stanowienia prawa w sposób buduj¹cy w obywatelu zaufanie do
pañstwa. Izba zwróci³a przy tym uwagê na wymóg tworzenia norm prawnych stabilnych i pewnych,
a w razie zmiany prawa formu³owania odpowiednich przepisów przejœciowych w taki sposób, aby ewen-
tualna ingerencja w ukszta³towane ekspektatywy nabycia praw nie spotka³a siê z zarzutem niekonstytu-
cyjnoœci.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) siedziba – siedziba przedsiêbiorcy lub siedziba oddzia³u przedsiêbiorcy zagranicznego wykonu-
j¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 1:
a) w pkt 1 w lit. b:

– w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 8–10” zastêpuje siê wyrazami „pkt 8”,
– skreœla siê pkt 8 i 9,
– dotychczasowy pkt 10 oznacza siê jako pkt 8,

b) w pkt 3:
– po art. 3b dodaje siê art.... w brzmieniu:

„Art.... 1. Zadania polegaj¹ce na wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej
oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym w zakresie œwiadczenia us³ug drog¹ elektroniczn¹ wykonu-
j¹ jednostki organizacyjne – punkty kontaktowe dla administracji.

2. Zadania polegaj¹ce na:
1) umo¿liwieniu us³ugodawcom i us³ugobiorcom otrzymywania informacji ogólnych na te-

mat ich praw i obowi¹zków, jak równie¿ na temat procedur reklamacyjnych oraz napra-
wiania szkody w przypadku sporów, ³¹cznie z informacjami na temat praktycznych
aspektów zwi¹zanych z wykorzystaniem tych procedur,

2) umo¿liwieniu us³ugodawcom i us³ugobiorcom uzyskiwania danych szczegó³owych doty-
cz¹cych w³adz, stowarzyszeñ lub organizacji, od których mog¹ oni otrzymaæ dalsze in-
formacje lub praktyczn¹ pomoc – wykonuj¹ jednostki organizacyjne – punkty kontak-
towe dla us³ugodawców i us³ugobiorców.”,

– w art. 3c w ust. 1 wyrazy „w art. 2 pkt 8 i 9” zastêpuje siê wyrazami „w art.... ust. 1 i 2”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, wprowadza
do jej treœci dwie poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ w definicji siedziby nale¿y odwo³aæ siê precy-
zyjnie do siedziby oddzia³u przedsiêbiorcy zagranicznego wykonuj¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawka nr 2 ma na celu prawid³owe zamieszczenie w strukturze ustawy przepisów o charakterze
ustrojowym – tworz¹cych punkty kontaktowe dla administracji oraz dla us³ugodawców i us³ugobiorców.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ 475



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
z bud¿etu pañstwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa, przyjmuje
tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

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 ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Marka Trzciñskiego 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 ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192,
poz. 1394) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizowaæ:
1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub objêtym

ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego albo

2) nowe zalesienia lub zmianê charakteru dotychczasowej dzia³alnoœci leœnej na terenie, na któ-
rym znajduj¹ siê zabytki archeologiczne

– jest obowi¹zana, z zastrze¿eniem art. 82a ust. 1, pokryæ koszty badañ archeologicznych oraz ich do-
kumentacji, je¿eli przeprowadzenie tych badañ jest niezbêdne w celu ochrony tych zabytków.

2. Zakres i rodzaj niezbêdnych badañ archeologicznych, o których mowa w ust. 1, ustala wojewódzki
konserwator zabytków w drodze decyzji, wy³¹cznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane,
nowe zalesienia lub zmiana dotychczasowego charakteru dzia³alnoœci leœnej zniszcz¹ lub uszko-
dz¹ zabytek archeologiczny.”;

2) w art. 77 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przeprowadzenie badañ konserwatorskich lub architektonicznych; ”;

3) po art. 82 dodaje siê art. 82a i 82b w brzmieniu:
„Art. 82a.
1. Minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela osobie fizycznej

lub jednostce organizacyjnej zamierzaj¹cej realizowaæ dzia³ania, o których mowa w art. 31 ust. 1,
dotacji na przeprowadzenie badañ archeologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 2, oraz wyko-
nanie ich dokumentacji, w przypadku gdy koszt planowanych badañ archeologicznych i ich do-



kumentacji bêdzie wy¿szy ni¿ 2% kosztów planowanych robót budowlanych, nowych zalesieñ lub
zmiany dotychczasowego charakteru dzia³alnoœci leœnej. Przepis art. 75 i 79 stosuje siê odpowie-
dnio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy jednym z podmiotów zamierzaj¹cych realizowaæ
dzia³ania, o których mowa w art. 31 ust. 1, jest jednostka organizacyjna zaliczana do sektora fi-
nansów publicznych, z wy³¹czeniem jednostek samorz¹du terytorialnego, albo dzia³ania te bêd¹
realizowane z wykorzystaniem œrodków finansowych Unii Europejskiej, Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

3. Wysokoœæ dotacji, o której mowa w ust. 1, równa jest ró¿nicy pomiêdzy kosztami planowanych ba-
dañ archeologicznych i ich dokumentacji a kosztami stanowi¹cymi 2% kosztów planowanych
dzia³añ, o których mowa w art. 31 ust. 1.

4. Rozliczenie dotacji nastêpuje po zakoñczeniu realizacji dzia³añ, o których mowa w art. 31 ust. 1,
na podstawie kosztów poniesionych na przeprowadzenie badañ archeologicznych i wykonanie ich
dokumentacji oraz kosztów poniesionych na realizacjê tych dzia³añ. Przepis ust. 3 stosuje siê od-
powiednio.

5. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, jest obowi¹zana zwróciæ
w ca³oœci albo w czêœci dotacjê wraz z odsetkami w przypadku, gdy koszty poniesione na przepro-
wadzenie badañ archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji nie bêd¹ wy¿sze ni¿ 2% kosztów
poniesionych na realizacjê dzia³añ, o których mowa w art. 31 ust. 1, lub gdy ró¿nica pomiêdzy ko-
sztami poniesionymi na przeprowadzenie badañ archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji
a kosztami stanowi¹cymi 2% kosztów poniesionych na realizacjê dzia³añ, o których mowa w art.
31 ust. 1, bêdzie mniejsza ni¿ wysokoœæ udzielonej dotacji.

6. Dotacja, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z odsetkami okreœlonymi jak dla zaleg³oœci
podatkowych w przypadku, gdy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa
w ust. 1, nie rozliczy dotacji w terminie 5 lat od dnia przekazania dotacji lub gdy dokumentacja ba-
dañ archeologicznych nie zostanie przekazana wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w ter-
minie 3 lat od dnia wydania pozwolenia na przeprowadzenie badañ archeologicznych.

Art. 82b.
Minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, maj¹c na wzglêdzie koniecz-

noœæ zapewnienia zgodnoœci udzielanej pomocy z zasadami wydatkowania œrodków publicznych
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o której mowa
w art. 82a ust. 1, w tym tryb postêpowania z wnioskami o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania
oraz rodzaj dokumentów niezbêdnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
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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 8 paŸdziernika 2007 r. (sygn. akt K 20/07) stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art.
31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, ze zm.) z Konstytucj¹.

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 192, poz. 1394 (dzieñ publikacji wyroku — 19 paŸdziernika
2007 r.). Pe³ny tekst wyroku, wraz z uzasadnieniem: OTK Z.U. z 2007 r. Nr 9A, poz. 102.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Artyku³ 31 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu przewiduje, i¿ osoba fizyczna lub jednostka organiza-

cyjna, która zamierza realizowaæ roboty budowlane przy zabytku lub zalesienia na terenie, na którym
znajduje siê zabytek jest obowi¹zana pokryæ koszty badañ archeologicznych oraz ich dokumentacji.

Oznacza to, i¿ inwestorzy bez zagwarantowania jakiejkolwiek pomocy ze strony pañstwa i przy braku
mechanizmów kompensacyjnych s¹ zobligowani do dŸwigania ciê¿aru finansowania badañ archeologi-
cznych (dzia³ania maj¹ce na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku ar-
cheologicznego) i ich dokumentacji.

Ustawa zawiera, co prawda, przepis (art. 73), na mocy, którego, bêd¹c w³aœcicielem b¹dŸ posiadaczem
zabytku wpisanego do rejestru albo posiadaj¹c taki zabytek w trwa³ym zarz¹dzie, mo¿na „ubiegaæ siê
o udzielenie dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy tym zabytku”, jednak: 1) dotyczy to tylko zabytków wpisanych do reje-
stru, 2) dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, nie obejmuje wszyst-
kich kosztów, do których pokrycia zobowi¹zany jest inwestor (koszty dokumentacji badañ), 3) o dofinan-
sowanie mo¿na siê tylko „ubiegaæ”, natomiast w³aœciwy organ, mo¿e, a nie musi tej dotacji udzieliæ.

W konsekwencji „inwestor niedysponuj¹cy wystarczaj¹cymi funduszami nie bêdzie w stanie wywi¹zaæ
siê z obowi¹zku pokrycia kosztów prac s³u¿¹cych ochronie danego zabytku archeologicznego”, a zatem
„nie uzyska np. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie robót budowla-
nych, a co za tym idzie – równie¿ pozwolenia na budowê”. „Osoba taka (albo jednostka organizacyjna) bê-
dzie ograniczona w mo¿noœci korzystania z gruntu, do którego przys³uguje jej tytu³ prawny”.

Art. 73 Konstytucji — podkreœlaj¹cy „wolnoœæ korzystania z dóbr kultury” — wyra¿a interes jednostki
w zapewnieniu dostêpu do dóbr kultury. Natomiast art. 5 — stanowi¹cy, i¿ Rzeczpospolita „strze¿e dzie-
dzictwa narodowego” — oraz art. 6 ust. 1 — „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania
i równego dostêpu do dóbr kultury” — kszta³tuj¹ obowi¹zki pañstwa w tym zakresie.

Pojêcia „strze¿e”, „zapewnia” nale¿y rozumieæ szeroko: zarówno jako pozwalaj¹ce „na u¿ywanie œrod-
ków prawnych w postaci zakazów i nakazów” oraz jako „mo¿liwoœæ lub obowi¹zek u¿ywania równie¿ in-
nych œrodków, w tym œrodków materialnych, s³u¿¹cych zachowaniu tego, co sk³ada siê na materialny
i duchowy dorobek stanowi¹cy dziedzictwo narodowe”.

Z drugiej strony art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji, stanowi¹, i¿ „Ka¿dy ma prawo do w³asnoœci, innych praw
maj¹tkowych oraz prawo dziedziczenia” i „W³asnoœæ mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko
w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa w³asnoœci”. Ponadto, art. 31 ust. 3 Konstytucji mówi, i¿
„ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub po-
rz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw”.

Z obu grup przepisów wynika wiêc, i¿ z jednej strony „cel, jakim jest ochrona zbytków, nie mo¿e byæ
kwestionowany”, „koniecznoœæ ochrony zabytków le¿y w interesie publicznym” ³¹cz¹cym siê „z przes³an-
k¹ porz¹dku publicznego wymienion¹ w art. 31 ust. 3 Konstytucji”, natomiast z drugiej strony w œwietle
art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji — zaskar¿ony art. 31 ust. 1 ustawy stanowi niew¹tpliwie
ograniczenie konstytucyjnego prawa w³asnoœci.

Nale¿y wiêc po pierwsze rozstrzygn¹æ w jakiej mierze pañstwo mo¿e zobowi¹zaæ w³aœciciela (inwesto-
ra) do ponoszenia ciê¿arów zwi¹zanych z realizacj¹ obowi¹zku pañstwa” — obowi¹zku pañstwa polega-
j¹cego na strze¿eniu dziedzictwa narodowego, jak stanowi art. 5 Konstytucji.

Po drugie nale¿y uzasadniæ koniecznoœæ wprowadzonych ograniczeñ. Jak podnosi³ TK, „przes³anka
koniecznoœci ograniczenia w demokratycznym pañstwie”, sformu³owana w art. 31 ust. 3 Konstytucji,
stanowi w pewnym sensie odpowiednik wypowiadanych w orzecznictwie Trybuna³u postulatów kszta³tu-
j¹cych treœæ zasady proporcjonalnoœci. Z jednej strony stawia ona ka¿dorazowo przed prawodawc¹ wy-

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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móg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby dokonania w konkretnym stanie faktycznym ingerencji w zakres
prawa b¹dŸ wolnoœci jednostki. Z drugiej zaœ — winna byæ rozumiana jako wymóg stosowania takich
œrodków prawnych, które bêd¹ skuteczne, czyli rzeczywiœcie s³u¿¹ce realizacji zamierzonych celów. Po-
nadto chodzi tutaj o œrodki niezbêdne w tym sensie, ¿e chroniæ bêd¹ okreœlone wartoœci w sposób, albo
w stopniu, który nie móg³by byæ osi¹gniêty przy zastosowaniu innych œrodków. Niezbêdnoœæ to tak¿e
skorzystanie ze œrodków jak najmniej uci¹¿liwych dla podmiotów, których prawa i wolnoœci ulegn¹ ogra-
niczeniu. Ingerencja w sferê statusu jednostki musi zatem pozostawaæ w racjonalnej i w³aœciwej propor-
cji do celów, których ochrona uzasadnia dokonane ograniczenie”. TK stwierdzi³, i¿ „art. 31 ust. 1 ustawy
o zabytkach, o ile mo¿e byæ uznany za skuteczny, to nie spe³nia warunku proporcjonalnoœci sensu stricto,
wynikaj¹cego z art. 31 ust. 3 Konstytucji”.

W przedstawianej sprawie „pañstwo zosta³o ca³kowicie uwolnione od finansowego aspektu troski o za-
chowanie dziedzictwa archeologicznego”. Art. 73 ustawy przewiduje tylko fakultatywn¹ mo¿liwoœæ
wspó³finansowania przez pañstwo. W praktyce wiêc koszty zosta³y przerzucone na pewn¹ grupê osób.

„Istotê problemu konstytucyjnego sprowadziæ mo¿na” wiêc „do kwestii, czy z ograniczenia prawa w³as-
noœci (innych praw maj¹tkowych) w interesie publicznym p³yn¹æ powinien obowi¹zek wspó³uczestni-
ctwa pañstwa w ponoszeniu kosztów, czy te¿ wystarczaj¹c¹ gwarancj¹ ochrony praw obywatela jest jedy-
nie mo¿liwoœæ œwiadczenia ze strony pañstwa”.

Zdaniem TK „zgodnie z art. 84 Konstytucji ka¿dy, a wiêc i w³aœciciel nieruchomoœci, zobowi¹zany jest
ponosiæ okreœlone w ustawie ciê¿ary i œwiadczenia publiczne. Wynika st¹d mo¿liwoœæ na³o¿enia na w³a-
œciciela pewnych szczególnych powinnoœci, ale (…) s³u¿yæ one maj¹ realizacji interesu publicznego, a nie
przeniesieniu na osobê bêd¹c¹ w³aœcicielem powinnoœci w³adz publicznych. Brak w³aœciwej proporcji
w wywa¿eniu (proporcji) interesu prywatnego i publicznego stwarza podstawy do uznania, ¿e art. 31 ust. 1
ustawy o zabytkach jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 i art. 73 Konstytucji.

Wyrok wywo³uje skutki prawne z up³ywem 18 miesiêcy od dnia og³oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw
RP, tzn. z up³ywem dnia 19 kwietnia 2009 r.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrzeœnia 2007 r.,

kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, by ustawê
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znowelizowaæ w oparciu o nastêpuj¹ce za³o¿enia:

1) w przypadkach okreœlonych w art. 31 ust. 1 ustawy udzielenie dotacji na dofinansowanie badañ ar-
cheologicznych i ich dokumentacji — je¿eli przeprowadzenie tych badañ jest niezbêdne w celu ochrony
zabytków — jest obowi¹zkiem administracji rz¹dowej,

2) dotacja mo¿e byæ udzielona w przypadku, gdy koszt planowanych badañ archeologicznych i ich do-
kumentacji bêdzie wy¿szy ni¿ 2% kosztów planowanych robót budowlanych lub zalesieñ,

3) wysokoœæ dotacji na dofinansowanie badañ archeologicznych i ich dokumentacji jest równa ró¿nicy
pomiêdzy „kosztami planowanych badañ archeologicznych i ich dokumentacji a kosztami stanowi¹cymi
2% kosztów planowanych dzia³añ, o których mowa w art. 31 ust. 1” (prac inwestycyjnych),

4) projekt wy³¹cza mo¿liwoœæ udzielenia dotacji, gdy podmiotem prowadz¹cym badania archeologicz-
ne jest jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, z wy³¹czeniem jednostek sa-
morz¹du terytorialnego, a tak¿e gdy badania te bêd¹ realizowane z wykorzystaniem œrodków finanso-
wych Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norwes-
kiego Mechanizmu Finansowego,

5) dotacja zostaje zwrócona w ca³oœci albo w czêœci (wraz z odsetkami) w przypadku, gdy koszty ponie-
sione na przeprowadzenie badañ archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji nie bêd¹ wy¿sze ni¿ 2%
kosztów poniesionych na prace inwestycyjne, lub gdy ró¿nica pomiêdzy kosztami poniesionymi na prze-
prowadzenie badañ archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji a kosztami stanowi¹cymi 2% kosz-
tów poniesionych na prace inwestycyjne bêdzie mniejsza ni¿ wysokoœæ udzielonej dotacji; dotacja podle-
ga zwrotowi (wraz z odsetkami) równie¿ wtedy, gdy inwestor nie rozliczy dotacji w terminie 5 lat od dnia
zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji lub gdy dokumentacja badañ archeologicznych nie zosta-
nie przekazana wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia wydania pozwolenia
na przeprowadzenie badañ archeologicznych.

4. Konsultacje
Projekt ustawy zosta³ uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy
Ustawa bêdzie poci¹ga³a za sob¹ koniecznoœæ udzia³u Skarbu Pañstwa we wspó³finansowaniu badañ

archeologicznych i ich dokumentacji.
6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Wzak³adachopieki zdrowotnej tworzysiêkierowniczemedycznestanowiskapracy,wszczególnoœci:
1) zastêpcy kierownika zak³adu do spraw medycznych w zak³adzie, w którym kierownik nie jest

lekarzem albo magistrem pielêgniarstwa w przypadku stacjonarnych zak³adów opieki zdro-
wotnej, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3;

2) zastêpcy kierownika do spraw pielêgniarstwa albo naczelnej pielêgniarki, w przypadku szpitali
posiadaj¹cych powy¿ej 300 ³ó¿ek;

3) ordynatora, ordynatora – kierownika kliniki, w przypadku szpitali, oraz ordynatora – kierowni-
ka oddzia³u klinicznego;

4) konsultanta, w przypadku szpitali, w których nie powo³uje siê ordynatorów;
5) prze³o¿onej pielêgniarek, w przypadku stacjonarnych zak³adów opieki zdrowotnej posiada-

j¹cych od 50 do 300 ³ó¿ek albo posiadaj¹cych powy¿ej 500 ³ó¿ek;
6) pielêgniarki albopo³o¿nej oddzia³owej zak³adu,wprzypadkuoddzia³u,którymkierujeordynator;
7) kierownika do spraw opieki pielêgniarskiej, w przypadku szpitali posiadaj¹cych powy¿ej 50 ³ó-

¿ek, w których powo³uje siê konsultanta, o którym mowa w pkt 4;
8) kierownika apteki szpitalnej – w przypadku szpitali posiadaj¹cych powy¿ej 150 ³ó¿ek.”;

2) w art. 23 w ust. 5 wyraz „uprawionych” zastêpuje siê wyrazem „uprawnionych”;
3) w art. 24:

a) w ust. 1 wyrazy „w tym” zastêpuje siê wyrazami „w szczególnoœci”,
b) w ust. 2 w pkt 1 oraz w zdaniu koñcowym skreœla siê wyrazy „dzieci i”;

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szpital mo¿e, w zakresie œwiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych, na

okres nieprzekraczaj¹cy 3 miesiêcy, zaprzestaæ dzia³alnoœci:
1) ca³kowicie;
2) jednej lub wiêcej jednostek lub komórek organizacyjnych, zwi¹zanych bezpoœrednio z udziela-

niem tych œwiadczeñ.”;
5) w art. 37 w ust. 2 skreœla siê wyraz „tak¿e”;
6) w art. 43 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 53” zastêpuje siê wyrazami „art. 57”;
7) w art. 46 w ust. 2 wyrazy „art. 64 ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 64”;
8) w art. 47 ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:

„3. Uchwa³y zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenie) spó³ki, o której mowa w art. 45 ust. 1,
dotycz¹ce:
1) rozwi¹zania spó³ki,
2) zbycia zak³adu opieki zdrowotnej,
3) zbycia zorganizowanej czêœci zak³adu opieki zdrowotnej,
4) zbycia udzia³ów albo akcji, które powoduje utratê przez podmioty wymienione w art. 45 ust. 1

udzia³u wiêkszoœciowego w kapitale zak³adowym spó³ki,
5) istotnej zmiany przedmiotu dzia³alnoœci spó³ki

– s¹ podejmowane wiêkszoœci¹ trzech czwartych g³osów.
4. W przypadku, gdy podmiotem, który utworzy³ zak³ad jest jednostka samorz¹du terytorialnego,

uchwa³a, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, wchodzi w ¿ycie po uzyskaniu zgody wyra¿onej w uchwale
podjêtej przez organ stanowi¹cy tej jednostki wiêkszoœci¹ trzech pi¹tych g³osów.”;

9) w art. 65 w ust. 3, 5 i 7 wyrazy „art. 12 i 14–20” zastêpuje siê wyrazami „art. 12–20”;
10) w art. 67 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 12 lub 14, lub 15” zastêpuje siê wyrazami „art. 12–15”;
11) w art. 69 wyrazy „oraz art. 65 – 68” zastêpuje siê wyrazami „i art. 65 – 67 oraz przepisy wydane na pod-

stawie art. 68”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Poprawki Senatu wniesione do ustawy z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. o zak³adach opieki zdrowotnej
maj¹ charakter niezbêdnych uzupe³nieñ i uœciœleñ. Spoœród nich nale¿y uznaæ za istotne:

– rozszerzenie katalogu kierowniczych medycznych stanowisk w zak³adzie opieki zdrowotnej zawarte-
go w ustawie w sposób bardziej adekwatny do realiów dzia³ania zak³adów (poprawka nr 1),

– doprecyzowanie w przepisie stanowi¹cym o mo¿liwoœci czasowego zaprzestania dzia³alnoœci przez
zak³ad opieki zdrowotnej zakresu œwiadczeñ zdrowotnych oraz zakresu dopuszczalnego zaprzestania
czasowej dzia³alnoœci (poprawka nr 4),

– uœciœlenie przepisów ustawy w zakresie art. 47 (rezygnacja z obowi¹zku przeprowadzenia lokalnego
referendum w przypadku podjêcia przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) spó³ki, o której
mowa w art. 45 ust. 1, uchwa³y dotycz¹cej zbycia udzia³ów albo akcji, powoduj¹cego utratê przez pod-
mioty publiczne udzia³u wiêkszoœciowego w kapitale zak³adowym spó³ki oraz zró¿nicowanie progów wy-
maganej wiêkszoœci g³osów w przypadku podejmowania w/w uchwa³ w spó³kach, poprawka nr 8).

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy i dokonuj¹ doprecyzowania poprawiaj¹cego czytel-
noœæ uregulowañ ustawy, jak np. poprawka nr 3 (dotycz¹ca delegacji dla ministra w³aœciwego do spraw
zdrowia do wydania rozporz¹dzenia w zakresie zaopatrywania pacjentów - przede wszystkim dzieci uro-
dzonych w szpitalu, w znaki identyfikacyjne) lub poprawka nr 5 (odnosz¹ca siê do wykonywania przez
ambulatoryjne zak³ady opieki zdrowotnej œwiadczeñ zdrowotnych w warunkach domowych).

Inne poprawki wprowadzaj¹ prawid³owe odes³ania do przepisów ustawy (poprawki nr 6, 7, 9, 10 i 11)
lub poprawiaj¹ uchybienia gramatyczne (poprawka nr 2).

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 25 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba ma³oletnia, ca³kowicie ubezw³asnowolniona lub niezdolna
do œwiadomego wyra¿enia zgody – nazwisko i imiê (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz ad-
res jego miejsca zamieszkania; ”;

2) w art. 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po œmierci pacjenta, prawo wgl¹du w dokumentacjê medyczn¹ ma osoba upowa¿niona przez
pacjenta za ¿ycia.”,

b) skreœla siê ust. 3,
c) w ust. 4 w pkt 3 po wyrazie „prokuratorom” dodaje siê wyrazy „, lekarzom s¹dowym”;

3) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe prawa pacjentów rozumie siê:

1) bezprawne zorganizowane dzia³ania lub zaniechania podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ
zdrowotnych,

2) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem s¹du zorganizowanie wbrew przepisom o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku
– maj¹ce na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w szczególnoœci podejmo-

wane celem osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma
praw indywidualnych.”;

4) w art. 64:
a) ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Rzecznik mo¿e na³o¿yæ na podmiot udzielaj¹cy œwiadczeñ
zdrowotnych albo organizatora strajku obowi¹zek sk³adania w wyznaczonym terminie infor-
macji o stopniu realizacji dzia³añ niezbêdnych do zaniechania praktyki naruszaj¹cej zbiorowe
prawa pacjentów lub usuniêcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

3. Nie wydaje siê decyzji, o której mowa w ust. 1, je¿eli podmiot udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowot-
nych albo organizator strajku zaprzesta³ stosowania praktyki, o której mowa w art. 59 ust. 1.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ciê¿ar udowodnienia okolicznoœci, o których mowa w ust. 3, spoczywa na podmiocie udziela-

j¹cym œwiadczeñ zdrowotnych albo organizatorze strajku.”;
5) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. Rzecznik nak³ada na podmiot udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych albo organizatora straj-
ku, w drodze decyzji, karê pieniê¿n¹ do wysokoœci 500 000 z³otych w przypadku niepodjêcia dzia-
³añ okreœlonych w decyzji, o której mowa w art. 64 ust. 1, w terminie w niej wskazanym.”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Przyjête przez Senat poprawki do ustawy z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy uregulowania ustawy.

Poprawki nr 1 i nr 2 uœciœlaj¹ ustawê w zakresie dokumentacji medycznej. Poprawka nr 1 dotyczy mi-
nimalnego zakresu danych, które s¹ zawarte w dokumentacji i pozwalaj¹ ustaliæ to¿samoœæ pacjenta, je-
¿eli jest on ma³oletni, ubezw³asnowolniony lub niezdolny do œwiadomego wyra¿enia zgody. Poprawka nr
2 dookreœla prawo wgl¹du w dokumentacjê medyczn¹ po œmierci pacjenta, ponadto umo¿liwia siê w po-
prawce udostêpnianie dokumentacji medycznej lekarzom s¹dowym.

Senat rozszerzy³ tak¿e rozumienie pojêcia praktyki naruszaj¹cej zbiorowe prawa pacjenta oraz uregu-
lowania dotycz¹ce postêpowania Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie uznania praktyki za naruszaj¹c¹
prawa zbiorowe pacjenta, obejmuj¹c nim zorganizowanie, wbrew przepisom o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych, akcji protestacyjnej lub strajku i wprowadzaj¹c mo¿liwoœæ na³o¿enia na organizatora okreœ-
lonego obowi¹zku oraz kary pieniê¿nej (poprawki nr 3, 4 i 5).

20. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 15:

a) w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Koszty doskonalenia zawodowego na zasadach okreœlonych w ust. 2 –4 mo¿e pokryæ tak¿e praco-

dawca.“,
b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pokrycie kosztów kursów realizowanych w ramach specjalizacji albo zwrot tych kosztów.”;
2) w art. 19 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dodatek za wieloletni¹ pracê, o którym mowa w ust. 1, ustalony w sposób okreœlony w ust. 2,
przys³uguje tak¿e pracownikowi zak³adu opieki zdrowotnej prowadzonego przez spó³kê kapita³o-
w¹, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia...... 2008 r. o zak³adach opieki zdrowotnej.”;

3) w art. 21 w ust. 1 oraz w art. 22 w ust. 1 wyrazy „o którym mowa w art. 19” zastêpuje siê wyrazami
„o którym mowa w art. 19 ust. 1, oraz pracownikowi zak³adu opieki zdrowotnej prowadzonego przez
spó³kê kapita³ow¹, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia...... 2008 r. o zak³adach opieki zdro-
wotnej”;

4) w art. 23 wyrazy „art. 19” zastêpuje siê wyrazami „art. 19 ust. 1–4”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Zdaniem Senatu w ustawie z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej
nale¿a³o rozszerzyæ zakres uregulowañ korzystnych dla pracowników. Poprawka nr 1 wprowadza do
ustawy mo¿liwoœæ ponoszenia kosztów doskonalenia pracowników tak¿e przez pracodawcê. Osobie skie-
rowanej na specjalizacjê przys³uguje pokrycie kosztów kursów realizowanych w ramach specjalizacji al-
bo zwrot tych kosztów.

Pozosta³e poprawki Senatu dotycz¹ uprawnieñ pracowniczych zwi¹zanych z wynagrodzeniem. Roz-
szerzono, i zagwarantowano w ustawie, uprawnienia do otrzymywania dodatku za wieloletni¹ pracê rów-
nie¿ przez pracowników zak³adów opieki zdrowotnej prowadzonych przez spó³ki kapita³owe, o których
mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. o zak³adach opieki zdrowotnej. Ta grupa pra-
cowników otrzyma³a tak¿e gwarancjê ustawow¹ uprawnieñ do nagrody jubileuszowej za d³ugoletni¹ pra-
cê oraz jednorazowej odprawy pieniê¿nej w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê lub rentê (poprawka nr 2,
3 i 4).

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej 487



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o akredytacji w ochronie zdrowia, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w ust. 4 wyrazy „, o których mowa w art. 1 ust. 2” zastêpuje siê wyrazem „akredytacyjnych”;
2) w art. 5 w pkt 3 wyrazy „art. 3 ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 3 ust. 3”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy o akredytacji
w ochronie zdrowia Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do jej tekstu dwóch poprawek. Maj¹ one cha-
rakter redakcyjny. Poprawka nr 1 ma na celu zlikwidowanie niepotrzebnego odes³ania i zastosowanie
w³aœciwego wyra¿enia ustawowego. Poprawka nr 2 ma na celu zastosowanie w³aœciwego odes³ania.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o konsultantach w ochronie zdrowia, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 6 w ust. 1 wyraz „okreœlonych” zastêpuje siê wyrazami „, o których mowa”;
2) w art. 8 w ust. 1 po wyrazach „w art. 7 ust. 2 pkt. 2” dodaje siê wyrazy „albo jego œmierci”;
3) w art. 16 w ust. 1 wyrazy „miêdzy innymi“ zastêpuje siê wyrazami „w szczególnoœci”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

W ustawie z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Senat uzupe³nia art. 8
ust. 1, który dotyczy powo³ywania konsultanta z pominiêciem trybu konsultacji ze stowarzyszeniami
naukowymi zrzeszaj¹cymi specjalistów w danej dziedzinie medycyny oraz samorz¹dami zawodowymi
w ochronie zdrowia. Zdaniem Senatu zaistnia³a luka prawna w przepisach ustawy w przypadku œmierci
konsultanta, dlatego niezbêdne jest wprowadzenie doprecyzowania, które zapewnia poprawka nr 2
– powo³anie, na okres do 6 miesiêcy, nowego konsultanta w przypadku œmierci konsultanta dotych-
czasowego nastêpuje równie¿ bez zastosowania trybu konsultacji.

Pozosta³e dwie poprawki maj¹ charakter porz¹dkuj¹co-redakcyjny.

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. ustawy –
Przepisywprowadzaj¹ceustawyzzakresuochronyzdrowia,wprowadzado jej tekstunastêpuj¹cepoprawki:
1) w art. 23 w pkt 3, w art. 27a w ust. 2 wyrazy „opiekê pielêgnacyjn¹, o której mowa w ustawie” zastêpu-

je siê wyrazami „dodatkow¹ opiekê pielêgnacyjn¹, o której mowa w art. 34 ustawy”;
2) w art. 43 w pkt 2, w pkt 2 skreœla siê wyrazy „spó³k¹ kapita³ow¹ prowadz¹c¹”;
3) w art. 45:

a) w pkt 4, w ust. 1a wyrazy „art. 8” zastêpuje siê wyrazami „art. 9”,
b) w pkt 5, w art. 161b w ust. 1 wyrazy „art. 54” zastêpuje siê wyrazami „art. 57”;

4) w art. 47, w pkt 2 wyrazy „szko³y wy¿sze” zastêpuje siê wyrazem „uczelnie”;
5) w art. 55, w ust. 18 po wyrazach „art. 11 ust. 5” dodaje siê wyrazy „i 6”;
6) po art. 55 dodaje siê art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. W ustawie z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. Nr 58, poz. 351) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 8, art. 16

ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿y-
cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7a, art. 16 ust. 2 oraz art. 41 ust. 9
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿
przez 24 miesi¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”.”;

7) w art. 61 skreœla siê wyrazy „z tym dniem”;
8) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62.
1. Zobowi¹zania publicznoprawne samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, który zo-

sta³ zlikwidowany w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdro-
wotnej przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, podlegaj¹ umorzeniu pod warunkiem:
1) zakoñczenia likwidacji do dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 4, i
2) przejêcia tych zobowi¹zañ w trybie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach

opieki zdrowotnej
– je¿eli jednostka samorz¹du terytorialnego, która przejê³a te zobowi¹zania utworzy³a spó³kê kapi-

ta³ow¹, w której posiada akcje albo udzia³y stanowi¹ce wiêkszoœæ kapita³u zak³adowego, prowa-
dz¹c¹ w dniu z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 4, niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej.

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zobowi¹zañ publicznoprawnych, o których mowa
w art. 64 ust. 3, znanych na dzieñ:
1) 31 grudnia 2007 r. – w przypadku, gdy ich przejêcie w trybie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sier-

pnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej nast¹pi³o po tym dniu albo
2) ich przejêcia w trybie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdro-

wotnej – w przypadku, gdy ich przejêcie nast¹pi³o przed dniem 31 grudnia 2007 r.
3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, nastêpuje wraz z odsetkami liczonymi do dnia wydania decyzji

okreœlonej w ust. 6, nie póŸniej ni¿ do dnia 31 grudnia 2008 r.
4. Podmiot, który przej¹³ zobowi¹zania publicznoprawne, o których mowa w ust. 1, przedstawia or-

ganom bêd¹cym wierzycielami nale¿noœci publicznoprawnych, o których mowa w art. 64 ust. 3,
wniosek o umorzenie zobowi¹zañ publicznoprawnych.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do³¹cza siê:
1) informacjê o wysokoœci zobowi¹zañ publicznoprawnych i odsetek podlegaj¹cych umorzeniu;
2) dokumenty potwierdzaj¹ce likwidacjê samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej

i przejêcie zobowi¹zañ publicznoprawnych tego zak³adu w trybie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej;

3) dokumenty potwierdzaj¹ce utworzenie spó³ki kapita³owej, o której mowa w ust. 1.
6. Wniosek i informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, stanowi¹ podstawê do wydania decyzji stwier-

dzaj¹cej umorzenie zobowi¹zañ publicznoprawnych z dniem okreœlonym w tej decyzji.
7. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 6, organ mo¿e za¿¹daæ dodatkowych informacji lub

dokumentów w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci dotycz¹cych wysokoœci zobowi¹zañ publicznopra-
wnych i odsetek podlegaj¹cych umorzeniu.



8. Do umorzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê art. 64 ust. 6 i 7.”;
9) w art. 63 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku zg³oszenia zastrze¿eñ, o których mowa w ust. 8 pkt 2, podmiot, który utworzy³ za-
k³ad, po uwzglêdnieniu tych zastrze¿eñ, przedstawia Bankowi plan naprawczy.”;

10) w art. 80 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 81–91” zastêpuje siê wyrazami „art. 81–90”;
11) w art. 80 w ust. 2 wyrazy „prowadzone w formie jednostek bud¿etowych albo zak³adów bud¿etowych”

zastêpuje siê wyrazami „, oraz zarz¹dzenia dotycz¹ce tych zak³adów”;
12) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem dokonuj¹cym przekszta³cenia samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej
w spó³kê kapita³ow¹ prowadz¹c¹ zak³ad opieki zdrowotnej, zwanym dalej „organem dokonuj¹cym
przekszta³cenia” jest:
1) minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa – w przypadku samodzielnych publicznych zak³a-

dów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzy³ zak³ad jest minister, centralny
organ administracji rz¹dowej albo wojewoda;

2) organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego – w przypadku samodzielnych publicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzy³ zak³ad jest jedno-
stka samorz¹du terytorialnego;

3) rektor publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadz¹cej dzia³alnoœæ dy-
daktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych – w przypadku samodzielnych publi-
cznych zak³adów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzy³ zak³ad jest ta
uczelnia;

4) dyrektor Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego – w przypadku samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzy³ zak³ad jest to
Centrum.”;

13) w art. 83:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpowiednio kierownik samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej albo osoba
sprawuj¹ca zarz¹d przymusowy, o którym mowa w art. 74, jest obowi¹zana niezw³ocznie dorê-
czyæ organowi dokonuj¹cemu przekszta³cenia kwestionariusz samodzielnego publicznego za-
k³adu opieki zdrowotnej, zwany dalej „kwestionariuszem”, wraz z wymaganymi dokumentami,
a tak¿e udzielaæ wyjaœnieñ niezbêdnych do przeprowadzenia przekszta³cenia.”,

b) skreœla siê ust. 2;
14) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86.
1. Przed przekszta³ceniem samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej w spó³kê, o której

mowa w art. 81 ust. 1, podmiot, który utworzy³ samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej,
wskazuje, po zasiêgniêciu opinii kierownika tego zak³adu, które z nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa albo jednostki samorz¹du terytorialnego, albo publicznej uczelni me-
dycznej, albo publicznej uczelni prowadz¹cej dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie
nauk medycznych, albo Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego, w tym budynki
i urz¹dzenia znajduj¹ce siê na tych gruntach, bêd¹ce przedmiotem u¿ytkowania przez samodziel-
ny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej, s¹ niezbêdne do funkcjonowania zak³adu po jego prze-
kszta³ceniu w spó³kê.

2. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1, w przypadku samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej utworzonego przez:
1) jednostkê samorz¹du terytorialnego – dokonuje organ wykonawczy tej jednostki, za zgod¹ or-

ganu stanowi¹cego;
2) publiczn¹ uczelniê medyczn¹ albo publiczn¹ uczelniê prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹

i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych – dokonuje rektor uczelni za zgod¹ senatu uczelni;
3) Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego – dokonuje dyrektor tej uczelni za zgod¹ ra-

dy naukowej.
3. Organ dokonuj¹cy przekszta³cenia oraz spó³ka, o której mowa w art. 81 ust. 1, najpóŸniej w dniu

przekszta³cenia, o którym mowa w art. 85 ust. 1, zawieraj¹ umowê dzier¿awy nieruchomoœci
wskazanych przez podmiot, który utworzy³ samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej; nie
mo¿e to naruszaæ praw osób trzecich.”;

15) w art. 88 skreœla siê wyrazy „, z uwzglêdnieniem wartoœci nieruchomoœci nabytych na podstawie
przepisów art. 86 ust. 1 i 2, okreœlonej w decyzji, o której mowa w art. 86 ust. 3”;

16) skreœla siê art. 91;
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17) po art. 91 dodaje siê art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a.
1. Wojewoda przekazuje ministrowi w³aœciwemu do spraw zdrowia informacjê z realizacji niniejszej

ustawy, obejmuj¹c¹ w szczególnoœci dane dotycz¹ce:
1) przekszta³ceñ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki kapita³owe,

o których mowa w art. 81 ust. 1;
2) likwidacji samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

2. Informacjê, o której mowa w ust. 1, wojewoda sporz¹dza na podstawie wniosków o dokonanie zmian
w Krajowym Rejestrze Zak³adów Opieki Zdrowotnej i Jednostek Badawczo-Rozwojowych, o którym
mowa w ustawie z dnia...... 2008 r. o zak³adach opieki zdrowotnej.

3. Wojewoda przekazuje informacjê, o której mowa w ust. 1, kwartalnie, w terminie 7 dni licz¹c od
koñca kwarta³u wed³ug stanu na dzieñ:
1) 31 marca;
2) 30 czerwca;
3) 30 wrzeœnia;
4) 31 grudnia.

4. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia przedk³ada Radzie Ministrów, nie rzadziej ni¿ raz na 6 miesiê-
cy, informacjê z realizacji niniejszej ustawy.”;

18) w art. 105 w ust. 2 wyrazy „Do osób wykonuj¹cych” zastêpuje siê wyrazami „Osoby wykonuj¹ce”;
19) skreœla siê art. 111 i art. 114;
20) w art. 112:

a) w ust. 2 wyrazy „do up³ywu” zastêpuje siê wyrazami „nie d³u¿ej ni¿”,
b) w ust. 3 w zdaniu koñcowym:

– po wyrazach „wydanych na podstawie” dodaje siê wyrazy „art. 10, ”,
– po wyrazach „art. 15 ust. 4” dodaje siê wyrazy „, art. 16 ust. 2”,
– wyrazy „art. 33 ust. 3” zastêpuje siê wyrazami „art. 40”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Poprawki Senatu do ustawy z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu
ochrony zdrowia generalnie dokonuj¹ niezbêdnej korekty w zakresie uregulowañ przyjêtych przez Sejm.
Spoœród nich najistotniejsze s¹ poprawki nr 8 i 14, poniewa¿ dokonuj¹ uœciœleñ umo¿liwiaj¹cych realizo-
wanie przepisów ustawy.

Doprecyzowanie procedury umorzenia zobowi¹zañ publicznoprawnych samodzielnego publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej, który zosta³ zlikwidowany na podstawie przepisów dotychczas obowi¹zuj¹cej
ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, przed dniem 1 stycznia 2009 r. nastêpuje w poprawce nr 8. Wa-
runkiem umorzenia tych zobowi¹zañ jest zakoñczenie likwidacji do dnia z³o¿enia wniosku o umorzenie
zobowi¹zañ publicznoprawnych, przejêcie tych zobowi¹zañ przez jednostkê samorz¹du terytorialnego
w trybie art. 60 ust. 6 dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej oraz utworzenie
przez w/w jednostkê spó³ki kapita³owej, w której posiada ona akcje albo udzia³y stanowi¹ce wiêkszoœæ
kapita³u zak³adowego, prowadz¹c¹ niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej.

Poprawka nr 14 eliminuje przepisy, które dotyczy³y wyposa¿ania spó³ki, o której mowa w art. 81 ust. 1
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia, w prawo w³asnoœci nieruchomoœci,
bêd¹cych dotychczas w u¿ytkowaniu samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, lub w pra-
wo ich u¿ytkowania wieczystego. Uchwalenie przez Sejm w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. uregulowania
przes¹dzaj¹cego, ¿e spó³ka uzyska jedynie prawo dzier¿awy tych nieruchomoœci, wymaga wprowadzenia
dalszych zmian w art. 86 oraz w innych przepisach ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu
ochrony zdrowia. Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia trudnoœci z oszacowaniem aportu jaki stanowi-
³oby prawo dzier¿awy, zdaniem Senatu, prawo to nie powinno byæ wnoszone do spó³ki w zamian za udzia-
³y albo akcje. Konsekwencj¹ zmian zawartych w poprawce nr 14 s¹ poprawki nr 10, 13, 15 i 16.

Uzupe³nieniem uregulowañ ustawy, zwi¹zanym z procesem przekszta³ceñ samodzielnych zak³adów
opieki zdrowotnej i spójnym z za³o¿eniami reformy systemu ochrony zdrowia, jest:

– utrzymanie w mocy zarz¹dzeñ dotycz¹cych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (np. statuty) do
czasu wejœcia w ¿ycie zarz¹dzeñ wydanych na podstawie nowej ustawy (poprawka nr 11),

– wprowadzenie obowi¹zku przekazywania sprawozdañ dotycz¹cych realizacji ustawy przez wojewodê
ministrowi w³aœciwemu do spraw zdrowia oraz przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia – Radzie Mi-
nistrów, w okreœlonym harmonogramie czasowym (poprawka nr 17),

– przed³u¿enie terminu obowi¹zywania niektórych aktów wykonawczych wydanych do ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (poprawka nr 6),

uzupe³nienie w ustawie o op³acie skarbowej, dotycz¹ce wniesienia op³aty za wpis do rejestru zak³adów
opieki zdrowotnej prowadzony przez wojewodê, o zak³ady utworzone przez pracodawcê (poprawka nr 5).

Do poprawek o charakterze doprecyzowuj¹cym nale¿y zaliczyæ poprawkê nr 1 i 12, porz¹dkuj¹cych
i wprowadzaj¹cych prawid³owe odes³ania do przepisów, a tak¿e terminologiê zgodn¹ z systemem praw-
nym – poprawkê nr 3 i 4. Pozosta³e poprawki usuwaj¹ zbêdne wyrazy lub uregulowania (poprawka nr 2,
7, 19).

20. posiedzenie Senatu w dniach 28, 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu wspó³pracy terytorialnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o europejskim ugrupowaniu wspó³pracy terytorialnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:

1) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „o której mowa” zastêpuje siê wyrazami „o których mowa”;
2) w art. 8 w ust. 1 po wyrazie „Ugrupowanie” dodaje siê wyrazy „maj¹ce siedzibê statutow¹ na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej”;
3) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2) wykreœlenia ugrupowania maj¹cego siedzibê statutow¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z rejestru ze wzglêdu na prowadzenie przez ugrupowanie dzia³alnoœci, o której mowa w art. 13 roz-
porz¹dzenia 1082/2006;

3) wykreœlenia ugrupowania z rejestru z przyczyn okreœlonych w art. 14 ust. 1 rozporz¹dzenia
1082/2006.";

4) w art. 12 skreœla siê ust. 2;
5) po art. 12 dodaje siê art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Konwencja i statut ugrupowania oraz ich zmiany podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. Og³oszenia dokonuje minister w³aœciwy do
spraw zagranicznych.”;

6) w art. 13 wyraz „oraz” zastêpuje siê wyrazem „lub”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat po rozpatrzeniu ustawy o europejskim ugrupowaniu wspó³pracy terytorialnej proponuje wpro-
wadzenie 6 poprawek, które s³u¿¹ doprecyzowaniu ustawy i ulepszeniu jej czytelnoœci.

Poprawka nr 2 uœciœla, ¿e wpisowi do Rejestru Europejskich Ugrupowañ Wspó³pracy Terytorialnej
podlegaj¹ tylko te ugrupowania, których siedziba statutowa mieœci siê na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Takie doprecyzowanie jest zasadne w œwietle art. 2 pkt 2, który definiuj¹c pojêcie ugrupowania
odnosi je do wszystkich europejskich ugrupowañ wspó³pracy terytorialnej, których dotyczy rozporz¹dze-
nie 1082/2006.

Poprawka nr 3 ma na celu czytelniejsze sformu³owanie przepisów, poprzez unikniêcie tzw. odes³ania
kaskadowego. Po przyjêciu tej poprawki art. 12 ust. 1 bêdzie wprost wskazywa³ sytuacje, dla których statut
powinien okreœlaæ zasady likwidacji ugrupowania.

Poprawka nr 6 doprecyzowuje przepis w zakresie obowi¹zków dyrektora ugrupowania.
Poprawki nr 4 i 5 maj¹ charakter techniczno – legislacyjny, wydzielaj¹ treœæ art. 14 ust. 2 w odrêbny

artyku³, natomiast poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 3 wyrazy „, o których mowa w” zastêpuje siê wyrazami „w rozumieniu”;
2) w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w ust. 3a w pkt 2 wyrazy „Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych jednostek

ochrony przeciwpo¿arowej, pogotowia ratunkowego” zastêpuje siê wyrazami „s³u¿b ratowniczych”;
3) w art. 1 w pkt 2, w ust. 4 wyrazy „Dokonuj¹cy przejazdu pojazdem nienormatywnym” zastêpuje siê

wyrazami „Zobowi¹zany do uiszczenia kary pieniê¿nej, o której mowa w ust. 1” oraz wyrazy „wymie-
rzon¹ karê pieniê¿n¹” zastêpuje siê wyrazami „tê karê”;

4) w art. 1 w pkt 2, w ust. 4 wyraz „siedziby” zastêpuje siê wyrazem „siedzibê”;
5) w art. 1 w pkt 3, w art. 13 hb w ust. 3 skreœla siê wyrazy „wyra¿on¹ w drodze uchwa³y”;
6) w art. 1 w pkt 4 po lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:

„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmioty pobieraj¹ce op³aty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru op³at po-

winny oferowaæ urz¹dzenia na potrzeby pobierania tych op³at do instalacji w pojazdach samo-
chodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym.”, ”;

7) w art. 2 w pkt 5:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „otrzymuje brzmienie” zastêpuje siê wyrazami „i art. 37ga otrzymuj¹

brzmienie”,
b) dodaje siê art. 37ga w brzmieniu:

„Art. 37ga. Zasady poboru op³at w systemie elektronicznym okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.”;

8) w art. 3 w pkt 1 w lit. c œrednik zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê lit. d w brzmieniu:
„d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy stacje benzynowe mog¹ pobieraæ op³atê po zawarciu porozumieñ
z jednostk¹, o której mowa w art. 17 ust. 2.”; ”;

9) w art. 4 w pkt 4, w art. 7a:
a) w ust. 1 wyrazy „decyzji lub postanowieñ administracyjnych” zastêpuje siê wyrazami „decyzji ad-

ministracyjnych lub postanowieñ”,
b) w ust. 2 wyrazy „decyzj¹ lub postanowieniem administracyjnym“ zastêpuje siê wyrazami „decyzj¹

administracyjn¹ lub postanowieniem”;
10) w art. 4 w pkt 4, w art. 7a w ust. 1 wyrazy „tej umowy” zastêpuje siê wyrazami „umowy, o której mowa

wart. 6ust.1, ” orazwyrazy „umowy,októrejmowawart. 6ust.1” zastêpujesiêwyrazami „tejumowy”;
11) w art. 6 w ust. 2 skreœla siê pkt 2;
12) w art. 6 w ust. 3 wyrazy „, o których mowa w ust. 2, zachowuj¹ wa¿noœæ przez okres” zastêpuje siê wyrazami

„za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych zachowuj¹ wa¿noœæ przez okres, ”;
13) w art. 7 w ust. 2 po wyrazie „drogowej” dodaje siê wyrazy „, nabytej przed dniem wejœcia w ¿ycie niniej-

szej ustawy dla kategorii pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej poni¿ej 12 ton”;
14) w art. 9 w pkt 1 wyrazy „art. 1 pkt 3 w zakresie art. 13ha ust. 6” zastêpuje siê wyrazami „art. 13 ust. 1

pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dodawany niniejsz¹ ustaw¹, ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 14 poprawek.

W zwi¹zku z tym, ¿e art. 2 pkt 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym okreœla definicjê pojêcia „pojazd
samochodowy“ oraz uwzglêdniaj¹c sposób sformu³owania obowi¹zuj¹cego art. 13i ust. 3 ustawy o dro-
gach publicznych, Senat przyj¹³ poprawkê nr 1, której celem jest oddanie istoty odes³ania zawartego
w dodawanym przepisie. Ponadto, w zwi¹zku ze wskazaniem adresu publikacyjnego ustawy – Prawo
o ruchu drogowym w dodawanym pkt 3 oraz uwzglêdniaj¹c § 158 ust. 1 pkt 2 Zasad techniki prawodaw-
czej, przyjêto poprawkê nr 6 polegaj¹c¹ na skreœleniu w art. 13i ust. 3 przytoczonego adresu publikacyj-
nego (analogiczny charakter ma poprawka nr 7).

W dodawanym do ustawy o drogach publicznych art. 13 ust. 3a pkt 2 ustawodawca wskazuje rodzaje
pojazdów zwolnionych od op³at, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, stanowi¹c, ¿e od op³at tych zwol-
nione bêd¹ m.in. pojazdy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych jednostek ochrony przeciwpo¿arowej oraz
pogotowia ratunkowego. Po analizie tego przepisu, Senat uzna³ za w³aœciwe pos³u¿enie siê w nim zbior-
czym okreœleniem „pojazdy s³u¿b ratowniczych” na okreœlenie wskazanego wy¿ej katalogu pojazdów (de-
finicja pojêcia „s³u¿by ratownicze” zawarta jest w art. 4 pkt 27 ustawy o drogach publicznych), analogicz-
nie jak to uczyniono w katalogu pojazdów zwolnionych od op³at sformu³owanym w art. 13 ust. 3 pkt 1
lit. a (poprawka nr 2).

Maj¹c na wzglêdzie katalog podmiotów zobowi¹zanych do uiszczenia kary pieniê¿nej, o której mowa
w art. 13g ust. 1, a w szczególnoœci, ¿e kara taka mo¿e byæ na³o¿ona na inny ni¿ wykonuj¹cy przejazd pod-
miot, Senat sformu³owa³ art. 13g ust. 4 w sposób analogiczny, jak to uczyniono w dodawanym art. 13k
ust. 6. Rozwi¹zanie takie zapewni jednoznacznoœæ przepisu i wyeliminuje mo¿liwe w¹tpliwoœci interpre-
tacyjne (poprawka nr 3). Ponadto, we wskazanym przepisie dokonano poprawki redakcyjnej (poprawka
nr 4). W jêzyku prawnym zwyk³o siê bowiem mówiæ o siedzibie, a nie o miejscu siedziby.

Uwzglêdniaj¹c, ¿e Rada Ministrów jest cia³em kolegialnym, i ¿e podejmuje ona rozstrzygniêcia w dro-
dze uchwa³, Senat uzna³ za niecelowe wskazywanie w dodawanym art. 13hb ust. 3 formy wyra¿enia przez
ni¹ zgody na okreœlone w przepisie dzia³ania (poprawka nr 5).

Uwzglêdniaj¹c, ¿e system winietowy bêdzie obowi¹zywa³ jeszcze do dnia 30 czerwca 2011 r., Senat uz-
na³ za konieczne umo¿liwienie przedsiêbiorcom prowadz¹cym stacje benzynowe pobierania op³aty rocz-
nej za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych (poprawka nr 9). Poprawka ta jest odpo-
wiedzi¹ na apel partnerów spo³ecznych, zdaniem których dotychczas obowi¹zuj¹ce uregulowania w za-
kresie dystrybucji winiet ogranicza³y, w sposób nieuzasadniony, dostêpnoœæ winiet rocznych.

W dodawanym art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o drogowych spó³kach specjalnego przeznaczenia, mówi¹c o po-
stanowieniach wydawanych w postêpowaniu administracyjnym, ustawodawca pos³uguje siê okreœle-
niem „postanowienie administracyjne“. Analizuj¹c system prawny pod k¹tem pos³ugiwania siê wyrazem
„postanowienie“ uzupe³nionym przymiotnikiem „administracyjne“, nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawodawca
nie okreœla w ten sposób postanowieñ wydawanych w postêpowaniu administracyjnym. W zwi¹zku
z tym, maj¹c na wzglêdzie zapewnienie spójnoœci terminologicznej w ramach systemu prawa Senat
uchwali³ poprawkê nr 10.

Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny.
Poprawka nr 12 uwzglêdnia w przepisie przejœciowym art. 6 ust. 2 fakt rezygnacji przez ustawodawcê

z op³aty pó³rocznej za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych. Konsekwencj¹ tej po-
prawki jest poprawka nr 13, która wskazuje jednoznacznie, ¿e wszystkie winiety, w tym równie¿ pó³rocz-
ne, zachowuj¹ wa¿noœæ przez okres, na jaki zosta³y wydane.

Maj¹c na wzglêdzie przejrzystoœæ systemu prawa oraz zapewnienie czytelnoœci intencji ustawodawcy
dla adresatów norm prawnych Senat wprowadzi³ poprawkê nr 14. Zmierza ona do jednoznacznego wska-
zania, ¿e przepis nak³adaj¹cy obowi¹zek uiszczania op³aty za przejazd pojazdów samochodowych po dro-
gach krajowych w formie elektronicznej bêdzie stosowany od dnia 1 lipca 2011 r. Rozwi¹zanie przyjête
przez Sejm odsuwa³o do dnia 1 lipca 2011 r. stosowanie art. 13 ha ust. 6, który zawiera delegacjê do wy-
dania przez Radê Ministrów rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego drogi krajowe lub ich odcinki, na których bê-
dzie siê pobieraæ op³atê elektroniczn¹ oraz ustalaj¹cego dla nich wysokoœæ stawek op³aty. Maj¹c na
wzglêdzie, ¿e wydanie tego rozporz¹dzenia bêdzie warunkiem funkcjonowania systemu op³at elektroni-
cznych nasuwa³a siê w¹tpliwoœæ, dlaczego ustawodawca zdecydowa³ siê odsun¹æ w czasie stosowanie
przepisu upowa¿niaj¹cego, a nie przepisu nak³adaj¹cego obowi¹zek uiszczania op³aty elektronicznej.
Zastosowane rozwi¹zanie powodowa³o, ¿e do dnia 1 lipca 2011 r. w systemie prawnym funkcjonowa³by
„martwy“ przepis (tj. taki, którego nie da siê zrealizowaæ) nakazuj¹cy uiszczanie op³aty elektronicznej. Po-
nadto, zastrze¿enie budzi³a równie¿ technika legislacyjna, jak¹ zastosowano w omawianym przepisie. Is-
tot¹ art. 9 pkt 1 nie jest bowiem to, aby od dnia 1 lipca 2011 r. stosowaæ przepis zmieniaj¹cy, ale aby od tej
daty stosowaæ przepis nowelizowany w brzmieniu nadanym przepisem zmieniaj¹cym.
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sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 70

Zapytania i odpowiedzi
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 72
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 72
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 73
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 74
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 74
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . . 76
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 76
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 76
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 76
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 77
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 77
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 78
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 78
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 79
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 79
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 79
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Maciej Klima. . . . . . . . . . 80
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 81
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 81
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 82
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sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 83
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 83
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 84
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 84
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 85
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 85

Otwarcie dyskusji
senator Marek Rocki . . . . . . . . . . 86
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 87
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 88
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 89
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 89
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . . 90
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 92
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 93
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 95
senator Tomasz Misiak. . . . . . . . . 96
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 97

senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 99
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 100
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 101
senator Ryszard Bender . . . . . . . 102
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 104
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 105
senator Marek Trzciñski . . . . . . . 106
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 108
senator Marek Konopka . . . . . . . 110
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 110
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 112
senator Krzysztof Majkowski . . . . . 114
senator Waldemar Kraska . . . . . . 115
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 115
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 116
senator Piotr Gruszczyñski . . . . . . 117
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 117

Zamkniêcie dyskusji
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 119

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 120
Podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgo-

dy na zarz¹dzenie przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej ogólnokrajowego
referendum w sprawie kierunku reformy
s³u¿by zdrowia

Komunikaty

(Przerwa w obradach)

Wyniki g³osowañ

(Obrady w dniach 29 i 30 paŸdziernika 2008 r.)

Wznowienie posiedzenia
Punkty drugi, trzeci, czwarty, pi¹ty, szósty

oraz siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta; stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o pracowni-
kach zak³adów opieki zdrowotnej; stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o akre-
dytacji w ochronie zdrowia; stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o konsultan-
tach w ochronie zdrowia; stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawyzzakresuochronyzdrowia

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 121

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 122

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 123

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz . . . . . . . . . 123

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Janina Fetliñska . . . . . . . . . . . 123

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Norbert Krajczy . . . . . . . . . . . 125

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . 125

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 125

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Gogacz . . . . . . . . . . 126

Zapytania i odpowiedzi
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . 127
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 128
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 128
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 128
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 128
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senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 128
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 129
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 129
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 130

Powitanie delegacjiFederalnejRadyNarodowej
Zjednoczonych Emiratów Arabskich

senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 130
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 131
senator Waldemar Kraska . . . . . . 131
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 131
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 132
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 133
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 133
senator Micha³ Ok³a . . . . . . . . . 134
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 134
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 134
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 134
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 135
senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz . . . . . . . . . 135
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 136
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 136
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 136
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 136
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 137
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 137
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 137
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 137
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 138
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 138
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 139
senator sprawozdawca mniejszoœci
Janina Fetliñska . . . . . . . . . . . 139
senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz . . . . . . . . . 140
senator Waldemar Kraska . . . . . . 141
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 141
senator Waldemar Kraska . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 142
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 142

senator Janina Fetliñska . . . . . . . 143
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 143
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 143
senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz . . . . . . . . . 144
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 144
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 144
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 144
senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz . . . . . . . . . 145
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 145
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 145
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 146
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 146
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 146
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 146
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 146
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 147
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 147
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 147
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 148
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . 148

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 149

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 150
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 150
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 150
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 151
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 151
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 151
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 152
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 152
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 152
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 153
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 153
senator Waldemar Kraska . . . . . . 153
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 154
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 154
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podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 154
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 155
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 155
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . 155
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 155
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . 156
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 156
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 156
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 156
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 157
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 157
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 157
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 158
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 159
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 159
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 159
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 160
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 161
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 161
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 161
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 162
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 162

Otwarcie ³¹cznej dyskusji
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 162
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 164
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 166
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 168
senator Ryszard Bender . . . . . . . 169
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 171
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 172
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 173
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 175
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 176
senator Waldemar Kraska . . . . . . 176
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 177
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 179
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . 179
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 181
senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . 182
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 184
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 185
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 186
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 187

Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 189

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 190
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki. . . . . . . . . . . . 191

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 192
podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki. . . . . . . . . . . . 192

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 192

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . 193

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki. . . . . . . . . . . . 194

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 194

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od czynnoœci cywilno-
prawnych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 195

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki. . . . . . . . . . . . 195

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Ko-
deks karny skarbowy

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 196

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Jacek Kapica . . . . . . . . . . . . . 197
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Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od spadków i darowizn

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Tadeusz Gruszka. . . . . . . . . . . 198

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Ludwik Kotecki. . . . . . . . . . . . 198

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 199

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów

podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . 199

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 200

Zapytania i odpowiedzi
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 201
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 201

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 202

Wznowienie obrad
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-

stwie Finansów
podsekretarz stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska . . . . . 202

Wyst¹pienie pierwszego zastêpcy prezesa
Narodowego Banku Polskiego

pierwszy zastêpca prezesa
Piotr Wiesio³ek . . . . . . . . . . . . 204

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 205

pierwszy zastêpca prezesa
Piotr Wiesio³ek . . . . . . . . . . . . 205
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 205
podsekretarz stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska . . . . . 206
senator Maciej Klima . . . . . . . . . 207
podsekretarz stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska . . . . . 207
pierwszy zastêpca prezesa
Piotr Wiesio³ek . . . . . . . . . . . . 208
senator Maciej Klima . . . . . . . . . 208
podsekretarz stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska . . . . . 208
senator Maciej Klima . . . . . . . . . 209
podsekretarz stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska . . . . . 209

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 210
senator Andrzej Owczarek . . . . . . 210

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o Komite-
cie Stabilnoœci Finansowej

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 211

Wyst¹pienie podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów

podsekretarz stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska . . . . . 212

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 212

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-

stwie Finansów
podsekretarz stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska . . . . . 213

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o euro-
pejskim ugrupowaniu wspó³pracy teryto-
rialnej

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 214

Sprawozdanie mniejszoœcipo³¹czonychkomisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . 214

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego

podsekretarz stanu
Krzysztof Hetman . . . . . . . . . . 216

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 217
podsekretarz stanu
Krzysztof Hetman . . . . . . . . . . 217

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 218
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿a-
niem funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójnoœci

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 218

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 219

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej

senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . 219

Wyst¹pienie sekretarz stanu w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego

sekretarz stanu
Hanna Jahns. . . . . . . . . . . . . 220

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 220
sekretarz stanu
Hanna Jahns. . . . . . . . . . . . . 221
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 221
sekretarz stanu
Hanna Jahns. . . . . . . . . . . . . 221
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 222
sekretarz stanu
Hanna Jahns. . . . . . . . . . . . . 222

Otwarcie dyskusji
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 222
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 224

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski . . . . . . . . . 226

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Stanis³aw Gorczyca . . . . . . . . . 226

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Rolni-
ctwa i Ochrony Œrodowiska

senator sprawozdawca mniejszoœci
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 227

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 227
senator sprawozdawca mniejszoœci
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 227

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 228

Zapytania i odpowiedzi
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 229
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 229
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 229
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 230
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 230
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 230
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 231
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 231
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 231
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 231
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 231
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 231
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 232
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 232
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 232
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 232

Otwarcie dyskusji
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 233
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 234
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 234
senator Eryk Smulewicz . . . . . . . 235
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 236
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 236

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 237

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 238
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 238
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 238
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 238
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 239
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 239
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 239
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 240
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 240
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 240
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 240
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 240
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senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 241
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 241
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 241
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 241
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 242
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 242
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 242
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 242
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 243
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 243

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punktdwudziestypierwszyporz¹dkuobrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dach zawodo-
wych architektów, in¿ynierów budowni-
ctwa oraz urbanistów oraz ustawy – Pra-
wo budowlane

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Wies³aw Dobkowski . . . . . . . . . 244

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 245

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 245
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 245

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 246
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 246

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Eryk Smulewicz . . . . . . . . . . . 247

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 248

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . 248

Wyst¹pienie prezesa Rz¹dowego Centrum
Legislacji

prezes
Maciej Berek . . . . . . . . . . . . . 249

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 250
prezes
Maciej Berek . . . . . . . . . . . . . 250

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych oraz niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 250

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Jacek Czaja . . . . . . . . . . . . . 251

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniu us³ug
drog¹ elektroniczn¹

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 252

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Witold Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . 252

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowaniu Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿e-
tu pañstwa

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 253

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. . . . . 253

Otwarcie dyskusji
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 254
senator Ryszard Bender . . . . . . . 255

Zamkniêcie dyskusji

Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
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Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . 257

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 258
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . 258

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 258

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o obywa-
telstwie polskim

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci
z Polakami za Granic¹

senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 258

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 261
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 262
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . 262
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 263
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 263
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 263
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 263
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 263
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 263
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 264
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 264
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 264
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 264
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 265
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 265
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 265
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 265
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 266
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 266

senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 266
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 267
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 267
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 267
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 268
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 268
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 268

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Minister-
stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji

podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . 268

Zapytania i odpowiedzi
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 269
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . 269
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 269
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . 270
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 270
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . 270
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 271
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . 271
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 271
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . 272

Otwarcie dyskusji
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 272
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 273
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 276
senator Andrzej Person . . . . . . . . 276

Zamkniêcie dyskusji
Punktdwudziestydziewi¹typorz¹dkuobrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Gra¿yna Sztark. . . . . . . . . . . . 277

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Przerwa w posiedzeniu)

(Obrady w dniu 30 paŸdziernika)

Wznowienie posiedzenia
Punkt trzydziesty porz¹dku obrad: trzecie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o Policji, ustawy o S³u¿bie Celnej

i ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego oraz Agencji Wywiadu

Sprawozdanie po³¹czonych Komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Poli-
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tyki Spo³ecznej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Gra¿yna Sztark. . . . . . . . . . . . 280

G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 281
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 281
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 281

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 281
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 282

G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 282
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 282
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 282
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 282
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 283
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 283
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 283
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 283
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad
(cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 283

G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 284
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 284
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 284
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 284
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 284
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 284
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 285
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 286
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 286

G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 286
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 286
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 286
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz niektórych innych ustaw

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 286
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 287
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 287
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 287
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 287
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 287
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 287
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 287
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo celne oraz ustawy
– Kodeks karny skarbowy

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 287
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o podatku od spadków i daro-
wizn

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 288
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o rachunkowoœci
Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 288
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 288
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 288
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 289
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 289
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 289
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 289
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 289

G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 289
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-

wej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 290
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 290

G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 290
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 290
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G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 290
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o Komi-

tecie Stabilnoœci Finansowej

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
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