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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 21. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.

Warszawa
2008 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapita³owych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i re-
ntach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

6. Stanowisko Senatu sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeñstwie
¿ywnoœci i ¿ywienia.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie medycyny
pracy.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie cywilnej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach je-
dnostek samorz¹du terytorialnego.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie usta-
wy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz ustawy o upra-
wnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu
zbiorowego.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie usta-
wy o rachunkowoœci.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêzien-
nej oraz ich rodzin.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Porz¹dek obrad

21. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.



28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zak³adach lecz-
niczych dla zwierz¹t.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych.

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu
programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

31. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.

32. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie
kontaktów z dzieæmi, sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

33. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Marokañskim o przekazywaniu osób
skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

34. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji
sporz¹dzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji,
udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do sprawied-
liwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na drugim spotka-
niu Stron Konwencji w A³maty w dniach 25–27 maja 2005 r.

35. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹
Europejsk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie proce-
dury przekazywania osób pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Euro-
pejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca
2006 r.

36. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach
i immunitetach Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, sporz¹dzonej
w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

37. Drugie czytanie projektu uchwa³y o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania nie-
podleg³oœci.

38. Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej
Demokracji.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Agencja Wywiadu – zastêpca szefa Piotr Juszczak

G³ówny Inspektorat Sanitarny – g³ówny inspektor Andrzej Wojty³a

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – zastêpca szefa Adam Leszkiewicz

Rz¹dowe Centrum Legislacji – wiceprezes Jacek Krawczyk

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – prezes Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel

Urz¹d Zamówieñ Publicznych – wiceprezes Dariusz Piasta

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

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu El¿bieta Chojna-Duch

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

Ministerstwo Obrony Narodowej – sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda
– podsekretarz stanu Agnieszka Ch³oñ-Domañczak

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke

Ministerstwo Sportu i Turystyki – podsekretarz stanu Tomasz Pó³grabski

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu £ukasz Rêdziniak

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

– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Jan Borkowski

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Bernard B³aszczyk
– podsekretarz stanu Maciej Trzeciak
– podsekretarz stanu Janusz Zaleski



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Marek Zió³kowski, Krystyna Bochenek i Zbigniew
Romaszewski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie i Panowie Senatorowie, proszê o zajmo-

wanie miejsc.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
(G³os z sali: Proszê g³oœniej uderzyæ lask¹, Pa-

nie Marsza³ku…)
Dobrze, w takim razie jeszcze raz, ¿eby nawet

pan senator Ryszka s³ysza³, proszê bardzo.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Otwieram dwudzieste pierwsze posiedzenie Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na sekretarzy wyznaczam pana senatora Tade-

usza Gruszkê, którego widzê, tudzie¿ pana sena-
tora Andrzeja Szewiñskiego, którego nie widzê,
ale mam nadziejê, ¿e przyjdzie. Listê mówców pro-
wadzi pan senator Andrzej Szewiñski.

Proszê o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.
Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u

osiemnastego posiedzenia stwierdzam, ¿e proto-
kó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Panie i Panowie…
Witam, Panie Senatorze.
Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-

rz¹dku obrad dwudziestego pierwszego posiedze-
nia obejmuje czterdzieœci cztery punkty, które te-
raz szybko przeczytam, a potem bêdziemy doko-
nywali zmian.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o eme-
ryturach kapita³owych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywia-
nia”.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

7. Stanowisko Senatu sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych, ustawy o podatkach i op³atach lo-
kalnych oraz ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywno-
œci i ¿ywienia.

(Rozmowy na sali)
Lewica, proszê byæ cicho.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-

pobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób za-
kaŸnych u ludzi.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie medycyny pracy.

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

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i napraw-
cze oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo dewizowe.

Witam senatora sekretarza.
15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.
16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o s³u¿bie cywilnej.
17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o pracownikach samorz¹dowych.
18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz



ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
œrodkami publicznego transportu zbiorowego.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
ozmianieustawyogospodarcenieruchomoœciami.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji.

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachun-
kowoœci.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz
ich rodzin.

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycz-
nym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t.

31. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

32. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Program dla Odry – 2006”.

33. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

34. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

35. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

36. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

37. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.

38. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
daniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.

39. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæ-
mi, sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja
2003 r.

40. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Marokañskim o przekazywaniu
osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia
30 czerwca 2008 r.

41. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do
informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowa-
niu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci
w sprawach dotycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na
drugim spotkaniu Stron Konwencji w A³maty
w dniach 25–27 maja 2005 r.

42. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Re-
publik¹ Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie
procedury przekazywania osób pomiêdzy pañ-
stwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej a Islan-
di¹ i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu dnia
28 czerwca 2006 r.

43. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach
Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, spo-
rz¹dzonej w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

44. Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³o-
szeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

Odczyta³em te czterdzieœci cztery punkty, a te-
raz pierwszy komunikat. Nie wiem, czy wszyscy
pañstwo senatorowie s¹ œwiadomi tego, ¿e dzisiaj
mija dok³adnie rok od chwili, kiedy z³o¿yliœmy
œlubowanie i wybraliœmy marsza³ka. Pierwsza ro-
cznica 5 listopada 2007 r., minê³a 1/4 ustawowe-
go czasu naszej kadencji. Zastanówmy siê nad
tym, co zrobiliœmy przez ten rok, ¿ebyœmy
w trzech nastêpnych latach proporcjonalnie zro-
bili jeszcze wiêcej, w dodatku w bardzo sympaty-
cznej atmosferze.

Proszê pañstwa, proponujê wykreœlenie z po-
rz¹dku obrad siedmiu punktów, które bêd¹ prze-
niesione na posiedzenie nastêpne, i¿by skróciæ
bie¿¹ce posiedzenie, bo tych punktów by³oby zde-
cydowanie za du¿o. S¹ to punkty: pi¹ty, dziewi¹ty
i od jedenastego do piêtnastego. Czytam zatem
treœæ punktów. Punkt pi¹ty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania”; punkt dziewi¹ty: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu
i zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi;
punkt jedenasty: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek han-
dlowych; punkt dwunasty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy o kosz-
tach s¹dowych w sprawach cywilnych; punkt
trzynasty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy

21. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2008 r.
6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go; punkt czternasty: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz ustawy – Prawo dewizowe; punkt piêtnasty:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Izba tê
propozycjê przyjê³a.

S³yszê ró¿ne g³osy, ale sprzeciwu nie s³yszê,
w takim razie…

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku, jest proœba klubu Prawo

i Sprawiedliwoœæ o zmianê kolejnoœci rozpatrywa-
nia punktów porz¹dku obrad…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale, Panie Senatorze, w tej chwili, je¿eli chodzi

o wykreœlenie tych punktów...
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Nie o wykreœlenie,

o zmianê porz¹dku…)
Jeœli chodzi o zmianê porz¹dku, to zaraz do te-

go przyst¹pimy, na razie ustalamy, co bêdzie
w naszej dzisiejszej agendzie…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Rozumiem.)
…a potem zajmiemy siê zmian¹ porz¹dku. Je-

¿eli pan senator pozwoli, bêdzie…
(Rozmowy na sali)
Na razie zdjêliœmy z porz¹dku siedem pun-

któw, a potem do³o¿ymy… Ja zaraz o tym powiem.
Na razie wykreœliliœmy siedem punktów porz¹dku
obrad, Izba to przyjê³a.

Stwierdzam, ¿e Senat propozycjê przyj¹³.
Jeszcze kilka uwag technicznych. Proponujê,

¿eby rozpatrzyæ punkty: dziewiêtnasty, dwudzie-
sty pi¹ty, trzydziesty trzeci, trzydziesty dziewi¹ty
i czterdziesty czwarty, projektu porz¹dku obrad,
pomimo ¿e sprawozdania komisji do tych pun-
któw zosta³y dostarczone w terminie póŸniejszym
ni¿ przewidziany w Regulaminie Senatu.

Sprzeciwu nie s³yszê, wiêc uznajê, ¿e Senat tê
propozycjê przyj¹³.

Proszê pañstwa, dotychczas wykreœlaliœmy
punkty, a teraz bêdzie propozycja uzupe³nienia
porz¹dku obrad o punkt: drugie czytanie projektu
uchwa³y o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania nie-
podleg³oœci – i rozpatrzenia go jako punktu przed-
ostatniego, przed tym punktem dotycz¹cym Roku
Polskiej Demokracji; to bêd¹ dwie uchwa³y okoli-
cznoœciowe.

Nie s³yszê sprzeciwu, wiêc rozumiem, ¿e Senat
tê propozycjê przyj¹³.

Oprócz tego proponujê przeprowadzenie ³¹cz-
nych debat – chodzi o dwa miejsca w porz¹dku ob-
rad – nad punktami trzecim i czwartym, które do-

tycz¹ ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, oraz punktami trzydziestym czwartym,
trzydziestym pi¹tym i trzydziestym szóstym, któ-
re dotycz¹ ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Sprzeciwu nie s³yszê, wiêc rozumiem, ¿e Wyso-
ki Senat tê propozycjê przyj¹³.

Zosta³ przedstawiony porz¹dek obrad.
Czy ktoœ chcia³by siê wypowiedzieæ w sprawie

tego porz¹dku?
Rozumiem, ¿e takich wypowiedzi nie ma…
(G³os z sali: A senator Zaj¹c?)
(G³osy z sali: Senator Zaj¹c!)
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Mam wniosek

o zmianê kolejnoœci rozpatrywania punktów.)
Zaraz, nie, na razie chodzi³o o to, jakie punkty…
Je¿eli chodzi o porz¹dek obrad, Panie Senato-

rze, to proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Klub Prawo i Sprawiedliwoœæ prosi o przenie-

sienie punktów pierwszego, drugiego, trzeciego,
czwartego…

(Senator Piotr Zientarski: Proszê g³oœniej.)
…na dzieñ jutrzejszy, na rano…
(Senator Piotr Zientarski: Proszê mówiæ do mi-

krofonu.)
Mamy proœbê o przeniesienie punktów od pier-

wszego do czwartego na dzieñ jutrzejszy, na godzi-
ny ranne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, by³oby to mo¿liwe, tylko szko-

da, ¿e nie us³ysza³em tej propozycji w czasie po-
siedzenia konwentu.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Rozumiem…)
My w tej chwili mamy scenariusz i jesteœmy

przygotowani do rozpatrywania tych punktów…
(G³os z sali: I s¹ przedstawiciele rz¹du.)
…s¹ tak¿e przedstawiciele rz¹du, wiêc to by

wymaga³o…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Panie Marsza³ku, ta

sytuacja powsta³a w tej chwili i dlatego koledzy
o to prosz¹.)

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, pan senator Augustyn ma g³os.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Zg³aszam wniosek przeciwny, Panie Mar-

sza³ku. Ustawy by³y omawiane na posiedzeniach
komisji, nie zg³aszano uwag w czasie posiedzenia
konwentu, jest grono przedstawicieli rz¹du, wiêc
myœlê, ¿e powinniœmy procedowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa...
(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marsza³ku,

mogê…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Roman Ludwiczuk:

Czy móg³bym poprosiæ o dziesiêciominutow¹
przerwê?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja proponujê w takim razie og³oszenie dziesiê-
ciominutowej przerwy, czyli zaczniemy dok³adnie
o godzinie 9.25…

(Rozmowy na sali)
S³ucham?
(Senator Henryk WoŸniak: G³osujemy.)
(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marsza³ku,

ale to by³ wniosek formalny. Poproszê o dziesiê-
ciominutow¹ przerwê.)

W takim razie og³aszam dok³adnie dziesiêcio-
minutow¹ przerwê, do 9.23.

(Senator Roman Ludwiczuk: Dziêkujê.)

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 13
do godziny 9 minut 23)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, proszê o pobranie kart do g³o-

sowania, abyœmy mogli sprawnie przeprowadziæ
to g³osowanie. Za minutê wznawiamy obrady.
Czekam w napiêciu na pojawienie siê liczby 23.

Proszê pañstwa, wznawiam obrady.
Poniewa¿ by³ sprzeciw wobec wniosku pana se-

natora Zaj¹ca o zmianê kolejnoœci rozpatrywania
punktów porz¹dku obrad, przeprowadzimy w tej
chwili g³osowanie nad tym wnioskiem.

Proszê pañstwa, proszê o chwilê skupienia.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
(G³osy z sali: Jeszcze nie dzia³a aparatura.)
Ju¿ dzia³a, jest niebieskie œwiate³ko.
Kto, proszê pañstwa, jest za wnioskiem o zmia-

nê kolejnoœci rozpatrywania punktów porz¹dku
obrad? Proszê o przycisk „za”.

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Proszê pañstwa, mamy kworum: na 65 obec-

nych senatorów, 28 g³osowa³o za, 36 – przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)

Wniosek zosta³ odrzucony. Zachowujemy do-
tychczasowy porz¹dek obrad.

Tym samym porz¹dek obrad dwudziestego pier-
wszego posiedzenia Senatu zosta³ zatwierdzony.

Informujê przy tym, bo to ju¿ ustaliliœmy wczeœ-
niej, ¿e debaty nad ustaw¹ o s³u¿bie cywilnej oraz
nad ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych zosta-
n¹ przeprowadzone w dniu jutrzejszym. G³osowania
tym razem odbêd¹ siê pod koniec posiedzenia.

Jednoczeœnie informujê, ¿e o godzinie 12.00
zostanie zarz¹dzona pó³godzinna przerwa,
w trakcie której dokonane zostanie otwarcie wy-
stawy „Józef Pi³sudski na wileñskiej i grodzieñ-

skiej ziemi”. O dwunastej pó³godzinna przerwa
w posiedzeniu Izby. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o emeryturach kapita³owych.

Tekst ustawy w druku nr 311, sprawozdania
komisji w drukach nr 311A i 311B.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn jako spra-
wozdawca Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
przedstawi sprawozdanie. Zapraszam, Panie Se-
natorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Rozpatrujemy dzisiaj jedn¹ z wa¿niejszych
ustaw, które przypad³y na pierwszy dzieñ naszego
nowego roku pracy: dzisiejszy dzieñ przybli¿a ko-
niec prac nad zasadami wyp³at emerytur kapita-
³owych. Ale nie tylko z tego powodu wart jest zapa-
miêtania. Wart jest zapamiêtania nie tylko dlate-
go, ¿e podejmowane decyzje dotyczyæ bêd¹ docho-
dów trzynastu i pó³ miliona ubezpieczonych
w ZUS i coraz szybciej rosn¹cej liczby cz³onków
otwartych funduszy emerytalnych. Tak, to,
o czym bêdziemy na tym posiedzeniu dyskutowaæ
teraz i w nastêpnym punkcie obrad, ma rozstrzyg-
n¹æ o dochodach kolejnych pokoleñ polskich se-
niorów i niepe³nosprawnych, ale ma rozstrzygn¹æ
tak¿e o szansach rozwojowych polskiej gospodar-
ki i o poziomie ¿ycia nas wszystkich.

Solidarnoœæ pokoleñ to przecie¿ nie jest droga
jednokierunkowa. Poziom sk³adek i wysokoœæ do-
tacji bud¿etowych na emerytury to czynniki, które
oddalaj¹ lub przybli¿aj¹ perspektywy lepszego ¿y-
cia wszystkich Polaków. Apelujê wiêc: b¹dŸmy
w naszych s¹dach odpowiedzialni. Reforma zmie-
rza³a do tego, byœmy kierowali siê przy rozpatrywa-
niu problemu emerytur nie emocjami i polityk¹ ro-
zumian¹ jako walka, walka czêsto demagogiczna,
lecz arytmetyk¹, matematyk¹, która jest koniecz-
na przy rozpatrywaniu ustaw emerytalnych.

Twórcy reformy zak³adali, proszê pañstwa, ¿e
zasady wyp³at zostan¹ okreœlone w drugim eta-
pie. Do rozstrzygniêcia zosta³o wiele kwestii, które
dzisiaj przedk³adamy do rozwa¿enia. S¹ to kwe-
stie wa¿ne dla ka¿dego z ubezpieczonych w syste-
mie emerytalnym. W dokumencie „Bezpieczeñ-
stwo dziêki ró¿norodnoœci” uzgodniono z partne-
rami spo³ecznymi, ¿e sposób i rodzaj wyp³at, tryb
tych wyp³at spe³niaæ musz¹ nastêpuj¹ce wymogi:
zapewniaæ bezpieczeñstwo wyp³at emerytur do¿y-
wotnich, nie dyskryminowaæ którejkolwiek z grup
ubezpieczonych, byæ przejrzyste i proste. To s¹ te
podstawowe zasady, których powinniœmy siê
trzymaæ.

Przyjrzyjmy siê zatem, czy rozwi¹zania propo-
nowane w ustawie spe³niaj¹ te kryteria.
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Proponuje siê w niej dwa produkty: emeryturê
okresow¹ dla tych, którzy przechodz¹ na emery-
turê w wieku szeœædziesiêciu lat i do¿ywotni¹,
któr¹ mo¿na bêdzie wykupiæ w odpowiednich in-
stytucjach finansowych po szeœædziesi¹tym
pi¹tym roku ¿ycia z oszczêdnoœci zgromadzonych
w tych instytucjach. Propozycja ta nie w pe³ni od-
powiada zapowiedziom reformatorów, ale bez-
stronna analiza oparta w³aœnie na matematycz-
nych wyliczeniach dowodzi, ¿e wybrano rozwi¹za-
nia najkorzystniejsze z mo¿liwych. Najkorzys-
tniejsze z mo¿liwych dla emerytów.

Emerytury bêd¹ wiêc mia³y charakter indywi-
dualny. Emerytura okresowa bêdzie w ca³oœci wa-
loryzowana na dotychczasowych zasadach. Do¿y-
wotnia emerytura kapita³owa bêdzie waloryzowa-
na w czêœci zusowskiej; czêœæ kapita³owa zgroma-
dzona w OFE bêdzie powiêkszana o 90% udzia³u
w zysku, a wtedy kiedy nie bêdzie zysku, wyp³ata
nie bêdzie mog³a byæ mniejsza od zgromadzonych
kwot. Emerytura naliczana bêdzie w taki sposób,
¿e zgromadzone œrodki dzieliæ siê bêdzie przez li-
czbê przewidywanych miesiêcy ¿ycia wed³ug jed-
nakowych, uœrednionych dla mê¿czyzn i kobiet
tabel. Zapewni to wiêksz¹ równoœæ kobietom, któ-
re na ogó³ maj¹ krótsze okresy sk³adkowe z powo-
du obowi¹zków rodzicielskich i przeciêtnie mniej
zarabiaj¹, chocia¿by z powodu krótszego sta¿u
pracy. Jeœli emeryt zmar³by w okresie do trzech
lat od otrzymania emerytury, to spadkobiercom
wyp³acana bêdzie tak zwana kwota gwarantowa-
na. Po tym okresie jednak zgromadzone œrodki za-
sil¹ ogóln¹ kwotê przeznaczon¹ na wyp³aty, sta-
nowi¹c gwarancjê wyp³at do¿ywotnich emerytur
kapita³owych dla uczestników systemu w myœl
zasady solidarnoœci.

Pamiêtajmy, ¿e od pocz¹tku reformy uwa¿ano,
¿e wprawdzie gromadzimy pieni¹dze w systemie
oszczêdnoœciowym, ale s¹ one jednak przezna-
czone na emerytury.

Gdyby ktoœ zmar³ przed osi¹gniêciem wieku eme-
rytalnego, jego rodzina otrzyma oczywiœcie rentê ro-
dzinn¹ w wysokoœci 85% liczonych od œrodków zgro-
madzonych w ZUS przez zmar³ego wspó³ma³¿onka,
a kapita³ z OFE bêdzie dziedziczony.

Wnioski o emeryturê sk³adaæ siê bêdzie tylko
w ZUS i stamt¹d otrzymywaæ bêdziemy emerytu-
rê. Nie bêdziemy zatem musieli martwiæ siê prze-
p³ywami funduszy miêdzy poszczególnymi ele-
mentami systemu. Jest to proste, czytelne. Choæ
zasady wyp³at emerytury kapita³owej nie w pe³ni
odpowiadaj¹ sk³adanym obietnicom, to jednak
w 100% spe³niaj¹ wymogi wyznaczone przez part-
nerów spo³ecznych w przywo³anym przeze mnie
dokumencie.

Dlaczego nie ma emerytur ma³¿eñskich, które
niejednokrotnie zapowiadano? Pytaliœmy o to na
posiedzeniu komisji i odpowiedŸ jest logiczna

i przekonuj¹ca. Reforma zak³ada³a przede wszys-
tkim zrównanie wieku emerytalnego kobiet
i mê¿czyzn, czego nie dokonaliœmy. Wówczas
œmielej moglibyœmy rozwa¿aæ, czy takie emery-
tury rodzinne wprowadzaæ, czy nie, choæ i wtedy
trzeba by³oby mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e wyp³aty
takie musia³aby byæ liczone jako œrednia wiel-
koœæ sk³adek podzielona przez przewidywan¹ li-
czbê miesiêcy prze¿ycia, co zapewne dawa³oby
kwoty ni¿sze od kwot wyp³at emerytur indywi-
dualnych. Jednak dzisiaj, w sytuacji gdy kobiety
o piêæ lat wczeœniej zyskuj¹ prawo do emerytury,
rozwi¹zanie takie by³oby na tyle niekorzystne
i krzywdz¹ce, ¿e proponowanie go do wyboru by-
³oby b³êdem.

Podczas obrad naszej komisji pytano, dlaczego
nie dziedziczy siê emerytury, oczywiœcie chodzi
o czêœæ zgromadzon¹ w OFE. Ju¿ mówi³em, ¿e to
nie do koñca prawda. Dziedziczenie dotyczy sy-
tuacji, w której ktoœ umiera przed osi¹gniêciem
wieku emerytalnego, dziedziczymy w czêœci przez
trzy lata od momentu otrzymania emerytury i ma-
my prawo do renty rodzinnej, co ma jeszcze ten
walor, ¿e nie obci¹¿a systemu emerytalnego, bo
p³acona jest ona ze sk³adki rentowej. Mówienie
zatem, ¿e w ogóle nie obowi¹zuje dziedziczenie,
jest wprowadzaniem w b³¹d. W tym rozwi¹zaniu
chodzi³o o zniwelowanie ryzyka, które pojawia siê
wtedy, kiedy ktoœ prze¿ywa znacznie wiêcej lat,
ani¿eli wynosi okres, na który starczy³oby œrod-
ków na wyp³aty w systemie ustalonego uœrednio-
nego wieku prze¿ycia, o czym ju¿ mówi³em. Kto
mia³by pokryæ tê ró¿nicê? Móg³by to pokryæ fun-
dusz emerytalny. Móg³by, ale musia³by skalkulo-
waæ ryzyko. Skalkulowanie tego ryzyka prowadzi-
³oby do wprowadzenia jednego z dwóch roz-
wi¹zañ, mog³oby siê to odbywaæ na dwa sposoby,
albo przez podniesienie sk³adki, albo przez obni-
¿enie œwiadczeñ. Sk³adka zosta³a ustalona. Czy
Polacy byliby gotowi zap³aciæ tak¹ cenê? Czy o to
chodzi? Wydaje mi siê, ¿e propozycja rz¹dowa jest
jak najbardziej racjonalna, jest rozs¹dnym kom-
promisem, oferuje ona ograniczone dziedziczenie,
nie jest to propozycja pe³nego dziedziczenia, dla-
tego ¿e obni¿y³oby to kwotê œwiadczeñ.

Oczywiœcie przyjête rozwi¹zania nie koñcz¹ re-
formy systemu. Jeszcze dziœ zajmiemy siê dosto-
sowaniem zasad wyp³at rent do nowych roz-
wi¹zañ, przyjmowanych w rozpatrywanej teraz
ustawie, wkrótce przed nami rozstrzygniêcia do-
tycz¹ce uprawnieñ do emerytur pomostowych,
przyjêcie nowych zasad gromadzenia œrodków
w Funduszu Rezerwy Demograficznej, nieco póŸ-
niej jako uzupe³nienie tej ustawy rozstrzygn¹æ
musimy zasady dzia³ania funduszy emerytur ka-
pita³owych, tak aby zapewniæ konkurencjê nie
tylko w okresie gromadzenia funduszy, ale tak¿e
w czasie ich wyp³acania. Dlaczego nie ma tego ju¿
dzisiaj? Dlaczego nie ma dwóch ustaw? Nie ma
ich dlatego, ¿e nie by³o na to sposobu. Poprzednie
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rz¹dy, a by³o ich kilka, w ci¹gu tych dziesiêciu lat
nie przygotowa³y rozwi¹zañ. Teraz uda³o siê
zd¹¿yæ, niemal, tak to nazwê, rzutem na taœmê,
bo wyp³aty zaczn¹ siê ju¿ w 2009 r. Tych wyp³at
nie bêdzie du¿o i choæ wymaga³oby to tak¿e przy-
stosowania systemów informatycznych, na co nie
ma czasu, dzisiaj jako komisja przedk³adamy
pañstwu i rekomendujemy Wysokiej Izbie przyjê-
cie ustawy o emeryturach kapita³owych, a decyzjê
w sprawie funduszy emerytur kapita³owych po-
dejmiemy ju¿ wkrótce. Mamy na to wprawdzie
piêæ lat, ale zwlekaæ nie mo¿na, bo tworzenie tych
funduszy jest procesem d³ugotrwa³ym. Mam na-
dziejê, ¿e zapewni to ograniczenie kosztów fun-
kcjonowania systemu. Wysoka Izbo, komisja, re-
komenduj¹c przyjêcie ustawy, prosi tak¿e o przy-
jêcie poprawki, która ma charakter uœciœlaj¹cy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kazimierz Kleina. Bardzo proszê

o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospo-
darki Narodowej.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie naszej
komisji w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu
17 paŸdziernika 2008 r. ustawy o emeryturach
kapita³owych. Nasze sprawozdanie zosta³o za-
warte w druku nr 311b. Komisja nasza wnosi, aby
Wysoka Izba zaakceptowa³a tê ustawê oraz przy-
jê³a trzy poprawki, które s¹ zawarte w tym druku.

Mój poprzednik, senator Augustyn, bardzo
precyzyjnie poinformowa³ o za³o¿eniach tej usta-
wy, przedstawi³ sprawozdanie swojej komisji,
prezentuj¹c jednoczeœnie uzasadnienie do tej
ustawy, wiêc moje sprawozdanie bêdzie zdecydo-
wanie krótsze. Poinformujê tylko o kilku dodatko-
wych elementach, tak aby dok³adnie, precyzyjnie
wyjaœniæ istotê ustawy i przedstawiæ ewentualnie
g³osy z naszej dyskusji, która odby³a siê podczas
posiedzenia komisji.

W 2009 r. pierwsi cz³onkowie otwartych fundu-
szy emerytalnych uzyskaj¹ prawo pobierania
œwiadczeñ emerytalnych z dwóch Ÿróde³: z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz z otwartego
funduszu emerytalnego. Przedmiotem ustawy
jest szczegó³owe uregulowanie rodzaju œwiadczeñ
pieniê¿nych dostêpnych ze œrodków gromadzo-
nych w otwartych funduszach emerytalnych.
Ustawa okreœla zasady nabywania prawa do po-
szczególnych rodzajów emerytur kapita³owych,
zasady i tryb przyznawania emerytur kapita³o-

wych oraz zasady ustalania wysokoœci ich wyp³a-
ty oraz dokonywania waloryzacji. Emerytury ka-
pita³owe bêd¹ wyp³acane w ramach ubezpiecze-
nia emerytalnego i przys³ugiwaæ bêd¹ osobom
maj¹cym ustalone prawo do emerytury z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Emerytury kapita-
³owe bêd¹ wyp³acane za poœrednictwem jednostki
organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Prawo do emerytury kapita³owej i jej wyso-
koœæ zostan¹ ustalone przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w drodze decyzji na podstawie
wniosku o emeryturê z³o¿onego przez cz³onka ot-
wartego funduszu emerytalnego. Zak³ad Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych wyda jedn¹ decyzjê emery-
taln¹, przyznaj¹c¹ emeryturê bêd¹c¹ sum¹ eme-
rytury z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz
emerytury kapita³owej.

Poprawki, które przygotowaliœmy na posiedze-
niu Komisji Gospodarki Narodowej, maj¹ charak-
ter doprecyzowuj¹cy. S¹ to, tak jak mówi³em, trzy
poprawki.

Poprawka pierwsza, któr¹ wprowadzamy, jest
poprawk¹ wyraŸnie doprecyzowuj¹ca, aby zapisy
by³y jasne i precyzyjne tak dla przysz³ych emery-
tów, jak i Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Ustawa uzale¿nia nabycie prawa do okresowej
emerytury kapita³owej od spe³nienia dwóch wa-
runków, o których mowa w pkcie 1 i w pkcie 2,
musz¹ byæ one spe³nione ³¹cznie. Z tego wzglêdu
niezbêdnym wymogiem jest po³¹czenie tych pun-
któw spójnikiem koniunkcji „i” b¹dŸ „oraz”. Tak¹
poprawkê wprowadzamy.

Poprawka druga doprecyzowuje jeden z warun-
ków nabycia prawa do emerytury okresowej, elimi-
nuj¹c w¹tpliwoœci interpretacyjne dotycz¹ce mo-
mentu zgromadzenia okreœlonej kwoty œrodków
na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

Poprawka trzecia jest podobna do pierwszej
i wprowadza s³owo „oraz”, które uœciœla sformu³o-
wanie zawarte w tym przepisie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz nadszed³ czas na minutowe pytania do

obu panów senatorów sprawozdawców.
Proszê bardzo, kto z pañstwa senatorów

chcia³by zadaæ takie pytanie?
Proszê bardzo, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do którego

sprawozdawcy? Proszê wskazaæ adresata.)
Do pana senatora Augustyna.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-

dzo, Panie Senatorze.)
Ja mam bardzo krótkie pytanie. Dlaczego

w propozycjach, które pojawiaj¹ siê w ustawie
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o emeryturach kapita³owych, rz¹d odchodzi od
wczeœniejszych ustaleñ, od za³o¿enia, ¿e œrodki,
którymi bêd¹ dysponowali przyszli emeryci, bêd¹
œrodkami, o których bêd¹ decydowali równie¿
emeryci? Dlaczego wiêc proponuje siê tylko jeden
produkt – mówimy tu o emeryturze indywidualnej
do¿ywotniej – dlaczego nie ma na przyk³ad emery-
tury ma³¿eñskiej, co jest przecie¿ pewn¹ form¹
dziedziczenia, i dlaczego nie ma waloryzacji tych-
¿e emerytur? Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, troszeczkê ju¿ siê do tego od-

nosi³em, ale oczywiœcie chêtnie rozwinê ten w¹tek.
Proszê pañstwa, rzeczywiœcie takie obietnice

by³y sk³adane. Wszyscy to nieraz s³yszeliœmy i dzi-
siaj mo¿e budziæ zdziwienie, zaskoczenie, ¿e
w propozycjach tego nie ma. Dlaczego? Otó¿
przede wszystkim dlatego, ¿e by³oby to niekorzy-
stne dla samych zainteresowanych. Powtórzê:
dzisiejsze zasady liczenia emerytury polegaj¹ na
tym, ¿e ka¿dy z nas, maj¹c na koncie zgromadzo-
ne pieni¹dze, ma j¹ obliczan¹ na takiej zasadzie,
¿e zgromadzon¹ iloœæ œrodków dzielimy przez licz-
bê miesiêcy przewidywanego ¿ycia, liczonych we-
d³ug tabel wspólnych dla kobiet i mê¿czyzn, ¿eby
kobiet nadmiernie w systemie emerytalnym nie
dyskryminowaæ. Gdybyœmy chcieli wyp³acaæ
emeryturê ma³¿eñsk¹, trzeba by zblokowaæ to, co
zgromadzi³y kobiety, z tym, co zgromadzili mê¿-
czyŸni. Ka¿dy, kto choæ trochê zna matematykê,
wie, ¿e nawet jeœli podzielilibyœmy to, korzystaj¹c
ze wspólnych tabel prze¿ycia, wysz³oby mniej ani-
¿eli emerytura indywidualna, liczona dla ka¿dego
z osobna.

Dzisiaj mamy tak¹ sytuacjê, proszê pañstwa,
¿e najczêœciej mówimy o dwóch osobach pracu-
j¹cych, o kobiecie pracuj¹cej i o mê¿czyŸnie pra-
cuj¹cym. Okaza³oby siê, ¿e emerytura ma³¿eñska
bardzo czêsto – w jednym albo nawet w obu przy-
padkach – by³aby ni¿sza ani¿eli te dwie emerytury
indywidualne. Czy zatem proponowanie czegoœ
takiego by³oby rozs¹dne?

To wygl¹da³oby lepiej, gdybyœmy mieli równy
wiek emerytalny kobiet i mê¿czyzn, ale takiego nie
mamy. To jest na razie jakiœ konsensus spo³ecz-
ny, nikt tego nie podnosi, choæ nie wiemy, jaki bê-
dzie wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego. Na razie
zaproponowanie emerytury ma³¿eñskiej, w moim
przekonaniu, a opieram siê na wyliczeniach, by³o-
by niew³aœciwe.

Gdy zaœ idzie o kwestiê waloryzacji, to podkreœ-
lam: nie jest tak, ¿e nic nie jest waloryzowane. Je-
¿eli kobieta – bo to najczêœciej bêdzie kobieta – bê-
dzie przechodzi³a na okresow¹ emeryturê kapita-
³ow¹ w wieku szeœædziesiêciu lat, to ta waloryza-
cja bêdzie na obecnych zasadach. To tak¿e pod-

kreœlam: wszyscy ci, którzy dostali uprawnienia
emerytalne, ju¿ je maj¹, zachowuj¹ swoje prawa,
tak¿e prawo do waloryzacji. Bo niektórzy pytaj¹:
a teraz co, wchodzimy w nowy system, a ja ju¿
mam uprawnienia, co ze mn¹ bêdzie? Nie ma
zmian.

Jeœli chodzi o waloryzowanie pozosta³ej czêœci,
to oczywiœcie to, co jest w ZUS, bêdzie waloryzo-
wane, a to, co jest w OFE, nie mo¿e byæ waloryzo-
wane, poniewa¿ jest w zarz¹dzie, ¿e tak powiem,
komercyjnych funduszy. Tamt¹ waloryzacjê –
pañstwo przecie¿ dobrze to wiecie, bo znacie bu-
d¿et ZUS – w du¿ej mierze gwarantuje pañstwo
poprzez dop³aty z naszych podatków. Przypomnê
pañstwu, ¿e gdyby to policzyæ, to okaza³oby siê, ¿e
obci¹¿enia pañstwa zwi¹zane z ZUS i KRUS,
a wiêc ca³ym systemem emerytalnym, siêgaj¹
blisko 60 miliardów z³.

Ale to nie oznacza, ¿e tam nie bêdzie tej wartoœci
dodanej. Liczymy na to, ¿e fundusze emerytalne,
mimo ró¿nych zawirowañ i k³opotów, odbuduj¹
poziom zysków, który do tej pory osi¹ga³y – a by³ on
niema³y – i te pieni¹dze, powiêkszone o 90% zysku,
bêd¹ wyp³acane. Te 10% jest oczywiœcie przezna-
czone na pokrycie kosztów. W zwi¹zku z tym me-
chanizm jest. Nie ma ca³kowitej waloryzacji, ale
jest mechanizm pomna¿ania tych wyp³at.

Proszê pañstwa, czêsto s³yszymy takie g³osy, ¿e
bêd¹ to emerytury g³odowe, ¿e bêd¹ to bardzo nis-
kie emerytury. Otó¿ ka¿dy z pañstwa, kto siêgn¹³
do uzasadnienia, na pewno mia³ okazjê zapoznaæ
siê z podan¹ na stronie 75 informacj¹ o przewidy-
wanych wyp³atach. To prawda, ¿e w przypadku
niskich p³ac bêd¹ to emerytury niesatysfakcjonu-
j¹ce, tak jak i dzisiaj nikomu satysfakcji nie przy-
nosz¹. Nie jest jednak prawd¹, ¿e bêd¹ to jakieœ
strasznie niskie emerytury.

Nie tego dotyczy³o pytanie, wiêc oczywiœcie
nie bêdê tego przytacza³, ale chcia³bym uspo-
koiæ, ¿e wprawdzie stopieñ zast¹pienia p³acy
emerytur¹ nieco siê obni¿y, ale jednak wolumen
wyp³at nie bêdzie zdecydowanie ni¿szy od tego,
co otrzymujemy. Nie ma takiego zagro¿enia
i dlatego nasza komisja mog³a, maj¹c szansê do-
pytywaæ o szczegó³y, rekomendowaæ pañstwu
przyjêcie tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pan senator Dajczak, a potem

pan senator B³aszczyk.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Jeszcze jedno pytanie uzupe³niaj¹ce, skoro

pan senator sprawozdawca o tym wspomnia³. Czy
pan senator móg³by podaæ, jaka bêdzie emerytura
kapita³owa z II filaru, jeœli ktoœ zarabia dzisiaj na
przyk³ad 2 czy 3 tysi¹ce z³? Przynajmniej w przy-
bli¿eniu.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Co do kwoty 2 tysiêcy z³ to bêdzie mi trudno, ale
w tych tabelach znajdujê coœ, co odpowiada³oby
tym 3 tysi¹com z³, czyli w pobli¿u przeciêtnego
wynagrodzenia. Wiêc je¿eli to jest przeciêtne wy-
nagrodzenie, to oczywiœcie bêdzie ró¿nie w przy-
padku kobiet… Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy
pan pyta o tê czêœæ… Za³ó¿my, ¿e ju¿ nie jest to
emerytura okresowa, tylko ta do¿ywotnia. Wiêc
jeœli chodzi o tê do¿ywotni¹ emeryturê, to razem
z I i II filaru powinna ona wynosiæ w granicach
1 tysi¹ca 842 z³ brutto. W przypadku mê¿czyzny,
który, jak wiemy, przechodzi na emeryturê w wie-
ku szeœædziesiêciu piêciu lat, ta kwota wynosi
3 tysi¹ce 29 z³. Wynios³aby, bo to jest oczywiœcie
hipotetyczne.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ile bêdzie z II fila-
ru, tej kapita³owej?)

Proszê bardzo, odpowiednio… Ta pani, o której
mówimy, która przechodzi na emeryturê w wie-
ku… to znaczy ma ju¿ tê do¿ywotni¹ emeryturê,
a wiêc ma szeœædziesi¹t piêæ lat, dostaje blisko
200 z³ z II filaru do tej czêœci zusowskiej, a mê¿-
czyzna ponad 320 z³.

Chcê te¿ pañstwu powiedzieæ, ¿e z tych tabel
wyraŸnie wynika, i¿ ka¿dy rok oszczêdzania na
emeryturê, zw³aszcza w póŸniejszym okresie, zde-
cydowanie podnosi wolumen wyp³at. Ten system
od pocz¹tku by³ tak pomyœlany, a nie ma w pol-
skim parlamencie takiego ugrupowania, którego
parlamentarzyœci nie partycypowaliby w kon-
struowaniu tego systemu. To wszyscy wiemy.
Dziœ to s¹ pos³owie i senatorowie PiS, Platformy,
SLD, ale wszyscy razem to przez lata robili lub
mieli szansê zmieniæ. Wszyscy zdawali sobie
sprawê, ¿e ten nowy system emerytalny ma za-
chêcaæ do oszczêdzania, ma zachêcaæ do d³u¿szej
pracy, do pozostawania na rynku pracy. Bo oczy-
wiœcie emerytura – rzecz przyjemna, ale swoj¹ po-
myœlnoœæ budujemy przede wszystkim poprzez
pracê i w³asne dochody.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Przemys³aw B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie podobne do

pytania kolegi: jaki bêdzie procentowy udzia³
emerytury kapita³owej w ca³ej emeryturze?
Chcia³bym siê te¿ dowiedzieæ, jak bêdzie wy-
gl¹daæ sytuacja w zale¿noœci od tego, czy na ryn-
kach bêdzie na przyk³ad bessa, czy hossa. Czy
przejœcie na emeryturê w którymœ z tych okresów
bêdzie mia³o jakiœ wp³yw na wysokoœæ tej dodat-
kowej stawki kapita³owej? Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Jeœli chodzi o ten procent, to tutaj tak patrzê,
bo nie mam tego podanego w procentach… Ale to
jest chyba w pobli¿u 15%.

A jeœli idzie o drugie pytanie, to oczywiœcie tak,
ten wp³yw bêdzie. Jak mówi³em, w systemie jest
taki bezpiecznik, ¿e gdyby siê okaza³o, i¿ nie ma
tego zysku, w którym mamy mieæ 90% udzia³u, to
wówczas jest gwarancja: nie mogê dostaæ mniej,
ani¿eli tam zaoszczêdzi³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ja tylko chcia³bym powie-

dzieæ, ¿e pani minister wyra¿a wolê przejêcia czê-
œci tych pytañ na siebie.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak, bo byæ
mo¿e ja nie doœæ precyzyjnie referujê, z góry prze-
praszam.)

W szczególnoœci, je¿eli bêdzie trzeba u¿ywaæ
kalkulatora.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Myœlê, ¿e zna-
czna czêœæ tych pytañ szczegó³owych jest do pani
minister.)

Proszê bardzo, pan senator B³aszczyk. I potem
pan senator Skurkiewicz.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dobrze, to ju¿ mo¿e pani minister odpowie.

Jest bowiem taka sprawa: czy lepiej poczekaæ do
poprawy sytuacji na rynkach finansowych i wtedy
przejœæ na emeryturê, wyd³u¿yæ na przyk³ad
okres pracy, czy lepiej przejœæ na emeryturê nie-
zale¿nie od tego?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wydaje mi siê, ¿e to taktyka rozs¹dna, jak naj-
bardziej rozs¹dna, ¿eby po osi¹gniêciu wieku
emerytalnego, maj¹c ci¹g³¹ informacjê o swojej
sytuacji, wybieraæ moment, w którym najlepiej
przejœæ na emeryturê. Z tym oczywiœcie zastrze¿e-
niem, ¿e wysokoœæ emerytury bêdzie przeliczana,
a wiêc nie mo¿e byæ tak, ¿e uchwycimy ten najlep-
szy moment i tak ju¿ bêdzie do koñca œwiata.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Wojciech Skurkiewicz… Pan senator Au-

gustyn na chwilê pana przes³oni³, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz, po

czym pan senator Bender.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, dwa pytania.
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Czy ta ustawa jest zgodna z przepisami, które
obowi¹zuj¹ obecnie, w odniesieniu do wieku
emerytalnego, w jakim mo¿na przejœæ na emery-
turê? Art. 8 i art. 10 omawianej ustawy ujednoli-
caj¹ wiek, w jakim nabywa siê prawa do okreso-
wej emerytury, i wiek, w jakim nabywa siê pra-
wa do do¿ywotniej emerytury. Czy to dotyczy ko-
biet i mê¿czyzn? W obecnym polskim prawo-
dawstwie wiek emerytalny kobiet to jest szeœæ-
dziesi¹t lat, wiek emerytalny mê¿czyzn – szeœæ-
dziesi¹t piêæ lat. Na wczeœniejsz¹ emeryturê ko-
biety mog¹ przechodziæ w wieku piêædziesiêciu
piêciu lat, mê¿czyŸni w wieku szeœædziesiêciu
lat, jeœli oczywiœcie spe³niaj¹ inne kryteria.

Czy nie uwa¿a pan, ¿e s³uszne by³oby rozgra-
niczenie w tej ustawie mo¿liwoœci korzystania
z tych œwiadczeñ odrêbnie przez kobiety, odrêb-
nie przez mê¿czyzn, po³¹czone z obni¿eniem
progu wiekowego: dla kobiet piêædziesi¹t piêæ
lat, dla mê¿czyzn szeœædziesi¹t lat przy okreso-
wej emeryturze kapita³owej i odpowiednio
szeœædziesi¹t i szeœædziesi¹t piêæ lat przy do¿y-
wotniej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, wydaje mi siê, ¿e by³oby to
raczej bezproduktywne, bo za chwilê, jak wie-
my, bêdziemy regulowaæ kwestiê przechodzenia
na wczeœniejsz¹ emeryturê. Poniewa¿ te nasze
uprawnienia do szeœædziesiêciu lat dla kobiet –
mówiê o wieku przejœcia na emeryturê normal-
n¹ nie zaœ wczeœniejsz¹– i szeœædziesiêciu piêciu
lat dla mê¿czyzn pozostaj¹, to wydaje mi siê, ¿e
te przepisy prawid³owo ze sob¹ koresponduj¹.
S³usznie pan czyta, ¿e szeœædziesi¹t lat odnosiæ
siê bêdzie przede wszystkim do kobiet. To rze-
czywiœcie nie jest to tutaj zaznaczone.

Pani minister ju¿ siê wyrywa do odpowiedzi,
wiêc jeszcze raz apelujê: je¿eli pañstwo macie tak
bardzo szczegó³owe pytania, to mo¿e adresowaæ je
do pani minister, bo ona objaœni to z pewnoœci¹
precyzyjniej.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja chcia³bym
uzupe³niæ…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, nie. Na
razie pan senator Bender…)

Ja w ka¿dym razie mam obowi¹zek zreferowaæ
stanowisko komisji, wiêc odpowiadaj¹c na pana
pytanie, Panie Senatorze, powiem, ¿e my w komi-
sji nie zauwa¿yliœmy, a¿eby te przepisy ze sob¹ nie
korespondowa³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Czy komisja zastanawia³a siê nad tym, ¿e fun-

dusze emerytalne bior¹ 10% za gromadzenie osz-
czêdnoœci…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Do 10%.)
Tak, do 10%.
Czy wiêc jest sens, a¿eby je zwalniaæ z procedu-

ry wyp³at i przerzucaæ wyp³aty do ZUS? Czy nie
bêdzie to póŸniej wywo³ywa³o jakichœ prób powiê-
kszenia op³at? Albo prowadzi³o do zupe³nego
uwolnienia funduszu emerytalnego – a po co –
i przerzucenia kosztów na pañstwo, na bud¿et?
Realizowanie dystrybucji oszczêdnoœci przez ZUS
zwiêkszy przecie¿ wydatki. Poza tym stworzy siê
molocha z instytucji i tak ju¿ du¿ej. Czy nie lepiej
by³oby, aby fundusze, skoro bior¹ pieni¹dze, tak-
¿e dystrybuowa³y zaoszczêdzone pieni¹dze?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Tego rodzaju pytania by³y zadawane w czasie

posiedzenia komisji i myœlê, ¿e mogê udzieliæ od-
powiedzi, bo my j¹ uzyskaliœmy.

A wiêc otwarte fundusz emerytalne od pocz¹t-
ku by³y pomyœlane jako fundusze, które mia³y
gromadziæ i pomna¿aæ sk³adki, i kropka.

(Senator Zbigniew Romaszewski:…ustawy nie
przyjêli, a by³a.)

No w³aœnie.
I w drugim etapie miano zdecydowaæ, jak to bê-

dzie z wyp³atami, i teraz to czynimy. Pieni¹dze
zgromadzone w OFE bêd¹ przekazywane na fun-
dusze emerytur kapita³owych. W pocz¹tkowym
okresie tym funduszem bêdzie zarz¹dza³ ZUS, na-
tomiast w dalszym okresie powstan¹ zak³ady
emerytur kapita³owych, które bêd¹ siê zajmowa³y
dystrybucj¹. Pytaliœmy: jak to, jeszcze kolejne za-
k³ady? Niepokoiliœmy siê te¿ kosztami i uzyskaliœ-
my odpowiedŸ, ¿e nale¿y z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem zak³adaæ, ¿e tymi zak³adami emerytur
kapita³owych bêd¹ w du¿ej czêœci tak¿e te otwarte
fundusze kapita³owe. One bêd¹ mia³y drugi dzia³,
tak mia³o byæ, o czym pan marsza³ek Romaszew-
ski, który kiedyœ przy tym by³, przypomina, i tak
siê prawdopodobnie, Panie Senatorze, stanie.
W tym krótkim czasie, który rz¹d mia³ teraz do
dyspozycji, nie by³o sposobu, ¿eby to dopracowaæ.

Gdy idzie o koszty OFE, toczy siê szeroka dys-
kusja nad tym, czy one nie s¹ za wysokie. One œre-
dnio kszta³tuj¹ siê teraz w granicach 7%, chocia¿
mog³oby to byæ do 10%. Koszty ZUS s¹ ni¿sze i mi-
nisterstwo chce siê zastanawiaæ – ze sprawozda-
nia z debaty sejmowej to wyczyta³em – nad tym,
w jaki sposób spowodowaæ, by op³aty w OFE by³y
ni¿sze.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja siê absolutnie nie zgadzam z odpowiedzi¹

pana senatora Augustyna na moje pytanie. Nie
ma tutaj ¿adnej bezproduktywnoœci, jak pan to
powiedzia³. Senat jest od tego, aby uchwalaæ pra-
wo, które jest dostosowane do obecnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów. Sk¹d ta pana pewnoœæ, ¿e uda
siê przeg³osowaæ ustawê, która bêdzie zrównywa-
³a wiek emerytalny kobiet i mê¿czyzn? Bo ja rozu-
miem, ¿e…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja takiej pew-
noœci, Panie Senatorze nie wyra¿a³em, mówi³em
raczej odwrotnie, ¿e jest swego rodzaju rodzaj
konsensus, ¿e tak nie bêdzie.)

Ale proszê mi odpowiedzieæ na moje pytanie,
Panie Senatorze. Ja powtarzam pytanie: dlaczego
te przepisy nie s¹ dostosowane do obecnie obo-
wi¹zuj¹cego prawodawstwa, w którym wiek eme-
rytalny kobiet i mê¿czyzn jest rozgraniczony?

(SenatorMieczys³awAugustyn:PanieSenatorze…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, ja sko-

rzystam teraz ze swojego uprawnienia i oddam
g³os pani minister, która chcia³aby odpowiedzieæ.

Witam pani¹ minister Agnieszkê Ch³oñ-Do-
miñczak. Za chwilê bêdzie etap pytañ do pani mi-
nister, ale w trybie wyj¹tkowym udzielam pani
g³osu. Proszê odpowiedzieæ na te pytania – zapra-
szam pani¹ minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Bardzo dziêkujê.
Przepraszam, to wychodzi nieco poza materiê

projektu, o którym pañstwo debatuj¹, ale chcia³a-
bym wyjaœniæ, ¿e uprawnienie do przechodzenia
na wczeœniejsz¹ emeryturê kobiet w wieku piêæ-
dziesiêciu piêciu lat i mê¿czyzn w wieku szeœæ-
dziesiêciu lat dotyczy osób, które s¹ w starym sys-
temie emerytalnym, to znaczy urodzi³y siê przed
1949 r., a zatem nie s¹ cz³onkami otwartych fun-
duszy emerytalnych. Dla osób objêtych nowym
systemem emerytalnym nie istnieje obecnie mo¿-
liwoœæ prawna przechodzenia na emeryturê
w wieku lat piêædziesiêciu piêciu w wypadku ko-
biet czy szeœædziesiêciu lat w wypadku mê¿czyzn.
Osoby, które s¹ w nowym systemie emerytalnym,
zgodnie z obecnymi zasadami prawnymi przecho-
dz¹ na emeryturê najwczeœniej w wieku lat szeœæ-

dziesiêciu kobiety i szeœædziesiêciu piêciu lat
mê¿czyŸni – na tê emeryturê systemu powsze-
chnego.

Te przepisy s¹ absolutnie skorelowane w tym
sensie, ¿e mamy emeryturê okresow¹, która przy-
s³uguje od szeœædziesi¹tego roku ¿ycia, z której
mog¹ skorzystaæ kobiety, i do¿ywotni¹ emerytu-
rê, która przys³uguje od szeœædziesi¹tego pi¹tego
roku ¿ycia tak dla kobiet, jak i dla mê¿czyzn. Taki
zabieg zastosowany do emerytury okresowej
i emerytury do¿ywotniej zwi¹zany jest z koniecz-
noœci¹ utworzenia systemu, który pozwala na
stosowanie wspólnych tablic trwania ¿ycia dla
mê¿czyzn i kobiet w tej do¿ywotniej emeryturze,
wyp³acanej od szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿y-
cia. Ka¿dy zaœ, kto przejdzie na emeryturê w mini-
malnym wieku uprawniaj¹cym, czyli szeœædzie-
siêciu lat w przypadku kobiet i szeœædziesiêciu
piêciu lat w przypadku mê¿czyzn, ma w tej regula-
cji zapewnione odpowiednie œwiadczenie, które
jest skorelowane z tym, jak funkcjonuje ca³y sys-
tem prawny, je¿eli chodzi o obowi¹zkowy system
emerytalny, obowi¹zkowy system ubezpieczeñ
spo³ecznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê za

wsparcie.)
Teraz pani senator Fetliñska…
Je¿eli pan senator Skurkiewicz chce zadaæ py-

tanie pani minister, to proponujê przejœcie do na-
stêpnego punktu.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, absolut-
nie nie.)

Teraz, jak rozumiem, w dalszym ci¹gu odpo-
wiadaj¹ senatorowie sprawozdawcy.

Proszê bardzo. Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³abym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy podczas debaty na posiedzeniu komi-
sji dyskutowano nad sytuacj¹ ZUS. Jak wiemy,
ZUS mia³ ró¿ne trudnoœci w samym rejestrowaniu
zgromadzonych sk³adek, nawet jeœli chodzi o in-
formacje dla osób tam ubezpieczonych odnoœnie
do stanu ich rent i emerytur. Czy ZUS bêdzie w sta-
nie przyj¹æ ten nowy obowi¹zek i czy w tej sytuacji
bêdzie mo¿liwe, ¿eby ktoœ, kto jest zainteresowa-
ny, skontrolowa³ swoje uprawnienia i wyliczenia?
Czy to bêdzie mo¿liwe? To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie, które chcia³abym zadaæ, jest
takie. Otó¿ na OFE obecnie sk³ada siê dwanaœcie
milionów Polaków. Wiemy, ¿e zgromadzono oko³o
140 miliardów z³. Czy w obecnym kryzysie finanso-
wym, jaki dostrzegamy, te fundusze nam siê bar-
dzo obni¿y³y? Czy nad tym dyskutowano? Jaka
jest sytuacja w tym wzglêdzie? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Obie te kwestie by³y przedmiotem rozwa¿añ
komisji. Na posiedzeniu komisji by³ przedstawi-
ciel ZUS, który zapewni³ wszystkich senatorów,
¿e wyp³aty w pierwszych latach bêd¹ dotyczyæ
tak stosunkowo niedu¿ej grupy osób, ¿e nawet
gdyby siê tak zdarzy³o – a podobno ma siê tak nie
zdarzyæ – ¿e system informatyczny nie by³by
w pe³ni dostosowany, to nawet, ¿e tak powiem,
na piechotê tych tysi¹c piêæset czy tysi¹c sie-
demset osób, g³ównie pañ, w³aœciwie wy³¹cznie
pañ, które w roku 2009 obejmie wyp³ata emery-
tur wed³ug nowego systemu, zostanie prawid³o-
wo obs³u¿onych i dostanie odpowiedni¹ informa-
cjê na ten temat.

Gdy zaœ idzie o kwestiê otwartych funduszy
emerytalnych i ich kondycjê, to có¿ – wszyscyœ-
my prze¿ywali lêk zwi¹zany z sytuacj¹ na gie³dzie
i utrat¹ czêœci zysków przez otwarte fundusze.
Ale, proszê pañstwa, przede wszystkim opiera-
liœmy siê na doniesieniach medialnych, które po-
tem by³y prostowane, i okazuje siê, ¿e te ró¿nice
by³y znacznie mniejsze, ni¿ podawano. By³y ju¿
takie nag³ówki, ¿e wszystko zjedzone, a potem
prostowano, ¿e nie wszystko, ¿e tylko 1/3. Dzi-
siaj, kiedy gie³da siê odbudowa³a, to pewnie siê
oka¿e, ¿e wrócimy do poziomu, który by³ poprze-
dnio. A chcia³bym powiedzieæ, ¿e on by³ przy-
zwoity.

Jesteœmy m³odym rynkiem, wiêc musimy siê
przyzwyczajaæ do tego falowania na gie³dzie i pa-
trzeæ tak, jak siê powinno patrzeæ na emerytury
w ogóle – jako na bardzo d³ugoterminow¹ inwe-
stycjê, nie krótkoterminow¹.

W systemie emerytalnym dziesiêæ lat, a tyle
w nim jesteœmy, to bardzo krótki okres. Tak na-
prawdê prawdziwe profity przychodz¹ po trzy-
dziestu, czterdziestu latach pracy. Nie wygl¹da to
Ÿle wed³ug symulacji, które tutaj przedstawiono.

Pan senator pyta³, jaki jest udzia³ OFE, a wiêc
tak¿e, jaki jest poziom zagro¿enia dla naszych wy-
p³at. Otó¿ skoro ten udzia³ jest tak niedu¿y, to
i poziom zagro¿enia, z tymi gwarancjami, o któ-
rych ju¿ mówi³em, nie jest tak du¿y, jak próbuje
siê go przedstawiaæ.

A wiêc wydaje siê, ¿e potrzeba wiêcej spokoju,
wiêcej matematyki i wiêcej ufnoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skurkiewicz, potem pan senator
Piotrowicz.

Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jeœli pan pozwoli, to ma³e odejœcie od tematu…

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ pani minister
za wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ, która mnie zdecydo-
wanie przekona³a. Szkoda, ¿e pan senator nie
wiedzia³ tego samego i nie by³ w stanie mnie prze-
konaæ. Ale nie o tym mowa.

Panie Senatorze, wiemy, jaka jest sytuacja fi-
nansowa – jest powa¿ny problem…

(SenatorMieczys³awAugustyn:Czyjasytuacja?)
OFE ostatnio maj¹ bardzo z³¹ passê. Miliardy

z³otych wywêdrowa³y czy wyparowa³y… gdzieœ –
nie wiadomo gdzie.

Ma to olbrzymie znaczenie dla osób, które pra-
cuj¹ i gromadz¹ swoje fundusze w otwartych fun-
duszach emerytalnych. Jest to szczególnie istot-
ne dla przysz³ych emerytów.

I rodzi siê pytanie: czy te osoby, które gromadz¹
pieni¹dze w otwartych funduszach emerytalnych,
mog¹ zrezygnowaæ z dalszego inwestowania w fun-
dusze – bo to jest forma inwestowania – i skoncen-
trowaæ siê tylko na jednym filarze, Zak³adzie Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, aby powiêkszyæ w³aœnie tê
czêœæ swojej przysz³ej emerytury. Bo wiadomo, ¿e
tu gwarantem jest pañstwo, a jak to bêdzie za kilka
czy kilkanaœcie lat z otwartymi funduszami emery-
talnymi, zupe³nie nie wiadomo. Czy jest to mo¿liwe
i czy pañstwo dopuszczaliœcie podczas prac komi-
sji tak¹ mo¿liwoœæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Sprawa ta nie by³a przedmiotem rozwa¿añ ko-

misji. Czas wybierania min¹³, a dla nowo zatrud-
nianych, o ile wiem, obecnie obowi¹zek uczestni-
ctwa w systemie takim, jakim on jest, kapita³o-
wym, jest bezwzglêdny, to znaczy, trzeba uczes-
tniczyæ w obu filarach. Mo¿na te¿ uczestniczyæ je-
szcze w trzecim filarze, gdy ktoœ chce dodatkowo
oszczêdzaæ, do czego powinniœmy zachêcaæ. I o ile
mi wiadomo, rz¹d przedstawi dalsze zachêty do o-
szczêdzania na indywidualnych kontach emery-
talnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Serdecznie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator Skurkiewicz w zasadzie uprzedzi³

mnie swoim pytaniem. Ja je mo¿e w nieco zmody-
fikowanej formie powtórzê.
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Gdy wy³oni³a siê mo¿liwoœæ lokowania sk³adek
w otwartych funduszach emerytalnych, byliœmy
przecie¿ m³odym spo³eczeñstwem demokratycz-
nym, z niezbyt dobr¹ znajomoœci¹ gry rynkowej.
Dlatego pojawia j¹ s iê dz iœ pretens je do
rz¹dz¹cych, ¿e nie doœæ skutecznie uprzedzali
o skutkach lokowania pieniêdzy w ró¿nych fun-
duszach. I teraz, wobec trudnej sytuacji finanso-
wej, rodzi siê niepokój u tych ludzi, którzy ju¿ zbli-
¿aj¹ siê do emerytury, bo obawiaj¹ siê oni, ¿e mo-
g¹ straciæ swoje pieni¹dze.

Czy istnieje mo¿liwoœæ, ¿eby zrezygnowali z ot-
wartych funduszy emerytalnych i przenieœli swo-
je sk³adki do ZUS? A je¿eli nie ma takiej mo¿liwo-
œci, to dlaczego jej nie ma? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Odpowiadam: tak postanowili twórcy tej refor-
my. Zreszt¹ by³aby to operacja bardzo, moim zda-
niem, trudna i kosztowna. Dlatego ¿e gdy siê za-
wiera z otwartym funduszem emerytalnym umo-
wê na gromadzenie tych funduszy, to oczywiœcie,
tak jak mówi³em, jest to inwestycja na bardzo wie-
le, wiele lat.

Powiem panu, Panie Senatorze, ¿e gdyby pan
siê ubezpieczy³ – jak dzisiaj jedna z kole¿anek mi
mówi³a – prywatnie na wiele, wiele lat w funduszu
emerytalnym i zechcia³ pan dzisiaj wyci¹gn¹æ
swoje pieni¹dze, zosta³by pan obci¹¿ony ogrom-
nymi kosztami. Nie dosta³by pan nawet tych pie-
niêdzy, które by pan wp³aci³ – nie bêdê wymienia³
nazwy tego funduszu emerytalnego, który tak ro-
bi – bo by³oby to traktowane jako zerwanie umo-
wy. Dlatego ta operacja by³aby trudna.

Co zaœ do tego, czy trzeba siê tak bardzo baæ, to
ja ju¿ odpowiada³em na to pytanie. Otó¿ dotyczy
to tak naprawdê tylko pewnego segmentu na-
szych wyp³at. W systemie i w tej ustawie s¹ gwa-
rancje, ¿e one nie mog¹ byæ ni¿sze i nie mog¹ ude-
rzaæ w nasze oszczêdnoœci. I po to w³aœnie nie ma
pe³nego dziedziczenia, tylko jest ono czasowo
okreœlone, ¿eby tê gwarancjê wyp³at do¿ywotniej
emerytury zapewniæ Polakom. Bo szczêœliwie ¿y-
jemy coraz d³u¿ej i czas wyp³acania emerytury,
jakkolwiek w indywidualnym przypadku trudny
do przewidzenia… Statystyki pokazuj¹, ¿e na ty-
si¹c osób troszkê wiêcej bêdzie tych, które prze-
krocz¹ œredni czas ¿ycia, ni¿eli tych, które przed
osi¹gniêciem tego wieku odejd¹ z tego œwiata.
A wiêc ¿eby zagwarantowaæ to bezpieczeñstwo,
przyjêto takie rozwi¹zania. Bo rozumiem, ¿e pan
o to bezpieczeñstwo siê troszczy³.

A co do obietnic, Panie Senatorze, to rzeczywi-
œcie tak – chyba nie by³o pe³nej œwiadomoœci tego,
jak sytuacja bêdzie siê rozwija³a, co bêdzie mo¿li-
we. Wokó³ systemu emerytalnego ca³y czas, od
kiedy ja tu jestem, a jestem ju¿ trzy lata, wiêcej
jest takich dyskusji politycznych ani¿eli matema-
tyki. Wiele razy na tej sali, z tej mównicy, wnoszo-
no – mimo ogromnego zad³u¿enia Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych – o przekazywanie
œrodków rzêdu prawie miliarda z³otych na ró¿ne
mosty, mosteczki i k³adeczki w ró¿nych regio-
nach, a wiêc widaæ, ¿e czêsto nie liczono siê z ma-
tematyk¹. Ale ten czas siê koñczy. Teraz s¹ usta-
nowione dziêki tej ustawie twarde regu³y oblicza-
nia emerytur i gospodarowania pieniêdzmi. Oczy-
wiœcie ka¿dy z nas ma prawo mieæ w¹tpliwoœci,
czy to jest najlepsze rozwi¹zanie. Mnie siê jednak
wydaje, ¿e skoro wszyscy w jakiejœ mierze przy-
czynialiœmy siê do tego, ¿eby powiedzieæ „a”, „b”
i „c”, to teraz musimy te¿ wypowiedzieæ te ostatnie
litery alfabetu, czyli dopi¹æ system do koñca.
A czasu ju¿ nie ma w ogóle, bo od przysz³ego roku
trzeba bêdzie wiedzieæ, jakie emerytury, komu
i na jakich zasadach maj¹ byæ wyp³acane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ja teraz chcia³bym udzieliæ

g³osu sobie – jako pytaj¹cemu.

Senator Marek Zió³kowski:
Wiadomo, ¿e otwarte fundusze emerytalne ma-

j¹ ograniczenia dotycz¹ce inwestowania – chodzi
o akcje, o gie³dê… Tymczasem ubezpieczaj¹cy siê,
w zale¿noœci od tego, ile im lat zosta³o do emerytu-
ry, mog¹ byæ zainteresowani ró¿nymi formami te-
go inwestowania. Na przyk³ad je¿eli zosta³o mi do
niej piêæ lat, to proszê, ¿eby ³askawie inwestowa-
no moje pieni¹dze tylko w obligacje, ale je¿eli zo-
sta³o mi ich trzydzieœci, to mogê sobie pozwoliæ na
inwestowanie w fundusze czy w akcje, bo wtedy
oczywiœcie ten d³ugofalowy okres zwrotu jak gdy-
by daje pewne bezpieczeñstwo. Wiem, ¿e o takim
rozwi¹zaniu siê mówi³o. Ale czy to rozwi¹zanie
w ogóle by³o przedmiotem dyskusji w czasie prac
komisji?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Tak, pytaliœmy o to i uzyskaliœmy informacjê, ¿e

rzeczywiœcie do tych dotychczasowych zabezpie-
czeñ ograniczaj¹cych mo¿liwoœæ inwestowania –
co zreszt¹, jak pañstwo wiecie, jest kwestionowane
przez Uniê Europejsk¹, która chce traktowaæ na-
sze OFE nie jako czêœæ obowi¹zkowego systemu
ubezpieczeniowego, ale jako przedsiêbiorstwa, fir-
my – bêdzie do³o¿one, Panie Marsza³ku, tak jak
pan powiedzia³, jeszcze jedno. Otó¿ bêdzie mo¿li-
we, a¿eby w ostatnim okresie inwestowania mo¿na
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by³o zdecydowaæ o tym, by fundusz wybiera³ mniej
ryzykowne segmenty inwestowania. Myœlê, ¿e to
dobry kierunek i je¿eli projekt mówi¹cy o tym siê
pojawi – a podobno jest ju¿ w przygotowaniu – to
bêdziemy zmierzaæ ku temu, by bezpieczeñstwo
naszych œrodków zgromadzonych w OFE popra-
wiæ. Dziêkujê za to pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Cichoñ. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana, ja mam takie pytanie… Bo nie

wiem, czy nie doczyta³em, czy te¿ nie ma tu – ale
chyba, niestety, nie ma – regulacji analogicznej do
tej, jaka wystêpuje w wypadku œwiadczeñ z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w razie œmierci
emeryta, to znaczy nie widzê tutaj zapisu doty-
cz¹cego instytucji renty rodzinnej. Prawdopodob-
nie z tego zrezygnowano i…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie, nie. Pana
senatora chyba nie by³o…)

Je¿eli jestem w b³êdzie, to proszê mnie z niego
wyprowadziæ.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Chyba nie by³o
pana senatora na sali, gdy…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê wyprowadzaæ z b³êdu, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Dobrze. W sumie ja ju¿ to zrobi³em, wiêc teraz tyl-

ko przypomnê. Otó¿ mówi³em, ¿e oczywiœcie renta
rodzinna jest, pozostaje na dotychczasowych za-
sadach. Tak ¿e w tej czêœci zusowskiej...

(Senator Zbigniew Cichoñ: A, w zusowskiej. Ale
nie w… Przepraszam, je¿eli mogê kontynuowaæ…)

A w pozosta³ej czêœci jest inny mechanizm…
(Senator Zbigniew Cichoñ: No w³aœnie.)
…który mówi, ¿e mamy prawo do dziewiêædzie-

siêcioprocentowego udzia³u w zyskach kapita³o-
wych od zgromadzonego przez nas kapita³u.

Senator Zbigniew Cichoñ:
W³aœnie w zwi¹zku z tym mam pytanie, dlacze-

go tu od tego odst¹piono. Skoro wprowadzono
w miejsce jednolitej renty czy emerytury z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych œwiadczenie sk³a-
daj¹ce siê z dwóch segmentów – jednego z FUS,
a drugiego w postaci œwiadczenia kapita³owego:
emerytalnego czy rentowego – to jest pytanie, dla-
czego z jednego segmentu, tego kapita³owego, od-
pada œwiadczenie, które zawsze mia³o i ma cha-
rakter prorodzinny. Przecie¿…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ju¿ panu od-
powiadam…)

Przecie¿ czym innym jest otrzymywanie œwiad-
czenia, które przek³ada siê na kilka lat, czyli fun-
kcjonuje w pewnym wymiarze czasowym, a czym
innym jest otrzymanie œrodków raz, tak jak to prze-
widziano w art. 20, gdzie jest mowa o wyp³acie
sk³adki osobie wskazanej przez emeryta. Wiadomo,
¿e takie jednorazowe œwiadczenie bardzo szybko
mo¿e byæ rozdysponowane na jakieœ wydatki bie-
¿¹ce, a wiêc w d³ugofalowym ujêciu nie zapewni
œrodków utrzymania uprawnionym, którzy zostali,
¿e tak powiem, osieroceni przez osobê, która ode-
sz³a z tegoœwiata, amia³aprzyznaneœwiadczenia.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ju¿ panu odpowiadam. To jest rozwi¹zanie lo-

giczne i korzystne dla ubezpieczonych. Przede
wszystkim renta, jak sama nazwa wskazuje, jest
wyp³acana z funduszu rentowego, który groma-
dzimy tylko w ZUS. I to pozostaje bez zmian. My tu
pewne rzeczy ³¹czymy i mówimy: ktoœ zmar³, nie
pobiera³ emerytury, wobec tego wspó³ma³¿onek,
wdowa, wdowiec dostaje rentê. I poniewa¿ tak to
jest obliczone, uwa¿amy, ¿e jest to czêœæ œwiad-
czenia emerytalnego, niemniej jednak jest to ren-
ta. I jest to dlatego korzystne, ¿e nie uszczupla na-
szych kapita³ów zgromadzonych na nasz¹ emery-
turê w systemie kapita³owym. A nie ma tam tego,
bo to jest renta, jest to w zupe³nie innym segmen-
cie systemu ubezpieczeniowego. Podkreœlam: to
jest naprawdê dla nas korzystne. Bo gdyby to wpi-
saæ do tej ustawy – czyli uzupe³niæ ten brak, który
pan zauwa¿y³ – to, rzecz jasna, te œrodki musia³y-
by byæ wyp³acane ze œrodków zgromadzonych na
emeryturê. A to, jak wiadomo, powodowa³oby
znaczne uszczuplenie mo¿liwoœci tego solidarno-
œciowego – bo przecie¿ mówimy o czêœci zusow-
skiej – finansowania emerytur dla wszystkich bê-
d¹cych w tym systemie. Dlatego uwa¿am, ¿e to
jest rozwi¹zanie i logiczne, i korzystne. Dodam, ¿e
by³o to przedmiotem rozwa¿añ komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, chcê powiedzieæ, ¿e na pocz¹t-

ku to pani minister chcia³a udzieliæ odpowiedzi, ale
teraz jest tak zadowolona z pana odpowiedzi, ¿e
zrezygnowa³a z zabrania g³osu w tym momencie.

Teraz nastêpne pytanie zadaje…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: To dla mnie

wielki komplement, bo trudno o wiêkszego fa-
chowca w tym zakresie… Ja staram siê uczyæ.)

Pan senator Dobrzyñski. Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Debatuj¹c

nad reform¹ emerytaln¹, koalicja rz¹dz¹ca wielo-
krotnie podkreœla³a koniecznoœæ utworzenia za-
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k³adów emerytalnych, czyli pewnych odpowiednio
ukszta³towanych instytucji zajmuj¹cych siê wy-
p³at¹ emerytur kapita³owych z pieniêdzy zgroma-
dzonych na rachunkach OFE, o których pan
wczeœniej wspomina³. Takie zak³ady mia³y po-
wstaæ ju¿ z dniem 1 stycznia. Chcia³bym jednak
zauwa¿yæ, ¿e przyjêta przez Sejm ustawa o takich
zak³adach nie wspomina. A wiêc wszystko wska-
zuje na to, ¿e utworzenie takich zak³adów przez
najbli¿sze piêæ lat bêdzie niemo¿liwe.

Mam w zwi¹zku z tym pytanie: jakie op³aty bê-
d¹ wi¹za³y siê z t¹ sytuacj¹ i kto bêdzie te op³aty
musia³ ponosiæ? Chodzi mi tu o wyp³aty przez ot-
warte fundusze emerytalne, zarz¹dzaj¹ce jedno-
czeœnie œrodkami zgromadzonymi na rachun-
kach OFE.

Art. 20 ustawy o emeryturach kapita³owych
przewiduje mo¿liwoœæ wskazania osoby b¹dŸ kil-
ku osób jako osób uposa¿onych, na rzecz których
ma nast¹piæ po œmierci emeryta wyp³ata jednora-
zowego œwiadczenia pieniê¿nego, zwanego wyp³a-
t¹ gwarancyjn¹…

(SenatorMieczys³awAugustyn:Gwarantowan¹.)
Tak, tak. Chcia³bym wiedzieæ coœ na temat wy-

sokoœci œwiadczeñ. Czy to bêdzie 100%, 75%,
50%? Pan troszeczkê ju¿, Panie Senatorze, na ten
temat mówi³, ale ja z tej pañskiej odpowiedzi nie
wywnioskowa³em dok³adnie… I chodzi mi o œrod-
ki zgromadzone ze œrodków emeryta na rachunku
OFE. Dlaczego uprawnienie ma przys³ugiwaæ je-
dynie wówczas, gdy emeryt umrze w ci¹gu trzech
lat od dnia przekazania sk³adki do funduszu do-
¿ywotnich emerytur kapita³owych? I czy po prze-
kroczeniu tych trzech lat nie bêdzie ju¿ mowy
o dziedziczeniu przez najbli¿sze osoby zgroma-
dzonych œrodków?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Odpowiadam na pierwsze pytanie. Otwarte

fundusze emerytalne bêd¹ w pierwszych latach
przekazywaæ te œrodki na fundusz emerytur kapi-
ta³owych w ZUS, nie bêd¹ zatem ponoszone do-
datkowe koszty z tego tytu³u. Ale ma pan racjê co
do tych zak³adów, pocz¹tkowo nawet zaczêto
w tym duchu procedowaæ obie ustawy w Sejmie,
jednak okaza³o siê, ¿e sama praca dotycz¹ca ut-
worzenia tych zak³adów nie jest mo¿liwa do wyko-
nania w tak krótkim czasie. Moim zdaniem, lepiej
jest to chwilowo rozdzieliæ. Z tym ¿e ja nie jestem
takim pesymist¹ jak pan i nie uwa¿am, ¿e bêdzie-
my a¿ piêæ lat czekaæ na tamt¹ ustawê. Mam na-
dziejê, ¿e dotrze ona do nas wkrótce. Chodzi o to,
¿eby by³a ona dobrze dopracowana, dobrze prze-

myœlana, by uwzglêdniono wiele uwag, które by³y
zg³aszane – bo naprawdê by³y zg³aszane – i by pe-
wne sugestie wkomponowano w tê ustawê, tak by
te zak³ady emerytalne powsta³y. Wtedy dopiero
mo¿na bêdzie mówiæ, i oczywiœcie bêdziemy nad
tym dyskutowaæ, o kosztach funkcjonowania
tych zak³adów, i wtedy bêdziemy mogli te¿ myœ-
leæ, jak to skonstruowaæ, ¿eby wymusiæ minimali-
zacjê tych kosztów. Zgodnie z tym projektem jed-
nym z takich zak³adów móg³by byæ zak³ad publi-
czny, pañstwowy, który by jednak wchodzi³ do
konkurencji i wyznacza³ pewne standardy gospo-
darowania, i uniemo¿liwia³ windowanie kosztów,
bo ten podlega³by jednak naszej obserwacji i na-
szej kontroli, a nie tylko chêci maksymalizacji zy-
sków.

Jeœli chodzi o pytanie, dlaczego tylko w ci¹gu
tych trzech lat mo¿na bêdzie dostaæ kwotê gwa-
rantowan¹, to ju¿ o tym mówi³em i teraz tylko po-
wtórzê. Ze wzglêdu na to, ¿e nie sposób dzisiaj, te-
go nie jest w stanie zrobiæ tak¿e otwarty fundusz
emerytalny, w indywidualnym przypadku, a prze-
cie¿ dziedziczenie dotyczy³oby indywidualnego
przypadku, przewidzieæ d³ugoœæ ¿ycia. W zwi¹zku
z tym gwarantowanie takiej wyp³aty do koñca ¿y-
cia i dalej musia³oby spowodowaæ, ¿e œrodki, któ-
re by³yby tam zgromadzone – tu chyba siê pan
zgodzi – na okres ¿ycia plus jeszcze ileœ tam… No
wyp³aciæ mo¿na by³oby tylko resztê. Czyli jak ktoœ
¿yje nie szeœædziesi¹t piêæ, tylko na przyk³ad
osiemdziesi¹t piêæ, czy dziewiêædziesi¹t piêæ lat,
to otwarty fundusz emerytalny, ¿eby móc cokol-
wiek wyp³aciæ, musia³by mieæ roz³o¿one œrodki na
wiêcej ni¿ te dziewiêædziesi¹t piêæ lat, mo¿e nawet
do setki. Jeœli tak, to przez ile miesiêcy nale¿a³oby
podzieliæ tê kwotê i dopiero j¹ wyp³aciæ? Okaza³o-
by siê, ¿e to œwiadczenie by³oby tragicznie niskie.
Oczywiœcie mo¿na by to inaczej zrobiæ, to znaczy
mo¿na by³oby podwy¿szyæ sk³adkê tak, ¿eby za-
bezpiecza³a coœ takiego. Ale czy na to uzyskamy
spo³eczn¹ zgodê? W¹tpiê. W zwi¹zku z tym wybra-
no to, co by³o mo¿liwe, to znaczy ogranicza siê tê
gwarancjê wyp³aty do pewnego czasu.

A co do wysokoœci, prosi³bym, ¿eby pan powtó-
rzy³ to pytanie pani minister, poniewa¿ jak tu
podkreœla³em, ten system rz¹dzi siê przede wszy-
stkim matematyk¹, a ja jestem humanist¹,
móg³bym coœ pokrêciæ. W ka¿dym razie jest to
rzeczywiœcie dosyæ skomplikowany rachunek,
1/37 itd., itd., mo¿e ju¿ nie bêdê tego rozwija³.
Prosi³bym o powtórzenie tego pytania pani mini-
ster.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Koñczê etap pytañ…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam,

Panie Marsza³ku, mo¿na jeszcze?)
Ju¿ za póŸno, Panie Senatorze.
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(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam,
ale ja zg³asza³em siê ju¿ wczeœniej, Panie Mar-
sza³ku.)

Kilkakrotnie udziela³em panu g³osu, Panie Se-
natorze.

(Rozmowy na sali)
Ale ju¿ zamkn¹³em listê.
Nastêpne pytania bêd¹ kierowane do pani…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale¿, Panie

Marsza³ku, absolutnie nie, przecie¿ widzia³ pan,
¿e podnosi³em rêkê…)

Nie widzia³em, naprawdê nie widzia³em.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku…)
Proszê nie podwa¿aæ mojego subiektywnego…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Myœla³em, ¿e

pan marsza³ek…)
No dobrze, ale, bardzo proszê, krótko. Ostatnie

pytanie zajê³o dwie minuty piêtnaœcie sekund,
a mamy minutowe pytania. Proszê o krótkie pyta-
nia, do minuty.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Króciutko.)
Skoro pilnujemy regulaminu, to tak¿e i w tym

miejscu. Ja bêdê, zdaje siê, budzik przynosi³.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nawi¹zuj¹c do tego, co powiedzia³ pan senator,

i do mojego wczeœniejszego pytania, zadam pyta-
nie dotycz¹ce osób, które przesz³y do otwartych
funduszy emerytalnych dobrowolnie. Te osoby
zosta³y przez pañstwo oszukane, Panie Senato-
rze, bo pañstwo im mówi³o, ¿e przechodz¹c dobro-
wolnie do otwartego funduszu emerytalnego bêd¹
mieli prawo dziedziczenia zgromadzonych fundu-
szy, to znaczy prawo dziedziczenia bêdzie przys³u-
giwa³o ich dzieciom i rodzinie. I oni zostali oszuka-
ni. Czy nie nale¿a³oby tutaj dokonaæ takiego zapi-
su, ¿e przynajmniej te osoby, które dobrowolnie
przyst¹pi³y do otwartych funduszy emerytalnych,
a s¹ to osoby urodzone przed 1969 r., bêd¹ mia³y
prawo, czy ich rodziny bêd¹ mia³y prawo, do dzie-
dziczenia. A je¿eli nie, bo to bêdzie pewnie nie-
mo¿liwe, umo¿liwiæ im chocia¿ przejœcie tylko do
filara zusowskiego. Bo te osoby zosta³y oszukane
przez pañstwo. Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, wprawdzie nie by³o to rozwa-

¿ane na posiedzeniu komisji, ale odpowiem we-
d³ug mojej wiedzy. W czêœci to prawo jest, ale tyl-
ko wtedy, kiedy przechodzi siê na wczeœniejsz¹
emeryturê. Wtedy, zdaje siê, mo¿na to uczyniæ,
to znaczy przejœæ do ZUS, to chyba nawet prze-
chodzi do ZUS.

Chcê jednak panu odpowiedzieæ tak: za obiet-
nice jednych nie mog¹ p³aciæ inni. To znaczy, ot-
warty fundusz emerytalny jest zwi¹zany z nami
umow¹ na gromadzenie funduszy i ich pomna¿a-
nie w okreœlonym czasie, d³ugim czasie. Je¿eli
ktoœ siê wycofuje, chcia³by dziœ przenieœæ te pie-
ni¹dze do ZUS, to w takim razie zrywa tê umowê.
To jest problem i prawny, i ekonomiczny.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: W skali ca³ego
kraju to s¹ tysi¹ce osób, one zosta³y oszukane.)

Ale nie przez otwarte fundusze emerytalne.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale przez pañ-

stwo!)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, to nie s¹ pytania, to s¹ pana stwierdzenia.
Na mi³oœæ bosk¹, proszê o pytania.)

Ja nie podzielam pana zdania, ¿e pañstwo ko-
gokolwiek oszuka³o w tym zakresie. Dlatego ¿e
w tej naszej spo³ecznej umowie dotycz¹cej syste-
mu emerytalnego tak naprawdê ustawowo, czyli
na piœmie, mieliœmy to, co do tej pory funkcjono-
wa³o. I ustawowo, i na piœmie pañstwo przedsta-
wia dzisiaj propozycjê wyp³aty emerytur z syste-
mu kapita³owego. To bêdzie druga czêœæ tej umo-
wy spo³ecznej. Wiele ludzi ró¿ne rzeczy mówi³o,
niedoceniano kryzysu demograficznego, niedoce-
niano demolki w systemie, ¿e tak powiem, której
dokonywa³o wczeœniejsze przechodzenie na eme-
rytury. Bardzo wielu rzeczy nie przewidziano. Dzi-
siaj sytuacja systemu emerytalnego jest trudniej-
sza ni¿ w momencie wyjœciowym, kiedy niektórzy
politycy, odpowiedzialnie czy nie, sk³adali obiet-
nice id¹ce dalej ni¿ to, co dzisiaj mo¿emy zrealizo-
waæ. Dzisiaj jesteœmy bogatsi o doœwiadczenie,
przedk³adane s¹ realne propozycje i one bêd¹
przedmiotem umowy. Gdyby zapisy tej ustawy
by³y ³amane, mo¿na by³oby mówiæ, ¿e pañstwo
kogokolwiek oszuka³o czy oszukuje.

Ja uwa¿am, ¿e ten system ma, oprócz wad, je-
szcze i inne zalety. Twierdzê, to ju¿ jest moje zda-
nie, ¿e te pieni¹dze, które s¹ inwestowane w pol-
sk¹ gospodarkê, bo pan senator na pewno pamiê-
ta, ¿e i taki by³ zamiar tej reformy, napêdzaj¹ go-
spodarkê, pozwalaj¹ rozwin¹æ siê tak¿e polskiej
przedsiêbiorczoœci, polskim firmom. Nie wyobra-
¿am sobie, co by by³o, gdyby nasze firmy, bêd¹ce
w naszych, polskich rêkach, nasze sztandarowe
firmy, które s¹ spó³kami akcyjnymi, w których ot-
warte fundusze emerytalne maj¹ ulokowanych
najwiêcej pieniêdzy, by³y tych pieniêdzy pozba-
wione. Co by siê sta³o? Zwyczajnie siedzia³by tam
wy³¹cznie obcy kapita³. Czy wtedy bylibyœmy z te-
go zadowoleni? Pewnie nie. A zaczynaliœmy, jak
pewnie pan pamiêta – jest pan troszkê m³odszej
generacji, ale na pewno to pan pamiêta – od zera,
z pustymi kieszeniami reformuj¹c ca³¹ gospodar-
kê. To nie jest tak, ¿e ta droga, jeœli chodzi o soli-
darnoœæ pokoleniow¹, jest jednokierunkowa. Nie,
te fundusze pracuj¹, w ró¿nych miejscach przy-
nosz¹ profity i gdyby zamkn¹æ oczy i powiedzieæ,
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¿e jutro wycofujemy 140 miliardów z³ z tego ryn-
ku, okaza³oby siê, ¿e doprowadzilibyœmy do kra-
chu wielu przedsiêbiorstw i wielu instytucji fi-
nansowych ze szkod¹ dla wszystkich.

Wycofanie siê z tego, bo tego dotyczy³o pañskie
pytanie, ma wiele aspektów. Byæ mo¿e by³aby
bardzo du¿a liczba ludzi przestraszonych, moim
zdaniem nies³usznie, a skutki tego by³yby nie tyl-
ko jednostronne. Mówienie o emeryturach… No,
przepraszam za to porównanie, nie chcia³bym ni-
kogo, broñ Bo¿e, uraziæ, ale z ca³¹ pewnoœci¹ nie
jest to gra w warcaby. To jest gra w szachy, trochê
bardziej skomplikowana, o wielu uwarunkowa-
niach w ró¿nych miejscach, w ró¿nych segmen-
tach rynku kapita³owego tak¿e, bo mówimy prze-
cie¿ o emeryturach kapita³owych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Maciej Klima.
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:
Mam pytanie do pana sprawozdawcy. W usta-

wie przewidziane s¹ dwa elementy w naszej eme-
ryturze, element ZUS i element kapita³owy. Kole-
ga podniós³ ju¿ tu kwestiê dziedziczenia elementu
wp³acanego do OFE. Poniewa¿ s¹ to nasze pie-
ni¹dze, pieni¹dze sk³adane przez wiele, wiele lat,
one s¹ jak gdyby darem w momencie, kiedy nie
obejmuj¹ tych ograniczeñ, o których pan wspo-
mnia³, czyli tych trzech lat… One s¹ darem, który
jest sk³adany w imiê – i tu pytanie: w imiê czego?
Bo my dajemy OFE okreœlone pieni¹dze, które
OFE przyjmuje, i nie mamy prawa, to znaczy nasi
spadkobiercy nie maj¹ prawa odzyskaæ tej kwoty.
Jest to kwestia sumy stosunkowo niewielkiej, to
jest, jak pan wspomnia³, oko³o 15% ca³oœci eme-
rytury. I w tym momencie zadajemy konkretne
pytanie: dlaczego my, spadkobiercy, nie mo¿emy
przez okres d³u¿szy ni¿ te trzy lata odzyskiwaæ tej
sumy? I dlaczego w tym uk³adzie – to jest bardzo
proste do przeprowadzenia, kwestia emerytur ro-
dzinnych – kiedy mamy wyliczon¹ emeryturê
dwóch osób, emerytów, przekazujemy tê czêœæ
kapita³ow¹ z OFE drugiej osobie, która te¿ jest na
emeryturze, czyli jak gdyby zwiêkszamy w tym
momencie emeryturê zasadnicz¹?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ale, Panie Senatorze, tak jest. Pan ³adnie to
okreœli³, mówi¹c, ¿e jest to dar, bo niektórzy mó-
wi¹, ¿e to przepada. Otó¿ nie przepada, to jest ro-
dzajem gwarancji, gwarancji wewn¹trzsystemo-
wej, ¿ebyœmy mogli udŸwign¹æ ten podstawowy

element systemu, czyli zapewnienie wyp³aty eme-
rytur do¿ywotnio.

Ja troszeczkê to tutaj rozwija³em i ju¿ mówi-
³em, nie chcia³bym powtarzaæ, pewnie nadu¿y-
wa³bym pañstwa cierpliwoœci: jest tak, ¿e bardzo
wiele osób, du¿o wiêcej ni¿ tych, które nie skorzy-
staj¹ w pe³ni ze swoich œwiadczeñ do okreœlonego
wieku, ten wiek prze¿yje. I ci, którzy nie do¿yli, tak
naprawdê… Tak, ma pan racjê, sk³adaj¹ pewien
dar solidarnoœciowy, a¿eby starczy³o pieniêdzy na
wyp³atê tym, którzy ¿yj¹ d³u¿ej, ¿ebyœmy mieli
z czego czerpaæ na wyp³aty dla nich.

Mo¿na by takie gwarancje daæ, ju¿ tutaj poka-
zywa³em to na przyk³adzie. Tak, ale wtedy koszty
by³yby tak du¿e, ¿e wolumen wyp³at musia³by byæ
znacz¹co ni¿szy.

Jest pytanie oczywiœcie, czy by³aby zgoda spo-
³eczna, ¿eby to zap³aciæ. Obawiam siê, ¿e nie. Nie
godzilibyœmy siê na znacz¹ce obni¿enie naszych
comiesiêcznych wyp³at tylko po to, ¿eby nasi na-
stêpcy mogli dostaæ wcale nie tak du¿e pieni¹dze
pozosta³e po wyp³aceniu nam emerytur w wieku,
powiedzmy, osiemdziesiêciu piêciu czy dziewiêæ-
dziesiêciu lat. Dlatego trudno byæ z tego w pe³ni
zadowolonym, inne obietnice pada³y z ust niektó-
rych polityków, ale to jest rozwi¹zanie racjonalne.
W naszej komisji ono zyska³o aprobatê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê. Proszê, Panie Senatorze.

Senator Maciej Klima:

Panie Senatorze, ale to jest nierówne traktowa-
nie spadkobierców tych, którzy umr¹, zejd¹ z tego
œwiata, do trzech lat od momentu uzyskania eme-
rytury oraz tych, którym siê to zdarzy w rok i jeden
dzieñ po tym terminie. Czyli w tym momencie jest
to niesprawiedliwoœæ i wydaje mi siê, ¿e przyk³a-
danie rêki do tego typu dzia³añ, do nierównego
traktowania obywateli, spadkobierców, w tej
ustawie jest niew³aœciwym podejœciem.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, je¿eli ktoœ umrze w rok po
osi¹gniêciu wieku emerytalnego, wed³ug tych
wyliczeñ, o których pewnie pani minister tutaj
powie – ja uciek³em od tych rachunków – to oso-
ba uposa¿ona dostanie wiêksz¹ wyp³atê ani¿eli
w przypadku tego, gdy ktoœ przejdzie na emery-
turê w trzy lata po osi¹gniêciu wieku emerytal-
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nego czy uzyskaniu uprawnienia. W tym sensie
nie widzê tutaj niesprawiedliwoœci. Ma pan jed-
nak racjê: dzieñ po up³ywie tych trzech lat nie-
stety te pieni¹dze bêd¹ gwarantem wyp³at dla
tych, którzy chc¹ mieæ i maj¹ prawo oczekiwaæ
œwiadczenia do¿ywotniego, bo to musimy zape-
wniæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Janina Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³abym zapytaæ, czy w œwietle tych zapi-

sów i dyskusji, jak¹ tu w tej chwili prowadzimy,
pytaj¹c i odpowiadaj¹c, nie ma pan wra¿enia,
a wrêcz pewnoœci, ¿e jednak otwarte fundusze
emerytalne s¹ zabezpieczone bardziej ni¿ prze-
ciêtny obywatel, który p³aci sk³adki, ¿e jest jednak
du¿a dysproporcja miêdzy tymi dwoma podmio-
tami? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wie pani, to nie jest takie ³atwe do oceny. Gdy-
byœmy wiedzieli dok³adnie, jakie profity fundusze
nam przynios¹ i zestawili je z kosztami, które po-
nieœliœmy, wtedy mo¿na by precyzyjnie odpowie-
dzieæ na pani pytanie, czy lepiej na tym wyszed³
OFE, czy klient. Dziœ jeszcze za wczeœnie o tym
mówiæ. Wydaje siê, co do naszych œrodków, ¿e jeœ-
li nie bêdzie jakiegoœ ca³kowitego krachu, je¿eli
chocia¿ w czêœci kondycja gie³dy zostanie popra-
wiona w stosunku do tych najni¿szych poziomów,
które by³y teraz, to bilans bêdzie jednak dla eme-
rytów korzystny.

Ja znam wyliczenia, oczywiœcie co do czasu,
kiedy wszystko sz³o dobrze. Wtedy to, co by³o gro-
madzone i pomna¿ane w OFE, przyrasta³o szyb-
ciej od tego, co by³o zgromadzone w ZUS. Wtedy
tam efektywnoœæ wydawa³a siê wiêksza. Ale czy
tak jest dzisiaj, akurat o tej porze? Trzeba by by³o
tutaj wyœwietliæ pasek z informacjami, jak jest na
gie³dzie, przeliczaæ, patrzeæ. Mam nadziejê, ¿e dzi-
siaj dominuje kolor zielony.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Maciej Klima jeszcze ma pytanie.

Senator Maciej Klima:
Panie Senatorze, ja to panu powiem. W tym ro-

ku wszystkie OFE s¹ na minusie, natomiast na
przestrzeni ostatnich trzech lat zyski OFE wyno-
sz¹ od 7 do 17%. I to s¹ dane opublikowane. Mó-
wimy, Panie Senatorze, o sumie na dzieñ dzisiej-
szy ponad 130 miliardów z³.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Wiem o tym.)
Teoretycznie w okresie maksymalnym OFE po-

winny zebraæ sumê ponad 500 do 600 miliar-
dów z³. To potê¿ny kapita³, który jest w dyspozycji
nas wszystkich, to jest nasza przysz³oœæ, nie tylko
nas na tej sali, ale te¿ potê¿nej masy Polaków, któ-
rzy jak ka¿de spo³eczeñstwo europejskie starzej¹
siê w tempie, tak bym powiedzia³, wyraŸnym.

I teraz mam pytanie, poniewa¿ pan tu zwraca
ca³y czas uwagê na ten element wyp³aty, ja nato-
miast patrzê na inny element. Kapita³ stanowi
okreœlon¹ sumê i mnie nie interesuje roz³o¿enie
tej sumy na okreœlony czas, tylko to, ¿e dziedzi-
cz¹c, te osoby – to z perspektywy dziedzicz¹cych
po zmar³ym – powinny uzyskaæ okreœlony kapita³,
jaki ta osoba wp³aci³a. To mnie interesuje, a nie
kwestia roz³o¿enia tego w perspektywie trzydzie-
stu czy czterdziestu lat.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ju¿ panu odpowiadam. Je¿eli ubezpieczony

umrze przed wyp³atami, wtedy mo¿na przyj¹æ
to, co pan mówi: nas wtedy wyp³aty nie intere-
suj¹. Co zosta³o zgromadzone, bêdzie dziedzi-
czone, to trzeba jasno powiedzieæ. Bardzo wielu
bêdzie takich ludzi – zgin¹ w wypadkach, bêd¹
umierali przed szeœædziesi¹tym pi¹tym rokiem
¿ycia, mê¿czyzn takich jest na pewno bardzo
wielu. I tam bêdzie dziedziczenie tego kapita³u.
PóŸniej jednak nie mo¿na uciekaæ od elementu
wyp³at, bo ten kapita³ zostaje uruchomiony,
zostaje przeliczony na liczbê miesiêcy, na te
dzia³ki, które bêdziemy dostawaæ z kapita³u co
miesi¹c. Trzeba to podzieliæ, bo jak ustaliæ, ile
wyp³aciæ? Trzeba to podzieliæ. Bior¹c pod uwa-
gê te uœrednione tabele przewidywanej d³ugo-
œci ¿ycia… One s¹, jak mówiê, uœrednione,
w zwi¹zku z tym musimy mieæ gwarancjê, ¿e te
osoby, które bêd¹ ¿y³y d³u¿ej ni¿ œrednia, na ja-
k¹ to przeliczyliœmy, te¿ bêd¹ mia³y pieni¹dze
na wyp³atê. Z czego? To jest w³aœnie ten dar,
o którym pan mówi³, solidarnoœciowy, gwaran-
cyjny dar, jaki zostawimy. Ci, którzy go dosta-
n¹, to byæ mo¿e bêd¹ nasi krewni, byæ mo¿e zu-
pe³nie nieznajomi ludzie, ale na pewno polscy
emeryci.

21. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapita³owych 21

(senator M. Augustyn)



Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Wojciech Skurkiewicz chcia³by za-
daæ pytanie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, jeszcze jedno, ostatnie pyta-

nie, przynajmniej z mojej strony, do pana i rów-
nie¿ do przedstawicieli rz¹du. Nie ulega ¿adnej
w¹tpliwoœci, ¿e pañstwo oszuka³o tych ludzi, któ-
rzy zg³aszali siê do OFE, a byli urodzeni przed
1969 r. I czy nie jest mo¿liwe w przysz³oœci, mo¿e
nie w tej chwili, chyba ¿e uda siê przygotowaæ tak¹
poprawkê…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ci, którzy byli
urodzeni przed 1969 r.?)

Tak, przed 1969 r. i dobrowolnie przyst¹pili do
OFE. Czy te osoby mog¹ zrezygnowaæ, nawet po-
zostawiaj¹c dotychczasowe pieni¹dze, fundusze,
które zgromadzi³y w otwartych funduszach eme-
rytalnych? Czy nie nale¿a³oby im daæ takiej mo¿li-
woœci? Oni zostali oszukani, wiêc mo¿e daæ im
mo¿liwoœæ powiedzenia: ja rezygnujê, ja nie chcê,
¿eby w dalszym ci¹gu moje sk³adki by³y odprowa-
dzane do OFE, dajcie mi z tym spokój, ja chcê z te-
go zrezygnowaæ, chcê siê skupiæ na jednym fila-
rze, na ZUS. Czy nie uwa¿a pan, ¿e sprawiedliwo-
œci¹ by³oby umo¿liwienie tego tym ludziom?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
OdpowiedŸ na to pytanie zostawiê pani mini-

ster, poniewa¿ równie¿ do pani minister pan je ad-
resowa³, a ze wzglêdu na to, ¿e ja ju¿ to uzasadnia-
³em, odpowiem na pana pytanie krótko: nie zga-
dzam siê z panem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Przypomnê pañstwu senatorom, ¿e projekt tej

ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do prezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych jest upowa¿niona pani minister Agniesz-
ka Ch³oñ-Domiñczak. Witamy pani¹ minister.

Czy pani zechce z miejsca, czy…
Proszê bardzo, proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Ja myœlê,
¿e pan senator Augustyn bardzo wyczerpuj¹co
przedstawi³ intencje ustawy, wiêc…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: S³owo „wyczer-
puj¹co” jest w³aœciwe.)

Ja powiem bardzo krótko. Jest to element uzu-
pe³niaj¹cy tê czêœæ systemu emerytalnego, która
zwi¹zana jest z odk³adaniem sk³adek w otwartych
funduszach emerytalnych. Tak naprawdê refor-
ma emerytalna wprowadzi³a pewien podzia³ okre-
su naszego funkcjonowania w systemie emerytal-
nym. Jeden etap to jest ten okres, w którym ku-
mulujemy oszczêdnoœci, kiedy gromadzimy
sk³adki w otwartych funduszach emerytalnych.
Tymczasem do tej pory nie zosta³y uchwalone re-
gulacje mówi¹ce o tym, co z tymi oszczêdnoœciami
robimy, gdy osi¹gamy wiek emerytalny i przecho-
dzimy na emeryturê. I w³aœnie ten projekt regulu-
je te kwestie poprzez zaproponowanie typów
œwiadczeñ, które bêd¹ wyp³acane. On nie odnosi
siê do instytucji, które bêd¹ to robi³y. Do tego od-
nosi siê ustawa o funduszach do¿ywotnich eme-
rytur kapita³owych, która znajduje siê na final-
nym etapie prac w Sejmie. Ustawa ta mówi o tym,
¿e tak naprawdê emerytury bêd¹ wyp³acane w po-
staci emerytur indywidualnych – co zwi¹zane jest
z tym, ¿e sk³adka emerytalna jest wp³acana na in-
dywidualn¹ emeryturê, i tak by³o do tej pory –
okresowych w przypadku osób od szeœædziesi¹te-
go do szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia i do¿y-
wotnich w przypadku osób po szeœædziesi¹tym
pi¹tym roku ¿ycia.

Co jest wa¿ne? Emerytury te bêd¹ liczone
w sposób niezale¿ny od p³ci, czyli i kobiety, i mê¿-
czyŸni bêd¹ dostawaæ emerytury w wysokoœci
okreœlonej czy uwzglêdniaj¹cej wspólne tablice
trwania ¿ycia, co te¿ ju¿ by³o mówione. Obs³ug¹
emerytur bêd¹ siê zajmowa³y fundusze do¿ywot-
nich emerytur kapita³owych i zak³ady emerytal-
ne, zaœ ich wyp³ata bêdzie dokonywana ³¹cznie
z emerytur¹ nale¿n¹ z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych przez ZUS.

Tak jak ju¿ powiedzia³ pan senator, w tym pro-
jekcie staraliœmy siê zaproponowaæ rozwi¹zania
jak najkorzystniejsze dla obywateli z punktu wi-
dzenia ich emerytury. Poniewa¿ zak³adamy opty-
mistyczny scenariusz, ¿e ludzie bêd¹ ¿yli raczej
d³u¿ej ni¿ krócej i emerytura powinna przede
wszystkim im s³u¿yæ w trakcie trwania ich ¿ycia,
rozwi¹zania zaproponowane s¹ w taki sposób.

Wnoszê oczywiœcie o przychylne ustosunkowa-
nie siê do tego projektu, do tego przed³o¿enia. Jes-
tem gotowa odpowiedzieæ na wszystkie pytania
i rozwiaæ te w¹tpliwoœci, które pojawia³y siê
w dyskusji.
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Ja mo¿e od razu powiem o jednej sprawie. Pada-
³o tu stwierdzenie, ¿e ktoœ zosta³ oszukany. Od po-
cz¹tku, od czasu, kiedy zaczêto przygotowywaæ re-
formê emerytaln¹, to jest od 1997 r., mia³am przy-
jemnoœæ byæ w biurze pe³nomocnika rz¹du do
spraw reformy systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Za³o¿enie by³o takie, ¿e na etapie wyp³aty emerytu-
ry, kiedy wykupujemy do¿ywotnie œwiadczenie, te
œrodki nie s¹ dziedziczone, one mia³y byæ dziedzi-
czone do momentu konwersji tych oszczêdnoœci
w OFE na emeryturê do¿ywotni¹. Wtedy zaczyna
dzia³aæ inny mechanizm, nie mechanizm kumulo-
wania i oszczêdzania, lecz mechanizm wyp³aty do-
¿ywotnich œwiadczeñ. St¹d taka zmiana struktu-
ry. Takie informacje by³y bardzo wyraŸnie podawa-
ne zarówno w dokumentach, na przyk³ad w rapor-
cie „Bezpieczeñstwo dziêki ró¿norodnoœci”, który
opisywa³ ca³¹ konstrukcjê systemu emerytalnego,
jak i we wszystkich materia³ach informacyjnych,
które by³y wówczas przez rz¹d przedstawiane,
w rozmaitych broszurach, w informacjach praso-
wych. W zwi¹zku z tym trudno mi siê zgodziæ z ar-
gumentem, ¿e nast¹pi³a tu zmiana stanowiska. To
jest absolutna konsekwencja tych rozwi¹zañ, któ-
re by³y proponowane i sukcesywnie opracowywa-
ne przez kolejne rz¹dy od 1997 r. czy 1998 r. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Wojciech Skurkiewicz za-

daje pytanie.
Proszê siê zapisywaæ, jeœli chc¹ pañstwo zadaæ

pytania.
Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Pani Minister! W tej sytuacji,

przynajmniej dla mnie, pewna sprawa, je¿eli mó-
wimy o dziedziczeniu, jest tu niezrozumia³a. Jest
mo¿liwoœæ dziedziczenia funduszy czy emerytur
przez osoby, rodziny osób, które zmar³y przed
osi¹gniêciem wieku emerytalnego czy przed prze-
jœciem na emeryturê, w przypadku osoby, która
umrze w ci¹gu trzech lat po przejœciu na emerytu-
rê, te¿ jakaœ tam czêœæ bêdzie dziedziczona, a jeœli
umrze ona ju¿ po tych trzech latach, to nie bêdzie
dziedziczenia. Wobec tego chcia³bym wiedzieæ, co
siê stanie z funduszami, które zgromadzi³a ta oso-
ba. Podejrzewam, ¿e w ci¹gu trzech lat, a to mog¹
byæ na przyk³ad trzy lata i jeden dzieñ, ta osoba
nie uzyska wszystkich œrodków, które gromadzi³a
przez ca³e swoje doros³e ¿ycie, pracuj¹c i odk³ada-
j¹c w otwartym funduszu emerytalnym.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Ju¿ wyjaœniam. Tak jak powiedzia³am, w mo-

mencie gdy przechodzimy na emeryturê, sytuacja
jest taka, ¿e wykupujemy w zak³adzie emerytal-
nym emeryturê do¿ywotni¹, która ma byæ nam
wyp³acana. Ten element, czyli trzyletnia gwaran-
cja, zosta³ zaproponowany jako pewien element
stopniowego przejœcia od sytuacji, w której dzie-
dziczymy, do sytuacji, w której dziedziczenia nie
ma. Jest to pewien dodatkowy element, który tak
naprawdê trochê ogranicza wysokoœæ œwiadcze-
nia. Wed³ug naszych szacunków, bêdzie on ko-
sztowa³ mniej wiêcej od 3% do 5% zgromadzonego
kapita³u. To jest pewnego rodzaju dodatkowe
ubezpieczenie, które wykupujemy. Gdyby wyd³u-
¿yæ ten okres, to koszt tego ubezpieczenia by³by
oczywiœcie nieco wiêkszy.

Teraz sprawa tego, co siê dzieje z tymi œrodka-
mi. W momencie gdy wykupujemy œwiadczenia,
pomijam ten okres gwarancyjny, mówimy o tym,
¿e zak³ad emerytalny i fundusz do¿ywotnich eme-
rytur kapita³owych gwarantuje nam wyp³atê
œwiadczenia do¿ywotnio. Podam przyk³ad. Tysi¹c
osób przechodzi na emeryturê w wieku szeœædzie-
siêciu piêciu lat. Zak³ad emerytalny zak³ada, ¿e
przeciêtnie taka osoba bêdzie ¿y³a jeszcze siedem-
naœcie lat. Dzisiejsze statystyki wskazuj¹, ¿e
szeœædziesiêciopiêciolatek ma przed sob¹ siedem-
naœcie lat ¿ycia. Jeœli, korzystaj¹c ze statystyk
GUS, popatrzymy na to, jak d³ugo ¿yj¹ ludzie po
przejœciu na emeryturê, czyli ci, którzy maj¹ po
szeœædziesi¹t piêæ lat, to mo¿emy powiedzieæ, ¿e
szanse na to, ¿eby do¿yæ wieku osiemdziesiêciu
dwóch lat, bo tyle daje szeœædziesi¹t piêæ plus sie-
demnaœcie, ma piêæset dwanaœcie osób. Piêæset
dwanaœcie osób bêdzie ¿y³o d³u¿ej ni¿ osiemdzie-
si¹t dwa lata, czterysta osiemdziesi¹t osiem um-
rze, zanim osi¹gnie wiek osiemdziesiêciu dwóch
lat. To siê rozk³ada w czasie, bo my nie umieramy
w wieku osiemdziesiêciu dwóch lat, niektórzy
wczeœniej, niektórzy póŸniej, niektórzy do¿ywaj¹
stu lat, niektórzy ¿yj¹ nawet d³u¿ej, i bardzo dob-
rze, im d³u¿ej ¿yjemy, tym bardziej oczywiœcie na-
le¿y siê z tego cieszyæ. Oznacza to jednak, ¿e za-
k³ad emerytalny, bior¹c pieni¹dze na emerytury
z otwartych funduszy emerytalnych, zak³ada, ¿e
cz³owiek po¿yje œrednio siedemnaœcie lat. Je¿eli
ktoœ umrze wczeœniej, to dziêki temu zak³ad ma
pieni¹dze na to, ¿eby wyp³acaæ emeryturê do¿y-
wotni¹ temu, kto bêdzie ¿y³ d³u¿ej, do osiemdzie-
siêciu, dziewiêædziesiêciu, stu lat.
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Krótko mówi¹c, to nie s¹ pieni¹dze, które pozo-
staj¹ pieniêdzmi indywidualnymi, one stanowi¹
pewn¹ pulê œrodków, przeznaczon¹ na wyp³atê
emerytur dla tych wszystkich osób, które na przy-
k³ad urodzi³y siê w roku 1949, w roku 1950, w ro-
ku 1951 itd. i bêd¹ do¿ywa³y ró¿nego wieku. W ten
sposób kumulujemy ryzyko. To jest zasada po-
dzia³u œrodków, pewnego solidaryzmu, o którym
mówi³ pan senator, dzia³aj¹ca ju¿ w trakcie pobie-
rania emerytury. Tak ¿e tam ju¿ nie ma indywi-
dualnych pieniêdzy, jest to rezerwa wspólna dla
wszystkich osób urodzonych w danym roku i t¹
rezerw¹ zak³ad emerytalny gospodaruje w ten
sposób, ¿eby starczy³o na wyp³atê emerytur dla
wszystkich, bez wzglêdu na to, czy po przejœciu na
emeryturê bêd¹ oni ¿yli piêæ, dziesiêæ, dwadzie-
œcia, trzydzieœci czy piêædziesi¹t lat.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mogê doprecy-
zowaæ, Pani Marsza³ek?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Ja dopatrujê siê tutaj pewnej niekonsekwencji.

Czy to znaczy, ¿e œwiadczenia wyp³acane osobom,
które bêd¹ mog³y je otrzymywaæ, bêd¹ dla wszyst-
kich równe i proporcjonalne? Takiej sytuacji nie
dopuszczam, a w obliczu tego, co mówi pani mini-
ster, tak nale¿a³oby to rozumieæ, nale¿a³oby przy-
j¹æ, ¿e wszystkich traktujemy jednakowo, ci
umieraj¹ wczeœniej, ci umieraj¹ póŸniej, ci, którzy
umarli wczeœniej, maj¹ zgromadzone pieni¹dze,
wiêc wystarczy dla tych, którzy umr¹ póŸniej. Pra-
wda? Czy nie nale¿a³oby tu dopatrywaæ siê…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
One nie bêd¹ równe i proporcjonalne, one zale-

¿¹ od tego, ile kto ma, ile zgromadzi³ kapita³u na
swoj¹ emeryturê. Je¿eli ktoœ zgromadzi³ kapita³
w wysokoœci 200 tysiêcy z³, to bêdzie mia³ emery-
turê wy¿sz¹ ni¿ ten, który zgromadzi³ kapita³
w wysokoœci 100 tysiêcy z³. Oczywiœcie w zakresie
tego, jak d³ugo tê emeryturê dostajemy, nastêpu-
je w³aœnie redystrybucja pomiêdzy tymi, co ¿yj¹
krócej, a tymi, co ¿yj¹ d³u¿ej. Przepraszam, po-
dam tu przyk³ad ubezpieczenia samochodu, bo
myœlê, ¿e na takim przyk³adzie, z trochê innego
œwiata, mo¿na to prosto wyjaœniæ. Pan senator na
pewno ma samochód i p³aci co roku sk³adkê OC
i AC, prawda? Je¿eli coœ siê zdarzy, coœ siê stanie

z pana samochodem, nie wiem, wypadek czy co-
kolwiek innego, to wiadomo, ¿e wtedy ubezpiecze-
nie zostanie wyp³acone, a je¿eli panu nie zdarzy
siê ten wypadek, to wtedy nikt panu sk³adki nie
zwróci, dlatego ¿e ona idzie do ogólnej puli sk³a-
dek, z której finansowane s¹ odszkodowania dla
tych, co mieli pecha i zdarzy³ siê im wypadek.
Z kolei w systemie ubezpieczeñ na ¿ycie dzia³a to
tak, ¿e je¿eli p³acimy sk³adkê na ubezpieczenie na
¿ycie i umrzemy, to wtedy ludzie po nas dziedzicz¹
te pieni¹dze, tê sumê gwarancyjn¹, która jest wy-
p³acana. Emerytura jest trochê innym œwiadcze-
niem, które dzia³a w drug¹ stronê. Ryzyko zwi¹za-
ne jest z tym, ¿e ¿yjemy d³u¿ej. Je¿eli ¿yjemy d³u-
¿ej, to krótko mówi¹c, z tych sk³adek, które
wszyscy p³acimy, z tych oszczêdnoœci w OFE, za-
k³ad emerytalny finansuje tych, którzy ¿yj¹ naj-
d³u¿ej. I tak musi gospodarowaæ tymi pieniêdzmi,
¿eby ich wystarczy³o, st¹d nie ma dziedziczenia.
I tym siê ró¿ni okres gromadzenia œrodków i osz-
czêdzania od okresu pobierania emerytury. Bo isto-
t¹ ca³ej reformy emerytalnej by³o jakby to, ¿e…

Kiedyœ, kiedy w ogóle budowano system eme-
rytalny, w koñcówce XIX wieku, prawdopodo-
bieñstwo tego, ¿e ktoœ, kto zaczyna pracê, wcho-
dzi na rynek pracy, do¿yje emerytury, wynosi³o
mniej wiêcej 20–30%. I wtedy mówiliœmy o takiej
prostej umowie pokoleniowej, opartej na zasadzie
bardzo szerokiej piramidy. Du¿o osób zaczyna³o
pracê, ale bardzo ma³o do¿ywa³o wieku emerytal-
nego. I wtedy wszyscy pracuj¹cy sk³adali siê na
emerytury tych, którzy do¿ywali wieku emerytal-
nego; wówczas on wynosi³ szeœædziesi¹t piêæ,
a w systemie bismarckowskim nawet siedemdzie-
si¹t lat. A co siê dzieje teraz z procesami demogra-
ficznymi? Mówi siê o tym, ¿e ¿yjemy coraz zdro-
wiej, ¿yjemy coraz d³u¿ej. W zwi¹zku z tym teraz,
kiedy ja wchodzê na rynek pracy, maj¹c lat dwa-
dzieœcia, szanse na to, ¿e do¿yjê wieku emerytal-
nego, wynosz¹ niemal 100%, a wiêc trudno wpro-
wadziæ mechanizm ubezpieczenia w tym okresie,
kiedy pracujemy i p³acimy sk³adki. Ale kiedy ju¿
do¿yjemy wieku emerytalnego, to ta piramidka
zaczyna wygl¹daæ bardziej jak piramidka. I wtedy
mówimy w³aœnie o systemie ubezpieczeniowym,
czyli wówczas ryzykiem dotycz¹cym tego, ¿e ktoœ
umrze wczeœniej lub póŸniej, wszyscy uczestnicy
systemu emerytalnego solidarnie siê dziel¹. I na
tym polega istota tego okresu wyp³aty, i st¹d takie
propozycje.

Gdybyœmy chcieli tam mówiæ o dziedziczeniu,
to musielibyœmy za³o¿yæ, ¿e ka¿dy, kto wchodzi ze
swoim indywidualnym kontem, do¿ywa maksy-
malnego mo¿liwego wieku, czyli, za³ó¿my, stu lat.
To jest taki wiek… No, w Polsce czasami demogra-
fowie przyjmuj¹ ju¿ sto dziesiêæ lat. Ale wtedy mu-
sielibyœmy dzieliæ sk³adkê nie na te statystyczne
siedemnaœcie lat, tylko na trzydzieœci piêæ, a wte-
dy emerytura indywidualna przy za³o¿eniu, ¿e ka-
¿dy dziedziczy czy zawsze zostaje coœ do odziedzi-
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czenia, by³aby dwukrotnie ni¿sza. Naszym zda-
niem, nie jest to rozwi¹zanie korzystne dla tych
osób, które bêd¹ bra³y emeryturê, bo celem gro-
madzenia pieniêdzy jest jednak przede wszystkim
to, ¿eby w momencie, kiedy ¿yjemy i jesteœmy na
emeryturze, mieæ odpowiednie, adekwatne do-
chody, aby zabezpieczyæ swój byt. Emerytura nie
jest œwiadczeniem, które s³u¿y zabezpieczeniu
wszystkich innych dooko³a, jakby to trudno nie
brzmia³o… Zale¿y nam przede wszystkim na tym,
¿eby te pieni¹dze s³u¿y³y osobom, które s¹ na
emeryturze, nie ich rodzinom, nie ich dzieciom,
nie ich ma³¿onkom. Bo do tego s³u¿¹ inne syste-
my, które funkcjonuj¹ absolutnie sprawnie, i tak
powinno pozostaæ.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Podziwiam pani wiedzê, Pani Minister.
Przepraszam, Pani Marsza³ek, jeszcze tylko

króciutka sprawa.
W jaki sposób bêdzie naliczana wysokoœæ tych

œwiadczeñ?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Emerytur?)

W³aœnie, tych emerytur.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
To znaczy, one bêd¹ naliczane przez zak³ady

emerytalne, uwzglêdniaj¹ce jakby dwa podstawo-
we parametry, czyli to, ile mamy zgromadzone na
koncie i to, ile statystycznie trwa ¿ycie osoby od
wieku, w którym przechodzi siê na emeryturê. Do-
datkowo brane s¹ pod uwagê takie parametry, jak
na przyk³ad stopa techniczna. To jakby za³o¿ona
stopa zwrotu, któr¹ zak³ady emerytalne bêd¹
osi¹ga³y z tych rezerw w przysz³oœci, któr¹ mo¿na
ju¿ troszkê wczeœniej daæ emerytom. I to bêdzie ta-
ka stawka wyliczana za 1000 z³ kapita³u. Ka¿dy
emeryt bêdzie mia³ ofertê zak³adów emerytalnych
funkcjonuj¹cych na rynku i bêdzie wiedzia³, ¿e za
1000 z³ mo¿emy dostaæ, nie wiem, emeryturê
w wysokoœci 3,50%, 4,50%, mniej wiêcej w tych
granicach, i z tej oferty bêdzie wybiera³. A oferta bê-
dzie liczona przez aktuariuszy, których maj¹ obo-
wi¹zek zatrudniaæ zak³ady emerytalne. To jest
w³aœnie w ustawie o funduszach do¿ywotnich
emerytur kapita³owych; myœlê, ¿e w ci¹gu najbli¿-
szych tygodni bêd¹ mogli pañstwo siê zapoznaæ
z t¹ ustaw¹. I co wa¿ne, jeszcze raz to podkreœlam,
te tablice trwania ¿ycia bêd¹ uœrednione dla kobiet
i mê¿czyzn. Czyli na przyk³ad dla osoby szeœædzie-
siêciopiêcioletniej to bêdzie wynosi³o siedemna-

œcie lat, dla osoby, która ma szeœædziesi¹t piêæ lat
i jeden miesi¹c, to bêdzie wynosi³o szesnaœcie lat,
jedenaœcie miesiêcy i kilka dni, a dla osoby, która
ma szeœædziesi¹t piêæ lat i dwa miesi¹ce, bêdzie to
wynosi³o szesnaœcie lat dziesiêæ miesiêcy i trochê
wiêcej ni¿ kilka dni, itd. Czyli oznacza to po prostu
branie pod uwagê tego, ile, przeciêtnie rzecz bio-
r¹c, osoba w danym wieku ma szansê prze¿yæ, bio-
r¹c pod uwagê statystyki dotycz¹ce trwania ¿ycia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jan Dobrzyñski.
Proszê ju¿ dopuœciæ do g³osu kolegów.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanowna Pani Minister! W mojej ocenie ustawa

proponowana przez rz¹d w tym kszta³cie w zasadzie
zabezpiecza jedynie te wszystkie instytucje finanso-
we. W nieporównywalnie mniejszym stopniu s¹ za-
bezpieczone osoby ubezpieczone. Zgodnie z art. 26
ust. 1 ustawy, Pani Minister, polskie emerytury ka-
pita³owe nie bêd¹ waloryzowane. Jak rozumiem,
wzrost emerytury do¿ywotniej bêdzie zale¿ny tylko
od jednego czynnika – od osi¹gniêcia przez fundusz
emerytur kapita³owych nadwy¿ki lub zysku. Mam
pytanie: co bêdzie, je¿eli tej nadwy¿ki nie bêdzie,
a tym samym nie bêdzie te¿ zysku? Jest to oczywi-
œcie jakiœ problem.

Pytanie nastêpne, jeœli mo¿na: jaka bêdzie wy-
sokoœæ emerytur wyp³acanych z OFE? Czy to pra-
wda, ¿e osoba urodzona na przyk³ad w roku 1954,
przy stuprocentowej przeciêtnej p³acy, w roku
2019 otrzyma z II filaru niespe³na 500 z³ emerytu-
ry? Tutaj oczywiœcie wa¿na jest kwestia, czy wej-
dziemy do strefy euro; jeœli tak, to w tym przypad-
ku by³oby to w granicach 150 euro.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
zmierzaæ do…)

Ju¿, Pani Marsza³ek, ju¿ zmierzam.
Czy przewiduje siê zagwarantowanie obywate-

lom minimalnej wysokoœci emerytury z OFE?
I w jakiej wysokoœci?

W zwi¹zku z tym, ¿e pani marsza³ek mnie popê-
dza, trzecie pytanie zadam póŸniej, jeœli mogê, Pa-
ni Minister. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czasokreœla regulamin, tonie jestmoja z³awola.
Po panu senatorze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak: Czy
mo¿na?)
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Za moment, Pani Minister.
…zada pytanie pan senator Maciej Klima, a po-

tem pan senator Krzysztof Majkowski.
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Ju¿ wyjaœniam. My zaproponowaliœmy taki

mechanizm waloryzacji, który zwi¹zany jest
z udzia³em w zysku z inwestowanych rezerw, z re-
zerw, czyli ze œrodków, które s¹ przekazane z ot-
wartych funduszy emerytalnych, s¹ gromadzone
w funduszu do¿ywotnich emerytur kapita³owych.
90% tego zysku bêdzie zwiêkszaæ emeryturê tak
jak waloryzacja emerytur w ZUS. Zgodnie z zasa-
dami, które dotycz¹ sposobu inwestowania tych
pieniêdzy, bêd¹ to pieni¹dze inwestowane raczej
konserwatywnie, to znaczy maksymalny udzia³
inwestycji w akcji wynosi 20% aktywów. Przy-
pomnê, ¿e w przypadku oferty w funduszu emery-
talnym jest to dwukrotnie wiêcej, bo 40%. Jeœli
popatrzymy generalnie na to, jak inwestuj¹ swoje
aktywa zak³ady ubezpieczeñ na ¿ycie, które maj¹
bardzo podobny typ ryzyka, jakby d³ugotermino-
wego, to zobaczymy, ¿e tamte inwestycje siêgaj¹
mniej wiêcej 10% inwestycji w akcji. Popatrzmy
te¿ tak historycznie na to, jak wygl¹da³ udzia³ ta-
kiego dziewiêædziesiêcioprocentowego zysku z in-
westycji: 80% w obligacje, 20% w akcje. W ostat-
nich latach, od 1999 r. do chwili obecnej, prakty-
cznie mo¿emy powiedzieæ, ¿e w wiêkszoœci przy-
padków taki zysk by³ wiêkszy ni¿ inflacja, dlatego
¿e obligacje, które stanowi¹ g³ówny kawa³ek tego
portfela, jednak daj¹, co do zasady, wiêkszy zysk
ni¿ inflacja. I tak jest, co do zasady, zawsze, bo
w praktyce pañstwo, kupuj¹c d³ug, a to robi, musi
oferowaæ coœ, co daje realny zwrot. Te zyski w la-
tach 1999–2007 kszta³towa³y siê na poziomie…
W 1999 r. to by³o 14%, inflacja wynosi³a wtedy
7%, w 2000 r. inflacja wynosi³a 10%, a zyski takie-
go portfela – 8%, w 2001 r. inflacja wynosi³a 5%,
zyski – nieca³e 4%, ale ju¿ w 2002 r. zyski wynios³y
6%, a inflacja 2%, w 2003 r. zyski wynios³y 12%,
inflacja nieca³y 1%, w 2004 r. zyski – 10%, inflacja
– 3,5% itd. Tak ¿e gdybyœmy skumulowali ten ca³y
okres, przeprowadzili pewn¹ symulacjê, ¿e tak
powiem, historyczn¹, tobyœmy zobaczyli, ¿e taka
propozycja waloryzacji, jaka jest, czyli 90% udzia-
³u w zysku, gwarantowa³aby znacznie wiêkszy
wzrost emerytury kapita³owej ni¿ ta za³o¿ona wa-
loryzacja wskaŸnikiem inflacji, która by³a doko-
nywana. Tak wiêc, bazuj¹c na pewnych danych
historycznych, na za³o¿eniach ekonomicznych,
mo¿emy powiedzieæ, ¿e ten w³aœnie mechanizm
waloryzacji ekonomicznie gwarantuje co naj-

mniej tyle, ile jest obecnie zapisane, to znaczy, co
najmniej tyle, ile waloryzacja inflacyjna. Gdybyœ-
my jednak za³o¿yli waloryzacjê wskaŸnikiem cen,
która jest obowi¹zkowo na³o¿ona na zak³ady eme-
rytalne, wtedy do tego sposobu liczenia emerytu-
ry, o którym mówi³am ju¿ panu senatorowi Skur-
kiewiczowi, taki zak³ad emerytalny musia³by do-
daæ ryzyko tego, ¿e bêdzie inflacja i bêdzie musia³
te wskaŸniki waloryzowaæ. My w Polsce nie mamy
instrumentów finansowych, które by pozwala³y
na jak¹œ absorpcjê tego ryzyka, bo obligacje nie s¹
instrumentem, który daje, nie wiem, na przyk³ad
zwrot w postaci: inflacja plus coœ tam, tylko s¹ to
jakby sztywne zwroty, mo¿na za³o¿yæ, ¿e wy¿sze
od inflacji, ale niekoniecznie. W takiej sytuacji ta-
kie ryzyko jest jakoœ dodatkowo uwzglêdniane
w wycenie œwiadczenia.

Popatrzyliœmy na rynki rozwiniête, gdzie fun-
kcjonuj¹ ju¿ takie w³aœnie systemy wyp³at eme-
rytalnych. Najbardziej rozwiniêty w Europie jest
rynek brytyjski i tam inflacja jest mniej wiêcej
podobna jak u nas, wiêc jest to dobry kraj do po-
równywania. Wycena takich emerytur wygl¹da
tak: dla osoby szeœædziesiêciopiêcioletniej, dla
szeœædziesiêciopiêcioletniego mê¿czyzny za
10 tysiêcy funtów kapita³u, przeciêtnie licz¹c,
sta³a emerytura wynosi oko³o 60 funtów, a taka
z waloryzacj¹ inflacji oko³o 36 funtów. A wiêc mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e sama gwarancja tego, ¿e bê-
dziemy waloryzowaæ œwiadczenie inflacj¹, obni-
¿a pocz¹tkowe œwiadczenie o oko³o 40%. ¯eby
nadgoniæ tê pocz¹tkow¹ obni¿kê, taka waloryza-
cja musia³aby trwaæ przez co najmniej dziesiêæ
lat, mo¿e trochê mniej ni¿ dziesiêæ lat, a inflacja
musia³aby wynosiæ 3–4%, tak aby zapewniæ
zwrot œwiadczenia przy za³o¿eniu, ¿e nic nie do-
k³adamy z gwarancji udzia³u w zysku, która za-
stêpuje waloryzacjê. To wyjaœnia ten mecha-
nizm, wyjaœnia, dlaczego waloryzacja jest zapi-
sana w ten sposób. My znowu staraliœmy siê pa-
trzeæ na to tak, ¿eby maksymalnie zwiêkszyæ wy-
sokoœæ emerytur, które dostaj¹ emeryci, i to jest
generalnie zasada, któr¹ staramy siê kierowaæ,
jeœli chodzi o wszystkie zapisy bêd¹ce w tym pro-
jekcie. Tak ¿e ja pozwolê sobie nie zgodziæ siê z te-
z¹, ¿e jest to rozwi¹zanie dobre dla instytucji ka-
pita³owych. Jest to przede wszystkim rozwi¹za-
nie, które maksymalizuje to, co mog¹ dostaæ
przyszli emeryci, bo 90% tego zysku zwiêksza
emeryturê, a je¿eli zak³ad emerytalny odnotuje
stratê, to wtedy nie zmniejsza emerytury, ale ca-
³a strata to jego koszt i skutki tego ponosz¹ ak-
cjonariusze. Dlatego bardzo wyraŸne jest roz-
dzielenie funduszy do¿ywotnich emerytur kapi-
ta³owych i zak³adów emerytalnych tak, ¿eby za-
k³ady emerytalne mog³y pobieraæ jedynie œciœle
okreœlone op³aty z funduszu, czyli trzyipó³pro-
centow¹ op³atê od wyp³acanych emerytur i 10%
udzia³u w tym zysku, ¿eby mia³y zachêtê do tego,
aby ten zysk wypracowywaæ.
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Je¿eli chodzi o kwestiê wysokoœci emerytury
z OFE, to ja muszê wyjaœniæ, ¿e absolutnie ma
pan racjê, ¿e ta emerytura bêdzie wynosi³a oko³o
500 z³. Ale trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e w systemie
emerytalnym funkcjonujemy bardzo wiele lat. Je-
¿eli ktoœ zaczyna pracê, maj¹c lat dwadzieœcia,
a przechodzi na emeryturê, maj¹c lat szeœædzie-
si¹t, szeœædziesi¹t piêæ, to p³aci sk³adki œrednio
przez czterdzieœci, czterdzieœci piêæ lat. Je¿eli pan
pyta o osobê, która urodzi³a siê w 1954 r., to jest to
osoba, która przejdzie na emeryturê w roku 2019,
a wiêc bêdzie oszczêdzaæ przez dwadzieœcia lat
w otwartym funduszu emerytalnym. To oznacza,
¿e przez wczeœniejsze dwadzieœcia, dwadzieœcia
piêæ lat swojej kariery zawodowej by³a, ¿e tak po-
wiem, pod rz¹dami starego systemu emerytalne-
go i za ten okres ma na swoim koncie zgromadzo-
ny kapita³ pocz¹tkowy w Zak³adzie Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Je¿eli bedzie to osoba, która urodzi-
³a siê na przyk³ad w roku 1980 i rozpoczê³a pracê,
maj¹c lat dwadzieœcia, w roku 2000, to ona bêdzie
oszczêdzaæ w otwartym funduszu emerytalnym
przez czterdzieœci, czterdzieœci piêæ lat, wiêc auto-
matycznie jej kapita³ i jej emerytura bêd¹ znacz-
nie wy¿sze. Bo gdyby popatrzeæ na oszczêdnoœci
w systemie kapita³owym, to one narastaj¹ w ta-
kim bardzo dynamicznym tempie pod koniec
okresu oszczêdzania. To oznacza, ¿e ten kapita³
po dwudziestu latach wynosi mniej wiêcej 30% te-
go, co mamy po czterdziestu latach oszczêdzania.
Dlatego na przyk³ad osoba, która urodzi³a siê
w roku 1949, gdy przejdzie na emeryturê, bêdzie
mia³a emeryturê kapita³ow¹ rzêdu 130 z³, o któ-
rych mówi³ pan senator, a ju¿ osoba, która uro-
dzi³a siê dziesiêæ lat póŸniej, bêdzie mia³a prawie
500 z³, a wiêc niemal¿e czterokrotnie wiêcej. Je¿e-
li zaœ popatrzymy na osobê, która urodzi³a siê je-
szcze póŸniej, to ta emerytura bêdzie jeszcze wiêk-
sza. Krótko mówi¹c, ze wzglêdu na takie stopnio-
we narastanie ca³ego systemu emerytalnego
i wchodzenie w ¿ycie nowego systemu emerytal-
nego, mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e z ka¿-
dym rokiem maleæ bêdzie udzia³ kapita³u pocz¹t-
kowego, czyli tego wiana starego systemu, z któ-
rym weszliœmy w nowy system emerytalny, a ros-
n¹æ bêdzie udzia³ zarówno tej emerytury ze sk³a-
dek p³aconych do ZUS po 1999 r., jak i emerytury
ze sk³adek p³aconych do OFE te¿ po 1999 r. Na
przyk³ad w przypadku osoby, która przejdzie na
emeryturê w roku 2009, ten kawa³ek zusowski
z okresu po 1999 r. bêdzie wynosi³, wed³ug na-
szych symulacji, 215 z³, a w przypadku tej, która
przejdzie na emeryturê w 2019 r., bêdzie wynosi³
ju¿ 750 z³, zaœ udzia³ kapita³u pocz¹tkowego bê-
dzie jakby mala³. A wiêc przez ca³y czas mamy do
czynienia z sytuacj¹, ¿e nowe emerytury bardzo
stopniowo bêd¹ wchodzi³y jako kawa³ek ca³oœci
emerytury otrzymywanej z systemu.

Nie ma gwarancji minimalnej emerytury z otwar-
tego funduszu emerytalnego jako takiej, dlatego
¿e ta gwarancja dotyczy ca³ej emerytury, z ca³ego
obowi¹zkowego systemu emerytalnego. W usta-
wie o emeryturach i rentach jest gwarancja naj-
ni¿szej emerytury i ta gwarancja jest stosowana
³¹cznie do emerytury z I i z II filaru. Czyli je¿eli
ktoœ nie wypracuje sobie najni¿szej emerytury,
a ma sta¿ pracy wynosz¹cy co najmniej dwadzie-
œcia lat w przypadku kobiet i dwadzieœcia piêæ lat
w przypadku mê¿czyzn, ma gwarancjê otrzyma-
nia emerytury minimalnej. To, co wynika z ró¿ni-
cy pomiêdzy tym, co dostaje z ZUS i z OFE, czyli
z zak³adu emerytalnego, bêdzie dop³acane przez
bud¿et pañstwa. Tak jest opisana gwarancja. Ona
po prostu dotyczy ca³oœci sk³adek, ca³ego syste-
mu emerytalnego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klimowicz, a potem pan senator

Majkowski.
Nie chcia³abym zamêczyæ dziœ pani minister.

Mo¿e podaæ pani krzes³o?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Nie, nie, bardzo dziêkujê.)

Przepraszam, pan senator Klima, pan senator
Maciej Klima.

Senator Maciej Klima:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek, dziêkujê, Pani Mi-

nister.
Mam trzy krótkie uwagi.
Obligacje dziesiêcioletnie rz¹du polskiego

oparte s¹ na zasadzie: inflacja plus 2,75% powy-
¿ej inflacji. To à propos odpowiedzi, której pani
tutaj udzieli³a koledze.

Nastêpna kwestia. W pani wypowiedzi wyst¹pi-
³o takie stwierdzenie, ¿e œredni wiek, ¿ycia praw-
dopodobnie… W wyliczeniach zrówna³a pani
mê¿czyzn i kobiety. Jak doskonale wiemy, jest
niestety ró¿nica w biologii, na niekorzyœæ mê¿-
czyzn. Dlaczego to zosta³o zrównane, dlaczego tak
siê sta³o? To jest konkretne pytanie.

I trzeci element. Pani doskonale wie, Pani Mini-
ster, ¿e kapita³ zgromadzony ze sk³adek przez ka-
¿d¹ osobê, w momencie osi¹gniêcia przez ni¹ wie-
ku emerytalnego stanowi pewn¹ czêœæ, która nie
jest podzielona ju¿ na konkretne wyp³aty, tylko
dalej pracuje. Owszem, ten kapita³ maleje, ale to
jest kapita³, który przez ca³y czas przynosi zyski,
przez siedemnaœcie, przez dziesiêæ, przez dwa-
dzieœcia lat. Czyli nie mo¿na t³umaczyæ w ten spo-
sób, ¿e te osoby, które spotka to przed osi¹gniê-
ciem wieku, gwarantuj¹ wyp³atê tym przekracza-
j¹cym ten œredni wiek, który w tej chwili okreœli-
liœmy. To jest tylko taka uwaga.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Bardzo siê cieszê, nie mia³am œwiadomoœci, ¿e

takie obligacje s¹. Ale ze wzglêdu na masê ca³ej
oferty rynkowej, to, jakie bêdzie zapotrzebowanie
zak³adów emerytalnych, prawdopodobnie tak czy
inaczej te obligacje nie zapewni¹ pokrycia w pe³ni
tego ryzyka, nie mówi¹c o tym, ¿e s¹ to obligacje
dziesiêcioletnie, a zak³ady emerytalne bêd¹ mu-
sia³y…

(Senator Maciej Klima: Powy¿ej inflacji.)
...tak zarz¹dzaæ swoimi aktywami, ¿eby wyp³a-

caæ emerytury w ró¿nych momentach.
Je¿eli chodzi o nastêpn¹ kwestiê, to tak, zasto-

sowa³am wspólne tablice trwania ¿ycia, ale jest to
w pe³ni œwiadome, dlatego ¿e my w systemie eme-
rytalnym nie ró¿nicujemy kobiet i mê¿czyzn. Zo-
sta³y zaproponowane takie tablice… Jeœli chodzi
o osoby, które wchodz¹ do systemu emerytalne-
go, to on nie bêdzie ich rozró¿nia³ ze wzglêdu na
œwiadczenie. Dlatego powiedzia³am, ¿e na tysi¹c
osób tyle ma szanse do¿yæ, i to uwzglêdnia kobiety
i mê¿czyzn. W ustawie o funduszu do¿ywotnich
emerytur kapita³owych jest zaproponowany pe-
wien mechanizm wyrównuj¹cy sytuacjê zak³a-
dów emerytalnych, w których bêdzie ró¿ny udzia³
pañ i panów, emerytek i emerytów. Wynika to z te-
go, ¿e mówimy o obowi¹zkowym systemie emery-
talnym. Obowi¹zkowy system emerytalny jest
elementem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych,
nie jest stricte instytucj¹ ubezpieczeniow¹. St¹d
zaproponowaliœmy w³aœnie takie rozwi¹zania,
które nie ró¿nicuj¹ p³ci, bo ze wzglêdu na standar-
dy miêdzynarodowe, rekomendacje ró¿nych in-
stytucji, jak równie¿ chocia¿by konstytucyjne
prawo do emerytury, nie mo¿emy tego zró¿nico-
waæ, bo wtedy bylibyœmy w niezgodzie z tymi stan-
dardami i z naszymi oczekiwaniami, je¿eli chodzi
o system emerytalny. Tak ¿e jest to w pe³ni œwia-
domy zabieg, mam pe³n¹ œwiadomoœæ ró¿nic bio-
logicznych pomiêdzy mê¿czyznami a kobietami.

Absolutnie zgadzam siê, ¿e kapita³ pracuje, ale
w³aœnie dlatego mówi³am o tym, ¿e mamy udzia³
w zysku jako pewien element waloryzacji. Ten
zysk, który bêdzie wypracowany, bêdzie dzielony
pomiêdzy emerytów, bêdzie powiêksza³ ich przy-
sz³e emerytury. To nie jest tak, ¿e bêdzie gdzieœ
tam przepada³, on bêdzie s³u¿y³ temu, ¿eby zwiêk-
szaæ emerytury. Tak czy inaczej ten ca³y mecha-
nizm uwzglêdniania dalszego trwania ¿ycia i tak-
¿e stopy technicznej, o której mówi³am, odpowia-
daj¹c na pytanie pana senatora Skurkiewicza, oz-

nacza, ¿e aktuariusze, licz¹c emeryturê, bior¹ to
pod uwagê, wyliczaj¹ stawkê w³aœnie tak, ¿eby
oferowaæ jak najbardziej uczciw¹ tym osobom,
które s¹ w danym wieku i maj¹ przed sob¹ okreœ-
lone dalsze ¿ycie.

Taki system dziedziczenia i uwzglêdniania stu-
letniego trwania ¿ycia jest zastosowany w Bu³ga-
rii i tam faktycznie to dziedziczenie mo¿e mieæ
miejsce. Jednak zgodnie z t¹ propozycj¹ osoby ¿y-
j¹ce krócej, krótko mówi¹c, dziel¹ siê z tymi, które
¿yj¹ d³u¿ej, pomimo ¿e ten kapita³ ca³y czas pra-
cuje. Bo on bêdzie zwiêksza³ wysokoœæ przysz³ych
emerytur. Zysk w 10% bêdzie stanowi³ uzysk czy
korzyœæ zak³adu emerytalnego, ale pozosta³e 90%
s³u¿y tylko temu, ¿eby zwiêkszaæ transfery do
tych osób, które s¹ w danym zak³adzie emerytal-
nym. Dlatego w³aœnie jest wydzielona ta kon-
strukcja zak³adu emerytalnego i funduszu do¿y-
wotnich emerytur kapita³owych, ¿eby mieæ pew-
noœæ, ¿e te pieni¹dze s³u¿¹ dok³adnie temu, ¿eby
zwiêkszaæ emerytury, a nie zysk instytucji finan-
sowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Krzysztof Majkowski, potem pan

marsza³ek Zbigniew Romaszewski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Pani Minister, jedno krótkie pytanie. Otó¿ pro-

si³bym, a¿eby wyobraziæ sobie tak¹ sytuacjê: ma-
my 2020 r., kobieta w wieku lat szeœædziesiêciu
odchodzi na emeryturê, ma zaliczone czterdzieœci
lat sk³adkowych, tak zwanych zusowskich, i dwa-
dzieœcia lat w OFE. Czy pani by³aby w stanie od-
powiedzieæ mi – nie mówiê tu o jakiejœ precyzyjnej
odpowiedzi – jaka mniej wiêcej bêdzie procentowa
struktura emerytury tej kobiety w 2020 r.? To
znaczy, je¿eli przyjmujemy, ¿e ca³oœæ to 100%, to
ile bêdzie dostawa³a z ZUS, a ile bêdzie dostawa³a
z OFE? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Wed³ug naszych symulacji w 2019 r. – przepra-

szam, ale tylko do tego roku mam to poci¹gniête,
jednak to jest prawie taka sama sytuacja – oko³o
60% tej emerytury pochodziæ bêdzie z kapita³u
pocz¹tkowego, czyli z tego, co wypracowa³a przed
1999 r., nieco ponad 20%, oko³o 23%, tak to sza-
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cujê, bo mam tu obrazek, bêdzie z tego, co zap³aci-
³a w postaci sk³adek do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, to jest z tej sk³adki w wysokoœci
12,22%, a oko³o 17% bêdzie pochodzi³o z tego, co
wypracowa³a w otwartym funduszu emerytal-
nym, to bêdzie jej emerytura okresowa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, jest oczywiste, ¿e sk¹dœ musz¹

siê wzi¹æ œrodki na emerytury tych, którzy, ¿e tak
powiem, d³u¿ej ¿yj¹, to jest oczywiste. Ale jest py-
tanie, dlaczego pañstwo siê zdecydowali na taki
algorytm nieci¹g³y: trzy lata, a potem koniec, nie
ma zwrotu. Mo¿na by³o spokojnie opracowaæ al-
gorytm, który by po prostu regulowa³ to w sposób
ci¹g³y.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Ja ju¿ wyjaœnia³am, Panie Marsza³ku, ¿e to jest

g³ównie kwestia kosztów. To znowu jest g³ównie
kwestia kosztów, poniewa¿ taki algorytm trzylet-
ni, który jest jednak ci¹g³y… Krótko mówi¹c, wy-
p³ata gwarancyjna polega na tym, ¿e co miesi¹c
o 1/37 zmniejsza siê jej wartoœæ. Je¿eli zdarzy siê
nieszczêœcie i osoba, która przejdzie na emerytu-
rê, umrze w ci¹gu pierwszego miesi¹ca, to osoby
po niej dziedzicz¹ce dostan¹ pe³en kapita³, jak
umrze po roku, to dostan¹ mniej wiêcej 2/3 kapi-
ta³u, jak po dwóch latach – 1/3 kapita³u; to tak
spada. Je¿eli chodzi o to, dlaczego to wynosi trzy
lata, a nie wiêcej, to ka¿dy dodatkowy rok po pro-
stu kosztuje. Poniewa¿ prawdopodobieñstwo te-
go, ¿e umrzemy, roœnie dosyæ szybko wraz z wie-
kiem, to automatycznie im bardziej wyd³u¿amy
tak¹ gwarancjê, tym bardziej jest ona kosztowna,
a tym samym zmniejsza siê wysokoœæ indywi-
dualnej emerytury, któr¹ dana osoba dostaje.
Gdy s¹ to trzy lata, to tak jak powiedzia³em, to jest
mniej wiêcej 3,5%, gdy jest to piêæ lat, to jest oko³o
8%, a gdy jest to dziesiêcioletnia gwarancja, to
siêga to 15–20% wysokoœci œwiadczenia. Musieli-
byœmy tyle od³o¿yæ, wydzieliæ z tej puli pieniêdzy,
któr¹ OFE przekazuj¹ do zak³adu emerytalnego,

¿eby zap³aciæ za tê gwarancjê. Decyzja o tym, ¿e
wynosi to trzy lata, wynika³a z rekomendacji eks-
pertów. Korzystaliœmy z wiedzy przede wszystkim
panów profesorów Otto i Wiœniewskiego z Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz profesora Góry ze
Szko³y G³ównej Handlowej, którzy powiedzieli, ¿e
trzyletni okres oznacza, ¿e ten ubytek emerytury
nie bêdzie specjalnie du¿y. Im d³u¿szy okres, tym
ubytek bêdzie wiêkszy, i oni rekomendowali w³aœ-
nie trzy lata. My zgodziliœmy siê z t¹ rekomenda-
cj¹ i uznaliœmy, ¿e faktycznie taki okres wykupy-
wania prawa czy pewnego ³agodzenia tego prze-
jœcia od dziedziczenia do niedziedziczenia wydaje
siê sensowny z punktu widzenia spo³ecznego,
a jednoczeœnie nie kosztuje zbyt du¿o tych osób,
które bêd¹ z tej gwarancji korzystaæ, czyli przy-
sz³ych emerytów.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ta 1/37 nie
musia³aby byæ zapisana…)

Musia³a byæ, dlatego ¿e jest to trzyletnia gwa-
rancja. Gdybyœmy zapisali piêcioletni¹, to musie-
libyœmy zrobiæ 1/61, ale wtedy, tak jak mówiê,
automatycznie oznacza³oby to, ¿e indywidualna
stawka emerytury by³aby ni¿sza.

(Senator Zbigniew Romaszewski: To mo¿e tê
1/37 dostosowaæ do rozk³adu zejœæ?)

To znaczy, to jest jakoœ tam dostosowane do
rozk³adu zejœæ, to jest odpowiednio wycenione.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Wojciech Skurkiewicz, a potem

Przemys³aw B³aszczyk.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, art. 8 i art. 10 ustawy, pyta³em

ju¿ o to pana senatora Augustyna… Zgodnie
z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami jest ró¿ny
wiek przechodzenia na emeryturê, inny jest dla
kobiet, inny dla mê¿czyzn, szeœædziesi¹t lat jest
w przypadku kobiet, szeœædziesi¹t piêæ lat jest
w przypadku mê¿czyzn. Proszê mi wyjaœniæ: czy
jest to ujednolicane, czy te¿ bêdzie tak, ¿e w pew-
nym sensie kobiety bêd¹ dyskryminowane przez
piêæ lat? Art. 8 mówi o tym, ¿e cz³onek otwartego
funduszu emerytalnego nabywa prawa do okre-
sowej emerytury kapita³owej, kiedy ukoñczy
szeœædziesi¹t lat, czyli dotyczy to tylko kobiet.
I one przez piêæ lat bêd¹ otrzymywa³y emeryturê
okresow¹. Mê¿czyŸni od szeœædziesiêciu piêciu lat
bêd¹ otrzymywali ju¿ do¿ywotni¹ emeryturê.

Rodzi siê wiêc pytanie, czy to rzeczywiœcie tak
powinno byæ. Czy nie powinno byæ tak, ¿e zapisu-
jemy, ¿e kobiety maj¹ ju¿ sta³¹, do¿ywotni¹ eme-
ryturê od szeœædziesiêciu lat, a mê¿czyŸni od
szeœædziesiêciu piêciu lat, ¿e nie dzielimy tego?
Czym ró¿ni siê kobieta od mê¿czyzny, ¿e przez
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piêæ lat bêdzie otrzymywa³a tymczasow¹ emery-
turê? I czy nie bêdzie to skutkowa³o w przypadku
sytuacji nag³ych, zaistnienia œmierci kobiety? Co
bêdzie dalej? Czy rodzina nie bêdzie w jakiœ spo-
sób pokrzywdzona, gdy ta osoba umrze? Mówiê tu
o kobietach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Ju¿ wyjaœniam. Pan senator Klima w swoim

pytaniu zwróci³ uwagê na to, ¿e kobiety i mê¿czyŸ-
ni de facto ¿yj¹ ró¿nie, œrednie dalsze trwanie ¿y-
cia kobiet jest d³u¿sze ni¿ œrednie dalsze trwanie
¿ycia mê¿czyzn. Jednoczeœnie w naszym systemie
emerytalnym, jak pan senator bardzo s³usznie za-
uwa¿y³, mamy zró¿nicowany wiek emerytalny ko-
biet, wynosz¹cy szeœædziesi¹t lat, i mê¿czyzn, wy-
nosz¹cy szeœædziesi¹t piêæ lat. Tak jak powiedzia-
³am w moim wyst¹pieniu, jedna z podstawowych
zasad, któr¹ chcieliœmy zapewniæ w konstrukcji
wyp³at emerytur kapita³owych, jest taka, ¿e nie
ró¿nicujemy wysokoœci emerytury ze wzglêdu na
p³eæ danej osoby. Gdybyœmy zaproponowali taki
mechanizm, w którym mówilibyœmy o tym, ¿e de
facto nie ró¿nicujemy stawek dla kobiet i mê¿-
czyzn, ze wzglêdu na p³eæ, ale pozwalamy kobie-
tom przechodziæ na do¿ywotnie emerytury w wie-
ku lat szeœædziesiêciu, a mê¿czyznom w wieku lat
szeœædziesiêciu piêciu, to oznacza³oby, ¿e zak³ady
emerytalne, kalkuluj¹c te do¿ywotnie stawki dla
emerytów w wieku od lat szeœædziesiêciu do
szeœædziesiêciu czterech, za³o¿y³yby z du¿ym
prawdopodobieñstwem, granicz¹cym ze stupro-
centow¹ pewnoœci¹, ¿e wszystkie osoby przecho-
dz¹ce na takie emerytury do¿ywotnie to kobiety.
I mog³yby powiedzieæ: w zwi¹zku z tym my stosu-
jemy stawki wyrównane dla osoby, która przecho-
dzi na emeryturê w danym wieku, ale to by by³y
stawki kobiece. A wiêc takie, które gwarantowa³y-
by paniom trochê ni¿sze emerytury.

Aby unikn¹æ takiego mechanizmu i doprowa-
dziæ do tego, ¿eby ekonomicznie emerytury do¿y-
wotnie wyp³acane dla kobiet i mê¿czyzn tak na-
prawdê, faktycznie, uwzglêdnia³y uœrednion¹
d³ugoœæ ¿ycia, taka emerytura do¿ywotnia mo¿e
byæ wyp³acana, kiedy w systemie kapita³owym
mamy jakby równy wiek emerytalny kobiet i mê¿-
czyzn. I to jest wiek szeœædziesiêciu piêciu lat.
W zwi¹zku z tym emerytura okresowa jest takim
œwiadczeniem, które pozwala na zastosowanie te-

go mechanizmu przy akceptacji faktu, ¿e mamy
zró¿nicowany wiek emerytalny w systemie emery-
talnym. Czyli, krótko mówi¹c, panie bêd¹ dosta-
wa³y czêœæ swojej emerytury okresowej przez piêæ
lat, bêd¹c nadal w OFE. Ta emerytura bêdzie li-
czona tak, jak emerytura z ZUS. To bêdzie po-
mniejsza³o ich kapita³ zgromadzony w OFE, który
jednak ca³y czas bêdzie inwestowany i bêdzie pra-
cowa³. A jak osi¹gn¹ wiek szeœædziesiêciu piêciu
lat, to te ich œrodki bêd¹ce w OFE, to znaczy, po-
mniejszone o wyp³atê emerytur okresowych i po-
wiêkszone o zyski, s³u¿yæ bêd¹ wyp³acie emerytur
do¿ywotnich ju¿ z tymi równymi stawkami pod
wzglêdem trwania ¿ycia kobiet i mê¿czyzn. A wiêc
to nie jest mechanizm, który w jakikolwiek spo-
sób kogoœ dyskryminuje. To jest raczej pewna
propozycja zastosowania tego, ¿ebyœmy równo
traktowali kobiety i mê¿czyzn w systemie przy
zró¿nicowanym wieku emerytalnym. Moim zda-
niem, nie dyskryminuje to kobiet, poniewa¿ one
nadal pozostaj¹ cz³onkiniami otwartych fundu-
szy emerytalnych do szeœædziesi¹tego pi¹tego ro-
ku ¿ycia, tak samo jak panowie. Czyli, krótko mó-
wi¹c i wracaj¹c do tego dziedziczenia, je¿eli na
przyk³ad ktoœ, kobieta czy te¿ mê¿czyzna, umrze,
zanim osi¹gnie wiek szeœædziesiêciu piêciu lat, to
oznacza, ¿e œrodki bêd¹ce w OFE ca³y czas mog¹
byæ dziedziczone. A wiêc tutaj traktujemy te osoby
tak samo. Od szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia
wykupujemy emeryturê do¿ywotni¹ i zaczynaj¹
dzia³aæ te wszystkie mechanizmy, o których dys-
kutowaliœmy.

To te¿ jest jedno z rozwi¹zañ, wynikaj¹ce z re-
komendacji tych ekspertów, o których mówi³am,
rozwi¹zañ stosowanych po to, ¿eby staraæ siê re-
spektowaæ ró¿ne zasady, jakie mamy w systemie
emerytalnym, ale stosowaæ jednak tê podstawo-
w¹ zasadê nieró¿nicowania sytuacji kobiet i mê¿-
czyzn pod wzglêdem wysokoœci œwiadczenia.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pani Mi-
nister, ja jestem w takiej sytuacji… Mówi¹c szcze-
rze, krêpuje mnie, ¿e pani tak stoi. Mo¿e by pani
stamt¹d odpowiada³a…)

(G³os z sali: Mo¿e pani minister z miejsca by od-
powiada³a? Oczywiœcie.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê so-
bie spokojnie usi¹œæ, bo nie chcemy tutaj…)

Ja siê dobrze czujê, naprawdê.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Skoro tak,

to proszê bardzo. Proszê. A potem pan senator.)
(G³os z sali: Pani Minister, Pani Minister…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jak pani

woli, to jest pani wybór. Proszê bardzo.)

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani Minister, jest pewnego rodzaju niezrozu-

mienie, byæ mo¿e tylko ja tego nie rozumiem, ale
byæ mo¿e jest pewien problem. Je¿eli kobieta
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w wieku szeœædziesiêciu lat otrzymuje œwiadcze-
nie emerytalne z kapita³u pocz¹tkowego, to sk¹d
bêd¹ odprowadzane sk³adki do OFE przez okres
od szeœædziesi¹tego do szeœædziesi¹tego pi¹tego
roku jej ¿ycia? Czyli nale¿y siê spodziewaæ, ¿e je-
szcze o ten procent sk³adek na OFE… Ta osoba
ju¿ nie bêdzie pracowa³a, ona odesz³a z pracy
w wieku szeœædziesiêciu lat, a ten procent bêdzie
przekazywany do OFE z emerytury? Sk¹d bêdzie
zasilane konto tej kobiety w wieku szeœædziesiê-
ciu czy szeœædziesiêciu czterech lat w osobnym
funduszu emerytalnym, skoro ta osoba, zgodnie
z przepisami zusowskimi, jest ju¿ na emeryturze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Je¿eli ona przejdzie na emeryturê w wieku

szeœædziesiêciu lat i nie bêdzie w ¿aden sposób
pracowaæ, to oczywiœcie nie bêdzie p³aciæ nowych
sk³adek do otwartego funduszu emerytalnego.
Ale ona tam zgromadzi³a pewien kapita³, który
wynosi, powiedzmy, piêædziesi¹t czy sto tysiêcy
z³otych, i z tego kapita³u pochodziæ bêdzie wyp³a-
ta jej emerytury okresowej. Czyli taki otwarty
fundusz emerytalny, tak jak póŸniej zak³ad eme-
rytalny, bêdzie bra³ czêœæ z jej konta i wyp³aca³
emeryturê okresow¹. Ale to bêdzie 100–120 z³
miesiêcznie.

Czyli, krótko mówi¹c, z tego kapita³u, który wy-
nosi, powiedzmy, 80 czy 50 tysiêcy z³, bo to bêd¹
takie wielkoœci, co miesi¹c 120 z³ bêdzie przekazy-
wane na wyp³atê. Pozosta³a czêœæ kapita³u, pozo-
staj¹c w OFE, bêdzie inwestowana i pomna¿ana.
A wiêc ta kobieta nie bêdzie p³aci³a nowych sk³a-
dek, ale jej konto w OFE zostaje i ca³y czas jest
prowadzone przez otwarty fundusz emerytalny,
kapita³ jest inwestowany a¿ do momentu, w któ-
rym ona osi¹gnie wiek szeœædziesiêciu piêciu lat,
a wtedy wykupi emeryturê do¿ywotni¹ w zak³a-
dzie emerytalnym. Czyli jej kapita³ nie znika, on
ca³y czas s³u¿y pomna¿aniu pieniêdzy i jest Ÿród-
³em finansowania emerytury okresowej. Faktycz-
nie, ona ju¿ nowych sk³adek nie p³aci, bo przesz³a
na emeryturê, przesta³a pracowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Przemys³aw B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Ja mam takie

pytanie. Za³ó¿my, ¿e m¹¿ i ¿ona pracuj¹, z tym ¿e
na przyk³ad m¹¿ pracuje wiêcej, d³u¿ej oszczêdza,

ma dodatek, jak przechodzi na emeryturê, powie-
dzmy, 500 z³, a ¿ona pracuje krócej i ma na przy-
k³ad dodatek trzystuz³otowy. M¹¿ umiera. W tej
sytuacji jego sk³adka przechodzi do tej wspólnej
puli, jak pani minister mówi³a, ale ¿ona nie mo¿e
dostaæ wy¿szej, piêciusetz³otowej dotacji, jak¹
m¹¿ wypracowa³, bo ona wypracowa³a 300 z³. Nie
mo¿e przej¹æ po nim tej wy¿szej stawki w wysoko-
œci 500 z³, to przepada, wchodzi do tej ogólnej pu-
li, tak? Dobrze rozumiem?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
No, nie do koñca. Tak naprawdê, je¿eli popa-

trzymy na ca³y system ubezpieczeñ spo³ecznych,
mo¿na mówiæ o ró¿nych stopniach ryzyka. My
rozmawiamy o emeryturze, czyli o tym, ¿e p³acimy
co miesi¹c 19,5% naszego wynagrodzenia jako
sk³adkê na nasz¹ indywidualn¹ emeryturê. Tak
jest w dzisiejszym systemie i tak by³o w starym sy-
stemie emerytalnym. Mamy drug¹ sk³adkê, która
wynosi 6% wynagrodzenia, z czego 1,5% p³aci
pracownik, a 3,5% – pracodawca, i ta sk³adka s³u-
¿y finansowaniu tak¿e tego ryzyka, ¿e je¿eli my
umrzemy, to nasz m¹¿, nasza ¿ona, nasze dzieci
maj¹ prawo do tego, co nazywamy rent¹ rodzinn¹.

W przypadku wdów to jest tak naprawdê ta
emerytura po mê¿u, tak potocznie nazywana. I te-
raz, jeœli bêdziemy mieli do czynienia z sytuacj¹,
¿e ma³¿onek umiera, to zgodnie z t¹ propozycj¹,
jak¹ tutaj mamy w tej ustawie i w ustawie, któr¹
bêdziemy za chwilê, mam nadziejê, omawiaæ, ta-
ka ¿ona dostaje wówczas po mê¿u rentê rodzinn¹,
która uwzglêdnia nie tylko tê czêœæ sk³adki eme-
rytalnej, jaka by³a wp³acana do systemu emery-
talnego, do ZUS, ale tak¿e tê sk³adkê wp³acan¹ do
OFE.

A wiêc, krótko mówi¹c, po œmierci ma³¿onka
ona dostanie rentê rodzinn¹, która uwzglêdnia te
500 z³, jakie by³y wyp³acane w przypadku zak³adu
emerytalnego. Czyli zabezpieczenie na wypadek
œmierci ma³¿onka jest w systemie rentowym, uw-
zglêdnia sk³adki p³acone do OFE. Jeœlibyœmy
chcieli, ¿eby ona dostawa³a emeryturê po mê¿u,
tak¹ emeryturê ma³¿eñsk¹, o której tak bardzo
du¿o siê mówi, to ja znowu pos³u¿ê siê tymi staty-
stykami, które tu mam. Dzisiaj oferta naszych
polskich zak³adów ubezpieczeñ jest taka, one ofe-
ruj¹ takie emerytury: je¿eli mamy ma³¿eñstwo,
w którym kobieta jest o piêæ lat m³odsza, to gdy-
byœmy chcieli wyp³aciæ emeryturê ma³¿eñsk¹
z konta ma³¿onka w takiej sytuacji, wynosi³aby
ona 63% indywidualnego œwiadczenia. Czyli jak
by m¹¿ ¿y³, to dostawa³by prawie o 40% mniej i ¿o-
na po jego œmierci te¿ dostawa³aby tê emeryturê
ma³¿eñsk¹ ni¿sz¹ prawie o 40%. Renta rodzinna
wynosi 85% indywidualnej emerytury, a wiêc za-
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bezpieczamy nie 500 z³ po mê¿u, a musielibyœmy
wtedy powiedzieæ, ¿e to wynosi nie 500 z³, tylko
ponad 400 z³, bo to jest 85%, czterysta kilkadzie-
si¹t z³otych renty wyp³acane z ubezpieczenia rento-
wego przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Tak
to wygl¹da z punktu widzenia tych funduszy.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani minister wyjaœnia³a tutaj bardzo obszer-

nie, a ja bym chcia³ krócej, nie jestem takim fa-
chowcem jak pani. Mnie chodzi na przyk³ad o ta-
k¹ sytuacjê, ¿e ¿ona jest emerytk¹ i m¹¿ jest eme-
rytem. Rozumiem, ¿e rodzina musi straciæ jakieœ
tam pieni¹dze na to, ¿eby to posz³o do tej wspólnej
puli. Ale chodzi mi o to, ¿eby ta ¿ona nie by³a po-
krzywdzona – bo na przyk³ad musia³a pracowaæ
mniej, bo zajmowa³a siê rodzin¹ i to m¹¿ wiêcej
pracowa³ – ¿eby ona mog³a na przyk³ad straciæ
swoje 300 z³ i przejœæ na 500 z³ mê¿a, by to by³o
troszeczkê wiêcej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Ona swoich 300 z³ nie straci, i tak je dostanie,

a po mê¿u dostanie wtedy… To znaczy, gdyby zde-
cydowali siê na tak¹ opcjê, ¿e ¿ona ma dostaæ po
mê¿u, to m¹¿ nie dosta³by 500 z³, tylko 300 z³. Od
razu, na pocz¹tku dosta³by 300 z³ i dopóty, dopóki
¿yje, dostawa³by te 300 z³, ¿eby po jego œmierci je-
go ¿ona te¿ dostawa³a 300 z³. Poniewa¿ my nie
chcemy, ¿eby m¹¿, póki ¿yje, dostawa³ 300 z³, tyl-
ko chcemy, ¿eby dostawa³ 500 z³, to zapropono-
waliœmy rozwi¹zanie, ¿e m¹¿, póki ¿yje, dostaje
500 z³, a po jego œmierci ¿ona dostaje nie z OFE,
ale z ubezpieczenia rentowego, na które m¹¿ p³a-
ci³ sk³adkê i które do tej pory s³u¿y zabezpiecze-
niu, czterysta z haczykiem. Krótko mówi¹c, dopó-
ki m¹¿ ¿yje, dostaje 500 z³, a po jego œmierci ¿ona
dostanie 400 z³ z ZUS.

(G³os z sali: Dostanie wiêcej.)
Dostanie wiêcej, tak.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê pañstwu bardzo za pytania, dziêkujê

pani minister za te wyczerpuj¹ce odpowiedzi. (Ok-
laski)

To by³o potwierdzenie tego, ¿e zadowoli³a pani
panów senatorów, jeœli chodzi o udzielanie odpo-
wiedzi.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. W tej chwili zg³osi³y siê trzy osoby, s¹ to

w kolejnoœci: pan senator Jan Rulewski, pan se-
nator Mieczys³aw Augustyn… Nie?

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
No to w takim razie nie pan senator Jan Rulew-

ski, ale pan senator Mieczys³aw Augustyn i pan
senator Wojciech Skurkiewicz. Zapraszam pier-
wszego mówcê…

(Senator Jan Rulewski: W nastêpnym punkcie,
teraz siê nie zg³asza³em.)

Dobrze, dziêkujemy, przyjmujemy rezygnacjê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-

stwo Senatorowie!
Te wyczerpuj¹ce pytania, pañstwa wnikliwoœæ

w³aœciwie zawêzi³y pole tego, o czym chcia³em po-
cz¹tkowo powiedzieæ. Chcia³bym tylko podkreœliæ
kilka spraw.

Mamy w zwi¹zku z t¹ ustaw¹ kilka dobrych
wiadomoœci. Tak siê utar³o, ¿e mówimy o tym
dniu dzisiejszym i o tych naszych decyzjach, i¿ to
s¹ same z³e wiadomoœci. To nieprawda, mamy
kilka dobrych wiadomoœci. Pierwsza to koniec
kluczenia, koniec zwlekania, koniec niepewno-
œci. Tyle rz¹dów mia³o szansê zrobiæ to po swoje-
mu, lepiej, zgodnie z tym, co dzisiaj deklaruj¹.
Mamy prawo pytaæ: gdzieœcie byli, czemu tego
nie zrobiliœcie? Mówi siê, ¿e rz¹d Platformy ca³y
rok itd. Byli tacy, którzy mieli na to dwa lata, byli
tacy, którzy mieli po cztery lata, i mimo to nie do-
czekaliœmy siê tych rozwi¹zañ. Jest dobra wiado-
moœæ dla Polaków: mamy wreszcie pewnoœæ, jak
bêd¹ wyp³acane nasze emerytury kapita³owe po
2009 r.

Druga dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e g³ówne
za³o¿enia zawarte w dokumencie, który mia³ na-
zwê „Bezpieczeñstwo dziêki ró¿norodnoœci”, zo-
sta³y spe³nione. Pada³y tutaj s³owa, ¿e Polacy zo-
stali oszukani, wprowadzeni w b³¹d, ¿e sk³adano
obietnice ponad miarê. Nie twierdzê, ¿e takich
nie by³o. Ale na pewno nie by³y to obietnice pañ-
stwa, nie by³y to niczyje twarde zobowi¹zania.
Wielu polityków obiecywa³o byæ mo¿e wiêcej, ni¿
ten system w ogóle kiedykolwiek by³by w stanie
daæ. Obietnice, jak wiecie, nic nie kosztuj¹. Ale
nie do nich powinniœmy siê odnosiæ. Powinniœmy
siê odnosiæ do tego, co jest zobowi¹zaniem twar-
dym, ustawowym. Otó¿ to zobowi¹zanie, zobo-
wi¹zanie urzêdowe, mówi³o o tym, ¿e zagwaran-
tujemy wyp³atê do¿ywotnich emerytur. I ta gwa-
rancja jest tutaj silnie zaakcentowana. ¯e za-
gwarantujemy, i¿ te wyp³aty emerytur liczone
wed³ug naszego indywidualnego dorobku bêd¹
pod¹¿a³y za inflacj¹. I w przypadku emerytur
okresowych jest gwarancja waloryzacji, a w przy-
padku emerytur do¿ywotnich jest gwarancja wa-
loryzacji w czêœci zusowskiej i udzia³u w zyskach
w czêœci kapita³owej. Wydaje siê, ¿e s¹ to gwa-
rancje silne.
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Powiedziane zosta³o, ¿e bêdziemy d¹¿yæ do ró-
wnouprawnienia w systemie emerytalnym kobiet
i mê¿czyzn. To te¿ nie jest droga jednokierunko-
wa, tej pe³nej równoœci nie ma, bo nie ma równo-
œci na rynku pracy, ci¹gle jeszcze powinniœmy do
niej d¹¿yæ, bo kobiety zarabiaj¹ mniej, ale te¿ pra-
cuj¹ krócej, bo maj¹ inne zobowi¹zania, rodzinne,
i maj¹ krótszy czas do osi¹gniêcia wieku emery-
talnego. ¯eby w takich warunkach zapewniæ przy-
bli¿one chocia¿ równouprawnienie, powsta³ ten
mechanizm liczenia wed³ug wspólnych tabel do-
tycz¹cych czasu ¿ycia. To jest bardzo wa¿ne. A na-
si poprzednicy, przygotowuj¹c pakiet, wcale nie
przewidywali takiego rozwi¹zania, tej równoœci by
nie by³o i kobiety, zgodnie z poprzednimi projekta-
mi, dostawa³yby zdecydowanie ni¿sze emerytury
od tych, które teraz s¹ proponowane. To jest bar-
dzo dobra wiadomoœæ dla naszych bliskich, dla
naszych ma³¿onek, dla naszych mam. One nie
mog¹, nie powinny byæ karane za to, ¿e zdecydo-
wa³y siê mieæ dzieci i odesz³y na jakiœ czas z rynku
pracy, ¿e maj¹ ustawowo zagwarantowany krót-
szy wiek emerytalny.

Proszê pañstwa, to jest dobra wiadomoœæ dla
tych wszystkich, którzy chcieliby przyspieszenia
rozwoju Polski albo przynajmniej utrzymania te-
go tempa rozwoju.

Tyle namieszano w tym systemie, ¿e twórcom
reformy emerytalnej nie mieœci³o siê w g³owie, ¿e
po dziesiêciu latach obci¹¿enia bud¿etu doty-
cz¹ce systemów emerytalnych podwoj¹ siê.
W perspektywie, gdyby nic z tym nie robiæ, dopro-
wadzilibyœmy nasz bud¿et do krachu.

Oto co jest dorobkiem tej reformy emerytalnej:
silne zwi¹zanie wyp³aty ze zgromadzonym kapita-
³em, z czasem gromadzenia tego kapita³u. A nie
wi¹zanie jej z mo¿liwoœciami bud¿etu i z tym, ile,
kto i dla jakiej grupy politycznie wydusi. Tak by³o
do tej pory. Z tym zrywamy, zaczynamy powa¿nie
myœleæ o swojej przysz³oœci i wysy³amy poprzez tê
ustawê, po raz któryœ, jasny sygna³: nasza emery-
tura, nasza pomyœlnoœæ w wieku odpoczynku za-
le¿y przede wszystkim od nas samych. Nie mamy
prawa w myœl solidarnoœci miêdzypokoleniowej,
zad³u¿aj¹c pañstwo, dok³adaj¹c do emerytur,
zmniejszaæ szans rozwojowych dzieci, które bêd¹
musia³y w przysz³oœci, jeden na jeden, utrzymy-
waæ kolejnego niepracuj¹cego. Ten ³ad, który
przynosi ta ustawa, zamykaj¹ca w du¿ej mierze,
bo jeszcze kilka elementów jest do zrobienia, re-
formê systemu emerytalnego, jest zatem cenny,
bo ta solidarnoœæ pokoleñ bêdzie realizowana
wtedy, kiedy m³odzi bêd¹ ³o¿yæ na tych, którzy za-
koñczyli pracê, ale jednoczeœnie ci starsi nie bêd¹
nak³adaæ na tych m³odszych ciê¿arów nie do
udŸwigniêcia, niedaj¹cych im szans rozwoju.

Dlatego uwa¿am, ¿e zarówno ten system, jak
i te konkretne rozwi¹zania broni¹ siê. One nie s¹

idealne, nie s¹ spe³nieniem marzeñ. To nie bêd¹
emerytury, za które pojedziemy na Bahamy, to
nie bêd¹ emerytury, które pozwol¹ zaszaleæ na
staroœæ, na pewno nie. Ale bêd¹ one w tej wysoko-
œci, która bêdzie wspó³zale¿na od naszego ca³ego
dorobku.

Myœlê, ¿e ten sygna³ powinni us³yszeæ ci wszys-
cy, którzy, bêd¹c na przyk³ad w sytuacji samoza-
trudnienia i zu¿ywaj¹c wszystkie œrodki i profity
wynikaj¹ce z tego, lekcewa¿¹ sobie przysz³oœæ.
Badania, które przeprowadzono w Polsce, poka-
zuj¹, ¿e Polacy w³aœciwie we wszystkich przedzia-
³ach wiekowych ma³o troszcz¹ siê o swoj¹ staroœæ,
ma³o troszcz¹ siê o swoj¹ emeryturê.

Teraz wysy³amy silny bodziec, to ju¿ nie jest tyl-
ko mo¿liwoœæ, jeœli ktoœ serio traktuje swoje ¿ycie
i swoj¹ przysz³oœæ, powinien to traktowaæ jako ko-
niecznoœæ. P³aæmy sk³adki, bêdziemy mieli wy¿-
sze emerytury. Jeœli tego nie zrobimy, te emerytu-
ry bêd¹ ni¿sze ni¿ byœmy chcieli.

Myœlê, Drodzy Pañstwo, ¿e ta dyskusja, tak
bardzo merytoryczna, tak bardzo konkretna, jest
godna pochwa³y. Powiem szczerze, spodziewa³em
siê tutaj polemik o du¿o wy¿szej temperaturze
emocjonalnej, o du¿o wy¿szej temperaturze…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Opozycja w Se-
nacie jest odpowiedzialna.)

Tak, tak. Stwierdzam i przyznajê, Panie Sena-
torze, ¿e opozycja w Senacie zachowuje siê odpo-
wiedzialnie i tym mi³ym akcentem, i kolejn¹ dobr¹
wiadomoœci¹ dla Polaków chcia³bym zakoñczyæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê panu.
Jeszcze trzydzieœci sekund móg³by pan mówiæ.
Mam nadziejê, ¿e zmieszcz¹ siê w czasie rów-

nie¿ nastêpni pañstwo senatorowie.
Teraz proszê pana senatora Wojciecha Skur-

kiewicza, a po nim zapraszam panów senatorów
Zbigniewa Cichonia i Jana Dobrzyñskiego.

Zapraszam.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Jest takie porzekad³o, ¿e jak chwal¹, to póŸ-

niej bêd¹ biæ. Ale mam nadziejê, ¿e tak nie bê-
dzie i dziêkujê za te s³owa panu senatorowi Au-
gustynowi.

Szanowni Pañstwo, moje bardzo krótkie wy-
st¹pienie bêdzie siê odnosi³o do tych kwestii, któ-
re by³y ju¿ poruszane g³ównie przez moj¹ osobê
podczas tury pytañ, tak do pana senatora, jak i do
pani minister.

Ale zanim przejdê do clou swojego wyst¹pienia,
chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e nie mo¿na mówiæ, ¿e
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m³odzi ³o¿¹ na emerytury czy na œwiadczenia
tych, którzy ju¿ osi¹gnêli wiek emerytalny. Prze-
cie¿ ci ludzie pracowali ca³e ¿ycie, ci ludzie wy-
krwawiali siê, chodz¹c do pracy, pracuj¹c w ró¿-
nych firmach, w kopalniach, w stoczniach i w in-
nych miejscach, przecie¿ i oni odprowadzali
sk³adki, to s¹ ich pieni¹dze, pieni¹dze, które gro-
madzili przez wiele, wiele lat. I teraz nie mo¿na
mówiæ: ktoœ ³o¿y na tych, którzy ju¿ w tej chwili
nie pracuj¹. Oni sobie te œwiadczenia wypracowa-
li i nie zapominajmy o tym, bo nie jesteœmy do tego
uprawnieni.

Szanowni Pañstwo, wrócê jeszcze do tego, co po-
rusza³em w swoich pytania. Jest wielk¹ niespra-
wiedliwoœci¹… No ja spotka³em siê przynajmniej
z kilkudziesiêcioma osobami, które czuj¹ siê za-
wiedzione i oszukane. Bo co innego mówiono im
wtedy, kiedy by³a wprowadzana reforma, a co in-
nego mówi siê w tej chwili. W tej chwili osoby, które
dobrowolnie przyst¹pi³y do OFE, nie maj¹ ¿adnego
pola manewru, nie mog¹ siê wycofaæ, a czêœæ ich
wynagrodzenia czy sk³adek jest odprowadzana do
otwartych funduszy emerytalnych. Te osoby przy-
st¹pi³y do otwartych funduszy emerytalnych
z myœl¹ o tym, zreszt¹ im to obiecano, ¿e gromadz¹
kapita³ i ten kapita³ bêdzie dziedziczony. A my
w tym momencie im to uniemo¿liwiamy. I st¹d mo-
ja troska o tych wszystkich, którzy czuj¹ siê oszu-
kani, i s¹ oszukani, troska o to, abyœmy dali im
szansê powrotu do stanu pierwotnego, abyœmy da-
li im szansê, by zrezygnowali z mo¿liwoœci odpro-
wadzania sk³adek do otwartych funduszy emery-
talnych, nawet zostawiaj¹c te pieni¹dze, które ju¿
tam zgromadzili. Bo te osoby na pewno by³yby za
tym, ¿eby zostawiæ te walory, które ju¿ tam s¹. Ale
one nie chc¹ mieæ z OFE nic wspólnego, chc¹ byæ
w jednym filarze, chc¹ byæ tylko w ZUS. Oczywiœcie
to nie jest przedmiot tej ustawy, nad któr¹ debatu-
jemy. Ale apelujê tu do pañstwa z Platformy Oby-
watelskiej i do rz¹du, aby siê pochylili nad tym pro-
blemem, bo tysi¹ce osób s¹ zawiedzione, s¹ oszu-
kane i na pewno by³yby zadowolone z tego, ¿e Se-
nat nad tak¹ ustaw¹ siê pochyla. Je¿eli pañstwo
nie jesteœcie w stanie tego zrobiæ, to my jako klub
Prawa i Sprawiedliwoœci pochylimy siê nad tym
i przedstawimy w³asn¹ inicjatywê, tylko liczymy na
pañstwa poparcie. Naprawdê jest olbrzymia rzesza
osób, które chcia³yby zrezygnowaæ, wycofaæ siê
z OFE, tylko nie maj¹ takiej mo¿liwoœci i czuj¹ siê
oszukane i zawiedzione. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Wyst¹pienie by³o rzeczywiœcie krótkie.
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Cichonia.
Proszê, Panie Profesorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nie neguj¹c celowoœci przyjêtych tutaj roz-

wi¹zañ, mam pewne zastrze¿enia co do ich zasad-
noœci. Bo albo siê decydujemy na rozwi¹zanie,
które jest kontynuacj¹ zasady solidaryzmu spo³e-
cznego, albo na rozwi¹zanie, które jest zgodne
z zasad¹ pokrywania w³asnych œwiadczeñ emery-
talno-rentowych, czyli zabezpieczenia na staroœæ
poprzez w³asne starania, w³asne sk³adki. A tym-
czasem to, co przyjêto w art. 20, to taka forma po-
œrednia, mianowicie, z jednej strony jest ta zasada
solidaryzmu, a z drugiej strony zasada zabezpie-
czenia sobie tych œwiadczeñ w³asnym staraniem.

I mam tu powa¿n¹ w¹tpliwoœæ, czy ten ograni-
cznik polegaj¹cy na tym, ¿e wyp³ata sk³adki na
rzecz osób wskazanych przez emeryta, zw³aszcza
na rzecz wdowy czy wdowca, bêdzie mia³a miejsce
w wypadku, je¿eli œmieræ nast¹pi³a w ci¹gu trzech
lat od przekazania sk³adki do funduszy do¿ywot-
nich emerytur kapita³owych, jest naprawdê spra-
wiedliwy i czy spe³nia postulat uczciwego trakto-
wania wszystkich emerytów. No, zw³aszcza ten
przedzia³ czasowy trzech lat wzbudza moje w¹t-
pliwoœci. Ja, generalnie rzecz bior¹c, jestem
sk³onny zaakceptowaæ, je¿eli ju¿ na tym stanie,
zasadê solidaryzmu spo³ecznego jako dominu-
j¹c¹ przy tym rozwi¹zaniu. Bo pani minister
wskazywa³a tu w sposób, no, w miarê przekony-
waj¹cy, ¿e istnieje potrzeba do¿ywotniego zabez-
pieczenia œwiadczeñ emerytalnych dla osób, któ-
re ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ wynosi œrednia w populacji Pola-
ków, i ¿e potrzebne s¹ jakieœ fundusze, które po-
winny pochodziæ z tych w³aœnie pieniêdzy, które
nie zostan¹ wykorzystane przez te osoby, które
z kolei odejd¹ z tego œwiata przed wykorzystaniem
tych sk³adek, które same zgromadzi³y. Ale jest py-
tanie, czy rzeczywiœcie trzy lata to rozs¹dny i spra-
wiedliwy okres. Czy nie nale¿a³oby tego okresu
wyd³u¿yæ na przyk³ad do piêciu, siedmiu lat, bio-
r¹c pod uwagê, ¿e jest rzecz¹ w sumie bardzo ma³o
prawdopodobn¹, ¿eby w obecnych warunkach
ktoœ ¿y³ zaledwie, powiedzmy, szeœædziesi¹t piêæ
lat plus trzy lata, czyli szeœædziesi¹t osiem lat.
Uwa¿am, ¿e je¿eliby przed³u¿yæ ten próg do piêciu
lat, to wystarczy³oby równie¿ na to, ¿eby te fundu-
sze pokrywa³y zapotrzebowanie na zabezpiecze-
nie do¿ywotnie innych emerytów i ¿eby zarazem
dzia³a siê pewna sprawiedliwoœæ wzglêdem tych,
którzy zostan¹, tak jak ju¿ wczeœniej powiedzia-
³em, osieroceni. Mam tu namyœli zw³aszcza dzieci,
które bêd¹ uprawnione… Chocia¿ z regu³y, zwa-
¿ywszy na wiek emerytów, dzieci uprawnionych
ju¿ nie ma, ale s¹ ma³¿onkowie pozostali przy ¿y-
ciu. Skoro odchodzimy tutaj od instytucji renty
rodzinnej, która normalnie przys³uguje przy
œwiadczeniach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, a przechodzimy do koncepcji wyp³aty zgro-
madzonych œrodków na rzecz osób uprawnio-
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nych, ale pod warunkiem, ¿e œmieræ emeryta na-
st¹pi³a w przeci¹gu zaledwie trzech lat od czasu
przekazania, czyli praktycznie rzecz bior¹c przed
osi¹gniêciem szeœædziesi¹tego trzeciego czy
szeœædziesi¹tego ósmego roku ¿ycia, to warto roz-
wa¿yæ, ¿eby to rozwi¹zanie by³o sprawiedliwe.

I nastêpna uwaga, ju¿ czysto technicznej natu-
ry. Mianowicie w ust. 3 tego¿ art. 20 jest mowa
o tym, ¿e ma³¿onek mo¿e otrzymaæ to œwiadczenie,
o ile w chwili œmierci emeryta pozostawa³ z nim we
wspólnoœci ustawowej. I pytanie: czy terminem
„wspólnoœæ ustawowa” pos³u¿ono siê tutaj œwia-
domie? Podobny termin wystêpuje w systemie
ubezpieczenia powszechnego, tam, gdzie chodzi
o prawo do renty rodzinnej – a powiadam, tutaj to
œwiadczenie jest jakby namiastk¹ tej renty rodzin-
nej, czymœ zastêpczym – tam siê u¿ywa terminu
„wspólnoœci ma³¿eñskiej”, maj¹c na myœli pozo-
stawanie ma³¿onków we wspólnym po¿yciu. Skoro
u¿ywacie pañstwo tutaj terminu „wspólnoœci
ustawowej”, to przypominam, co oznacza termin
„wspólnoœæ ustawowa” w rozumieniu kodeksu ro-
dzinnego i opiekuñczego. Oznacza on wspólnoœæ
ma³¿eñsko-maj¹tkow¹. I nastêpne pytanie. Czy¿-
by poprzez u¿ycie tego terminu ustawodawca
chcia³ wyeliminowaæ prawo wdowca czy wdowy,
którzy pozostawali w odrêbnoœci ma³¿eñskiej ma-
j¹tkowej? Tak by z tego wynika³o. Ale przypusz-
czam, ¿e takiego zamierzenia nie by³o. Jest to chy-
ba niedoróbka legislacyjna, któr¹ nale¿a³oby po-
prawiæ poprzez powrót do terminu wspólnoœci
ma³¿eñskiej, dotychczas u¿ywanego w powsze-
chnym systemie emerytalnym. Prawdopodobnie
idzie o to, ¿eby nie mieli prawa do tego œwiadczenia
ci ma³¿onkowie, którzy na przyk³ad pozostaj¹ w se-
paracji. Je¿eli ma³¿onkowie rozwiod¹ siê, to œwiad-
czenie rentowe te¿ nie bêdzie przys³ugiwa³o – tak
jak to przewidywa³a powszechna ustawa emerytal-
na. Chyba trzeba by zastosowaæ analogiê do przy-
jêtych rozwi¹zañ, a nie wprowadzaæ zupe³nie no-
wych, które, moim zdaniem, by³yby absolutnie
niesprawiedliwe. Jakie s¹ podstawy do tego, ¿eby
œwiadczenie nie przys³ugiwa³o ma³¿onkowi, który
pozostaje w odrêbnoœci ma³¿eñskiej maj¹tkowej?
Przecie¿ ma³¿onkowie mog¹ zawrzeæ umowê
ma³¿eñsk¹ maj¹tkow¹ i postanowiæ, ¿e pozostaj¹
w odrêbnoœci ma³¿eñskiej maj¹tkowej, co nie prze-
kreœla ma³¿eñstwa, nie przekreœla ich obowi¹zków
wynikaj¹cych z kodeksu rodzinnego i opiekuñcze-
go, ¿eby pozostawali we wspólnym po¿yciu, wza-
jemnie siê wspomagali, wspólnym wysi³kiem
utrzymywali rodzinê, któr¹ utworzyli. Pozbawianie
ich uprawnienia do œwiadczenia tylko z tego tytu-
³u, ¿e zawarli umowê ma³¿eñsk¹ maj¹tkow¹, która
wprowadzi³a ustrój rozdzielnoœci ma³¿eñskiej, by-
³oby chyba zupe³nie niecelowe. Ja myœlê, ¿e to jest
tylko i wy³¹cznie kwestia niestosownego terminu
i warto tu wprowadziæ poprawkê, o której mówi-

³em, u¿yæ terminu „wspólnoœæ ma³¿eñska”. Jest to
termin, który wystêpuje w dotychczasowych regu-
lacjach prawnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pan senator sk³ada jakieœ propozycje po-
prawek?

(Senator Zbigniew Cichoñ: Z³o¿ê poprawkê.)
Dziêkujê bardzo.
Do g³osu zapisa³ siê jeszcze pan senator Jan

Dobrzyñski.
Zapraszam pana senatora.

Senator Jan Dobrzyñski:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym z³o¿yæ piêæ poprawek doty-

cz¹cych emerytur ma³¿eñskich, emerytur
z gwarantowanym okresem wyp³at czy walory-
zacj¹ œwiadczeñ. To s¹ kwestie kluczowe. Nale-
¿y tutaj przypomnieæ, ¿e osoby, które decydo-
wa³y siê na przyst¹pienie do II filaru, by³y prze-
konane, ¿e to s¹ ich pieni¹dze i bêd¹ mog³y po-
dejmowaæ suwerenne decyzje co do przysz³oœci
swoich emerytur. Niestety, przed³o¿enie rz¹do-
we odbiera tak¹ mo¿liwoœæ, praktycznie daje
jeden produkt indywidualnych i do¿ywotnich
emerytur kapita³owych, bez mo¿liwoœci wybo-
ru choæby emerytury ma³¿eñskiej, co proponu-
jemy w naszej poprawce. Rz¹d argumentuje to
tym, ¿e taka emerytura bêdzie ni¿sza, wiêc to
siê nie op³aca. Nie rozumiem, dlaczego osoby
nie mog¹ same decydowaæ, co dla nich jest lep-
sze – czy emerytura do¿ywotnia, czy do¿ywot-
nia emerytura ma³¿eñska. Brak takiej mo¿li-
woœci jest tak naprawdê na rêkê przysz³ym za-
k³adom emerytalnym, bo nie musz¹ konkuro-
waæ liczb¹ produktów.

Nastêpna kwestia, któr¹ mocno podkreœlamy
i co do której zg³aszamy poprawkê, to brak walo-
ryzacji emerytur kapita³owych. W zamian za to
przyszli emeryci maj¹ mieæ udzia³ w zyskach przy-
noszonych przez zak³ady emerytalne. Dzisiaj ju¿
wiemy, ¿e emerytury kapita³owe z II filaru osób,
które nie przyst¹pi³y do OFE, bêd¹ bardzo niskie.
Jeœli chodzi o wysokoœæ emerytur, mówi siê nawet
o zmniejszeniu o 30%. Dlatego kwestia waloryza-
cji jest tutaj istotna.

Kolejn¹ spraw¹, któr¹ podnosimy w swoich po-
prawkach, jest gwarantowany dziesiêcioletni
okres wyp³aty, czyli w przypadku œmierci emeryta
emerytura bêdzie wyp³acana osobie przez niego
wskazanej przez dziesiêæ lat. Rz¹d w swoim pro-
jekcie proponuje trzyletni okres gwarantowanej
wyp³aty.

To s¹ te poprawki, Pani Marsza³ek.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujêpanuzawyst¹pienie.Towszystko, tak?
Teraz zapraszam na mównicê pana senatora

Mieczys³awa Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañ-

stwo!
Za chwilê mamy przerwê, wiêc ja tylko króciut-

ko odniosê siê do tych wypowiedzi.
Cieszê siê, ¿e pañstwo nie podwa¿acie istoty tej

ustawy. Powiem wyraŸnie: tak, rzeczywiœcie star-
szemu pokoleniu nale¿y siê szacunek i nale¿y siê
pewnoœæ wyp³at, bo ci ludzie wiele lat pracowali.
Ale niestety, w starym systemie, solidarnoœcio-
wym, jedno pokolenie pracowa³o na drugie, wiêc te
starsze osoby pracowa³y na emerytury tych, którzy
odchodzili na emerytury, a nie na swoje emerytu-
ry. A wiêc oczywiœcie w sensie moralnym jak naj-
bardziej zgadzam siê z panem senatorem Skurkie-
wiczem, ¿e starsi wypracowali sobie to prawo. No
ale nie wypracowali kapita³u. A my dzisiaj mówimy
o emeryturach kapita³owych. I oczywiœcie od tego
momentu to wypracowanie nie bêdzie mia³o cha-
rakteru moralnego, lecz ekonomiczny.

Nastêpna sprawa podnoszona przez pana se-
natora Cichonia, dotycz¹ca tego, ¿e albo system
bêdzie solidarnoœciowy, albo kapita³owy. Panie
Senatorze, z za³o¿enia system by³ mieszany i jest
mieszany. Gdyby tak by³o, jak by pan chcia³,
tobyœmy p³acili nie 1/3 sk³adki do OFE, tylko ca-
³¹. A my p³acimy… Tak, to z góry by³o pomieszane,
jest pomieszane i takie postanie. Mówi³ pan, ¿e nie
ma dziedziczenia. Ja podkreœlê, ¿e jest, ale nie-
ca³kowite. Do tej pory w ogóle nie dziedziczyliœmy.
Teraz, je¿eli umrzemy przed osi¹gniêciem wieku
emerytalnego, wszystko z OFE bêdzie dziedziczo-
ne. Warto, ¿eby to przes³anie posz³o.

(G³os z sali: Wszystko?)
Tak, to coœmy zgromadzili w OFE, bêdzie dzie-

dziczone. Jeœli przekroczymy ten wiek, osi¹gnie-
my wiek emerytalny, niestety jeszcze tylko przez
trzy lata. Mo¿na oczywiœcie dyskutowaæ, czy to
akurat ma byæ trzy lata czy wiêcej. Z wyliczeñ wy-
sz³o, ¿e najkorzystniej jest, kiedy to s¹ trzy lata.

Nie jest tak, Panie Senatorze, ¿e nie ma renty
rodzinnej. Nie wprowadzajmy ludzi w b³¹d! Renta,
w tym renta rodzinna, wyp³acana by³a z innej
sk³adki i tak to pozostaje.

I na koniec jeszcze tylko s³ówko co do tego, ¿e
tak wielki spadek przewiduje siê, jeœli chodzi
o wysokoœæ emerytur. To nie jest prawda. Nie
30%, bo skoro udzia³ naszej emerytury z OFE bê-
dzie zaledwie, jak mówi³a pani minister i ja tutaj
te¿ to przytacza³em, kilkunastoprocentowy, to
jak¿e¿ spadek ca³ej emerytury mo¿e byæ trzydzie-
stoprocentowy? Twierdzenie, ¿e to bêdzie spadek

trzydziestoprocentowy nie jest prawdziwe, nawet
przy za³o¿eniu, ¿e nic byœmy nie dostali z OFE.
A wiêc rozsiewanie takich informacji jest wprowa-
dzaniem w b³¹d, co nie oznacza, ¿e chcê powie-
dzieæ, i¿ emerytury w nowej generacji bêd¹ – gdy
idzie o stopê zast¹pienia emerytur¹ p³acy – tak sa-
mo korzystne jak teraz. Niestety, nie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej osób nie zapisa³o siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo, poniewa¿ zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Ko-
misjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisjê
Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Spytam jeszcze pani¹ minister, czy chcia³aby
siê teraz ustosunkowaæ do przedstawionych
wniosków. O 12.00 mamy przerwê, wiêc niewiele
czasu pozosta³o.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Nie, ja myœlê, ¿e wszystko zosta³o powiedziane
w dyskusji. Dziêkujê bardzo.)

Bardzodziêkujemypañstwuzarzeczow¹debatê.
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e punktualnie o go-

dzinie 12.00… Czekam, ¿eby wybi³a godzina
12.00, ale uczyniê to chwilê przedtem, poniewa¿
mo¿emy tak zrobiæ. Otó¿ zarz¹dzam przerwê do
12.30 i zapraszam wszystkich pañstwa na otwar-
cie wystawy „Józef Pi³sudski na wileñskiej i gro-
dzieñskiej ziemi”.

(Przerwa w obradach od godziny 11.59
do godziny 12.34)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, mimo uroczystego nastroju

w holu zapraszam do pracy.
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 298,
a sprawozdania komisji w drukach nr 298A
i 298B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Chcia³bym podziêkowaæ panu marsza³kowi za

proceduralne wprowadzenie, dziêki temu oszczê-
dzi³em czas. Przechodzê od razu do istoty rzeczy.

Ustawa o zmianie ustawy o rentach i emerytu-
rach oraz zmianie innych ustaw dotyczy prawie
pó³tora miliona rencistów – chyba tak, miliona
czterystu tysiêcy rencistów – miliona dwustu
piêædziesiêciu tysiêcy rencistów rodzinnych,
a tak¿e innych œwiadczeniobiorców z zakresu po-
mocy spo³ecznej w mniejszej liczbie. Jest to nie
tylko liczba znacz¹ca, ale liczba wielka i wa¿na.
Wa¿na ze wzglêdu na przysz³ych konsumentów
tej ustawy. Przypomnijmy, mimo ¿e ta ustawa wy-
stêpuje w pakiecie, którego omawianie zapocz¹t-
kowa³ pan senator Augustyniak…

(G³os z sali: Augustyn.)
…to jednak pod wzglêdem podmiotowym

i w szczególnoœci pod wzglêdem ryzyka ma od-
mienny charakter. Bo o ile ryzyko osi¹gniêcia czy
przekroczenia wieku emerytalnego jest, powie-
dzia³bym, przewidywalne i mo¿e byæ przedmio-
tem gry w okresie ten wiek poprzedzaj¹cym, bo
strony, to znaczy firmy ubezpieczeniowe oraz
klienci tych firm, pracownicy, maj¹ wiêksze mo¿-
liwoœci swobody, o tyle ryzyko rentowe, ryzyko
z tytu³u wyst¹pienia niezdolnoœci do pracy spo-
wodowanej wypadkiem lub chorob¹, nie jest prze-
widywalne. Jedynie statystycznie mo¿na do-
wieœæ, ¿e ono wystêpuje, ale ka¿dy z nas, przystê-
puj¹c do pracy zawodowej, nie przewiduje, jak
wiadomo, ¿e spotka go nieszczêœliwy wypadek
b¹dŸ dotknie go choroba, a w szczególnoœci cho-
roba zawodowa.

Z tego wzglêdu uwa¿am, ¿e tej ustawie trzeba
poœwiêciæ du¿o uwagi, w szczególnoœci jej uregu-
lowaniom.

Na posiedzeniu komisji projekt rz¹dowy
uchwalony w Sejmie przedstawi³a obecna tutaj
pani minister Ch³oñ-Domiñczak. Potrzebê wpro-
wadzenia tej ustawy uzasadnia³a zasadniczo
dwoma argumentami. Pierwszy to skorelowanie
tej ustawy z ustaw¹, któr¹ mia³ okazjê przedsta-
wiæ i z tak¹ rzeczowoœci¹ to zrobi³ mój kolega,
przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej, pan Mieczys³aw Domiñczak…

(G³osy z sali: Augustyn, Augustyn.)
Chodzi³o o to, ¿eby systemy naliczeñ w zwi¹zku

z jednolitoœci¹ wprowadzania sk³adki nie odbie-
ga³y od siebie co do mechanizmu i oczywiœcie wy-
sokoœci. Ta korelacja wi¹za³a siê z tym, ¿e sk³adka
zosta³a rozdzielona do dwóch funduszy ubezpie-
czeniowych, a zw³aszcza w drugim, otwartym, ma
charakter kapita³owy. Generalnie uwa¿ano, tak
dowodzi³a pani minister, ¿e racjonalizacja tej
ustawy polega na tym, ¿eby uzale¿niæ œwiadcze-
nie rentowe od wysokoœci odprowadzanych sk³a-
dek, czyli, innymi s³owy, od pewnego kapita³u, na

który sk³ada siê czas pracy w momencie osi¹gniê-
cia mo¿liwoœci otrzymania œwiadczenia i wielkoœæ
tej pracy. Jest oczywist¹ spraw¹, ¿e pojawia siê
zaraz pytanie: no dobrze, ale skoro wypadek loso-
wy, to w przypadku emerytur to zjawisko nie wy-
stêpuje. Œwiadczenie emerytalne, obojêtnie jakie-
go filaru, otrzymuje siê wtedy, kiedy osi¹ga siê ja-
kiœ wiek. A tutaj mamy nag³¹ przerwê, mamy nie-
spodziewan¹ przerwê.

Zdaniem pani minister, mechanizmy i oblicze-
nia zawarte w tej ustawie maj¹ charakter hipote-
tyczny i uwzglêdniaj¹ tak¹ sytuacjê, w której ten
rencista nadal by pracowa³. Pani minister… Rz¹d
podkreœla, ¿e to œwiadczenie, to odniesienie do hi-
potezy zatrudnienia ma walor wiêkszy ni¿ do tej
pory.

Oczywiœcie przedstawianie tego w tym krótkim
sprawozdaniu nie ma sensu, bo rzeczywiœcie to s¹
skomplikowane mechanizmy. Niemniej jednak
postaramy siê, byæ mo¿e z pomoc¹ pani minister
i innych, odpowiedzieæ na szczegó³owe pytania.

Pani minister… Rz¹d uwa¿a, ¿e drugim celem
ustawy jest deregulacja przepisów, które… Do tej
pory w stosunku do osób, o których mówi³em, wy-
stêpuj¹ bariery w zakresie zatrudniania – równie¿
te naturalne, zwi¹zane z ograniczonym rynkiem
pracy – osób dotkniêtych problemami zdrowotny-
mi. Wystêpuj¹, powiedzia³bym, regulacje, które
ograniczaj¹ aktywnoœæ zawodow¹ rencistów.

W ten oto sposób, gdy on podejmie pracê, to gi-
lotyna, jak powiedzia³bym, popiwkowa, ten popi-
wek emerytalno-rentowy powoduje, ¿e dochody
uzyskane z tytu³u ró¿nych form ubezpieczonej
pracy ulegaj¹ œcinaniu. Jest nawet pojêcie pu³ap-
ki: gdy niepe³nosprawny czy rencista, na ogó³ te¿
niepe³nosprawny, uzyska przychód pewnej
okreœlonej wielkoœci, jest karany za podjêcie tej
dzia³alnoœci. I rz¹d dowodzi, ¿e uchylenie tych
przepisów, a zatem, mówi¹c jêzykiem obiegowym,
stworzenie mo¿liwoœci nieograniczonego zatrud-
niania, podkreœlam: zatrudniania, nie powinno
wywo³ywaæ ¿adnych sankcji finansowych. A wiêc
wprowadza pe³n¹ swobodê zatrudniania siê nie-
pe³nosprawnego, rencisty – z pewnymi wyj¹tkami
– na rynku pracy. Muszê powiedzieæ, bo nie da siê
tego ukryæ, ¿e ma to zwi¹zek z takim oto twierdze-
niem rz¹du, zauwa¿onym przez opozycjê, ale rów-
nie¿ przez opiniê publiczn¹, ¿e w nowym systemie
– a kogo to obejmie, to powiem za chwilê – renty
zasadniczo ulegaj¹ zmniejszeniu.

I w ten oto sposób daje siê swoist¹ rekompen-
satê. Rz¹d dowodzi, w odpowiedzi na w¹tpliwoœci
tych, którzy zg³aszaj¹ te problemy czy te¿ te opi-
nie, ¿e renta nie mo¿e byæ substytutem wynagro-
dzenia. Renta jest œwiadczeniem ze strony firm
ubezpieczeniowych, ale g³ównie gwarantowanym
przez pañstwo jako rekompensata z tytu³u nie-
szczêœliwych zdarzeñ.

Ustawa zauwa¿a, ¿e s¹ renciœci urodzeni przed
1949 r., którzy uzyskaj¹ b¹dŸ uzyskali takie pra-
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wa, i dla nich bêd¹ naliczane œwiadczenia, wed³ug
dotychczasowych zasad oraz zniesione te ograni-
czenia. Czyli tu jest ewidentna, jak powiedzia³bym,
korzyœæ. Dla osób, które urodzi³y siê w 1949 r. lub
póŸniej, œwiadczenia bêd¹ naliczane ju¿ metod¹
zasadniczo kapita³ow¹, choæ rz¹d przewidzia³, ¿e
tak powiem, miêkkie l¹dowanie przez wprowadze-
nie okresu przejœciowego. Zatem zasadniczo renci-
œci urodzeni przed 1949 r. bêd¹ korzystali z obec-
nych przepisów, zaœ pozostali bêd¹ w zale¿noœci od
czasu, w którym bêd¹ nabywali œwiadczenia,
otrzymywali œwiadczenie, w którym bêd¹ miesza³y
siê dwa systemy: system starego naliczania eme-
rytury, który przecie¿ jest taki sam jak dla rent,
i nowego, kapita³owego. Rz¹d przewiduje, ¿e osta-
teczna godzina, a wiêc ta godzina W, ¿e tak po-
wiem, czy godzina pe³nej realizacji tej ustawy na-
st¹pi w 2013 r., kiedy to ten ca³y system uka¿e
swoj¹ racjonalnoœæ i, jak myœlê, te¿ swoje zalety.

Komisje z uwag¹ wys³ucha³y… By³a dyskusja,
a w szczególnoœci by³y pytania, które zmierza³y do
uzyskania odpowiedzi, na takie oto pytanie: dla-
czego rz¹d przyj¹³ jako hipotetyczny okres nali-
czania œwiadczenia, o czym mówiliœmy przed
chwil¹, okres ¿ycia rencisty, pocz¹wszy od szeœæ-
dziesi¹tego roku ¿ycia, a nie, jak w systemie eme-
rytur, od szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia. Jest
wiadome – jak s¹dzê, o to chodzi³o pytaj¹cemu –
¿e to na pewno wp³ynie na obni¿enie œwiadczenia
rentowego, poniewa¿ to zosta³o z zachowaniem tej
samej sk³adki roz³o¿one na d³u¿szy okres, czyli
œwiadczenie bêdzie mniejsze. To jest jasne, to wy-
nika z matematyki.

Pyta³em, czy po ewentualnym wprowadzeniu
pe³nego systemu gry kapita³owe, jak równie¿ gwa-
rancje rz¹du, a w³aœciwie, przepraszam… Tak,
kapita³owe, bo ta ustawa nie jest samoistn¹ usta-
w¹, ona ma zwi¹zek wprost z poprzednio omawia-
n¹ ustaw¹. Czy wtedy wielkoœæ œwiadczenia bê-
dzie na takim poziomie, ¿e naruszy postanowienie
art. 67 ust. 1 i 2 konstytucji, zgodnie z którym
obywatel pozostaj¹cy bez pracy nie z w³asnej woli
i niemaj¹cy innych œrodków utrzymania ma pra-
wo do zabezpieczenia spo³ecznego? Czym innym
jest sytuacja emeryta, który, co powtarzam, mo¿e
prowadziæ gry i nawet mo¿e pracowaæ i przed³u¿aæ
swoj¹ aktywnoœæ zawodow¹, a czym innym jest
sytuacja na przyk³ad osoby niepe³nosprawnej
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, no,
o ca³kowitej niepe³nosprawnoœci. I zapewne usta-
wodawca, twórca konstytucji, kierowa³ siê t¹ za-
sad¹ – zreszt¹ nie tylko on, bo chyba prawie wszy-
stkie pañstwa europejskie uwzglêdniaj¹ ryzyko
z tytu³u niezawinionej niesprawnoœci do pracy,
na ogó³ zdrowotnej, w koordynacji systemów ry-
zyka w ca³ej Europie.

Pytano równie¿, czemu to zniesienie barier
w zatrudnieniu ma formê ograniczon¹ i dotyczy

tylko rencistów i emerytów, a nie siêga do emery-
tów bêd¹cych na tak zwanych wczeœniejszych
emeryturach – nie nale¿y tego myliæ i uwa¿aæ, ¿e
na emeryturach uprzywilejowanych, czego, jak
s¹dzê, dowodzi³ rz¹d.

Wreszcie trzeba przytoczyæ opiniê rady nadzor-
czej ZUS czy chocia¿ zwróciæ na ni¹ uwagê, na ile
czas wyst¹pienia na to pozwala. Zosta³ w niej pod-
niesiony problem, o którym przed chwil¹ mówi-
³em, ale te¿ problem mê¿czyzn – pozwol¹ panie se-
nator, ¿e bêdê mówiæ wyj¹tkowo o sytuacji mê¿-
czyzn, bo rada nadzorcza podnosi sprawê nieró-
wnoprawnoœci. Otó¿ gdyby przyj¹æ, ¿e rencistê
spotka przykroœæ w wieku powy¿ej szeœædziesiê-
ciu lat, to ten sposób naliczania renty nie bêdzie
sprawiedliwy, bo przyjêto, jak powtarzam, okres
hipotetyczny, ¿e na rentê przechodzi siê w wieku
szeœædziesiêciu lat – hipotetyczny okres nalicze-
niowy. I rada nadzorcza podnios³a to w swoim sta-
nowisku, ¿e to mo¿e byæ przedmiotem œcigania
i znaleŸæ siê w Trybunale Konstytucyjnym.

Jeszcze raz pozwolê sobie wróciæ do sprawy
rent. Mówi³em, ¿e to jest spora liczba ludzi, powie-
dzmy sobie szczerze, najbardziej skrzywdzonych,
i to pod ka¿dym wzglêdem, po pierwsze, dotkniê-
tych przez los, a po drugie, skrzywdzonych wyso-
koœci¹ tych œwiadczeñ. Pamiêtajmy, ¿e minimal-
na renta, co prawda dla osób o nieznacznym stop-
niu niepe³nosprawnoœci, wynosi 488 z³. Jak pró-
bujê to zestawiæ z obliczeniami, danymi o mini-
mum egzystencjalnym i socjalnym, to wiem, ¿e
chyba ju¿ teraz wystêpuje taki konflikt, i¿ osoba
samotna, dla której wyznaczono w³aœnie to mini-
mum, nie jest w stanie samodzielnie bytowaæ bez
pomocy innych osób czy organizacji, w tym z trze-
ciego sektora. A dodajmy, ¿e wra¿liwoœæ w tej
kwestii bynajmniej nie wynika tylko z tego faktu,
i¿ noszê znaczek „Solidarnoœci”. Otó¿ osoba, co do
której uznaliœmy, rz¹d te¿ uzna³, i¿ wymaga do-
datkowej opieki medycznej, ma wy¿sze koszty ni¿
podobna osoba bêd¹ca na emeryturze, te¿ uzna-
wanej za stan pewnej niesprawnoœci. I musi tu
powstaæ – i powsta³o – to pytanie, którym nie
chcia³bym przekraczaæ granic kompetencji spra-
wozdawcy, wiêc wyst¹piê z nim w dyskusji.

Wracaj¹c do posiedzenia komisji, sprawozda-
jê, ¿e komisja, po krótkiej dyskusji dotycz¹cej
terminu wprowadzenia tej ustawy, a wiêc 1 sty-
cznia, uzna³a wiêkszoœæ argumentów rz¹du i je-
dnog³oœnie rekomenduje Wysokiej Izbie podjêcie
uchwa³y o przyjêciu ustawy w brzmieniu zapro-
ponowanym przez Sejm, bez poprawek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam senatora Kleinê, przedstawiciela

Komisji Gospodarki Narodowej.
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Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

przedstawiam sprawozdanie o uchwalonej przez
Sejm w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawie
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw. Nasze sprawozdanie, sprawozda-
nie Komisji Gospodarki Narodowej, zosta³o za-
warte w druku nr 298B. Komisja Gospodarki Na-
rodowej rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Pan senator Jan Rulewski bardzo szczegó³owo
i obszernie poinformowa³ Wysok¹ Izbê o tej usta-
wie, o wszystkich problemach i niuansach. Moje
wyst¹pienie nie bêdzie tak obszerne, bêdzie raczej
krótk¹ rekapitulacj¹ tego, co powiedzia³ pan se-
nator Rulewski, ewentualnie doprecyzowaniem
pewnych uwag i opinii, raczej nie chcê wchodziæ
w problematykê tej ustawy a¿ tak g³êboko, jak
zrobi³ to mój szanowny przedmówca, znawca tej
ustawy i problematyki osób niepe³nosprawnych
i rencistów.

Opiniowana ustawa ma osi¹gn¹æ w za³o¿eniu
ustawodawcy dwa podstawowe cele: po pierwsze,
ma wprowadziæ nowy system naliczania rent z ty-
tu³u niezdolnoœci do pracy dla osób urodzonych
po dniu 31 grudnia 1948 r., po drugie, ma doko-
naæ zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów, polega-
j¹cej na tym, aby renta z tytu³u niezdolnoœci do
pracy nie ulega³a zmniejszeniu ani zawieszeniu
z tytu³u osi¹gania przychodów z pracy zarobkowej
bez wzglêdu na ich wysokoœæ.

Opiniowana ustawa, nie zmieniaj¹c przepisów
okreœlaj¹cych warunki, których spe³nienie upra-
wnia do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy,
wprowadza now¹ metodê obliczania tej renty.
Podstawê obliczenia renty z tytu³u niezdolnoœci
do pracy dla osoby urodzonej po 31 grudnia
1948 r. bêdzie stanowi³a suma zwaloryzowanych
sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i zwaloryzo-
wanego kapita³u pocz¹tkowego, zapisanych na
koncie ubezpieczonego prowadzonym przez Za-
k³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Renta dla osoby
niezdolnej do pracy, urodzonej przed dniem 1 sty-
cznia 1949 r., bêdzie obliczana na dotychczaso-
wych zasadach.

Opiniowany akt prawny wprowadza ponadto
okres przejœciowy, w którym renty z tytu³u nie-
zdolnoœci do pracy bêd¹ obliczane tak zwan¹ me-
tod¹ mieszan¹, zarówno wed³ug dotychczas obo-
wi¹zuj¹cych, jak i nowych zasad. Metoda miesza-
na znajdzie zastosowanie do obliczania renty oso-
bom, które z³o¿¹ wniosek o przyznanie tego
œwiadczenia w latach 2009–2013.

Wprowadzenie zasady, w myœl której renta z ty-
tu³u niezdolnoœci do pracy nie ulega zmniejszeniu
ani zawieszeniu z tytu³u osi¹gniêtych przycho-
dów z pracy zarobkowej, ma w intencjach ustawo-

dawcy wp³yn¹æ na aktywnoœæ zawodow¹ osób
niepe³nosprawnych pobieraj¹cych to œwiadcze-
nie. Dziêkujê bardzo.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców. Czy ktoœ z pañstwa sena-
torów pragnie zadañ takie pytanie?

Senator Skurkiewicz, potem senator…

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie jest do pana senatora Kleiny,

dwa nastêpne – do pana senatora Rulewskiego,
jeœli pan marsza³ek pozwoli.

Panie Senatorze, moje pytanie dotyczy sprawy,
o której pan wspomnia³ w ostatnim swoim zda-
niu, czyli pobudzania do aktywnoœci zawodowej
osób, które korzystaj¹ z uprawnieñ emerytal-
nych, ze œwiadczeñ emerytalnych. Ale jakie¿ to
jest pobudzanie do pracy, skoro my ich ogranicza-
my t¹ kwot¹ bazow¹ w wysokoœci 130% œredniego
wynagrodzenia? Czy nie nale¿a³oby zastanowiæ
siê nad tym, aby zwiêkszyæ tê kwotê przynajmniej
do 150%, co by³o sugerowane w Sejmie, kiedy ta
sprawa tam stawa³a? Czy mo¿e zlikwidowaæ tê
kwotê? No, mo¿e jednak powiêkszyæ, bo ze zlikwi-
dowaniem pewnie by³by problem.

Nastêpne pytanie jest do senatora Rulewskie-
go, ale to mo¿e ju¿ za chwilê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ten problem sygnalizowa³ ju¿ pan senator Jan

Rulewski. Nasza komisja, Komisja Gospodarki
Narodowej, nie analizowa³a ustawy pod tym
k¹tem. Uzna³a, ¿e te przepisy s¹ takimi przepisa-
mi, które mobilizuj¹ i zachêcaj¹ rencistów, a nie
krzywdz¹ tych, którzy pobieraj¹ rentê, z tego po-
wodu, ¿e podejmuj¹ pracê. Myœlê, ¿e wszyscy
chcemy, aby rencistów… Zreszt¹ tak¿e oni sami
chc¹ podejmowaæ tê pracê, a dotychczasowe
przepisy ogranicza³y tê mo¿liwoœæ z tego wzglêdu,
¿e w praktyce te osoby, które podejmowa³y pracê,
by³y podwójnie krzywdzone. Oczywiœcie takie roz-
wi¹zanie, ¿e rencista otrzymywa³by rentê wy¿sz¹
czy nawet na dotychczasowym poziomie, by³oby
dla niego niew¹tpliwie korzystniejsze. Wprowa-
dzenie tych przepisów ma jakby podwójny cha-
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rakter, o czym wspomnia³ pan senator Rulewski,
ma prowadziæ do tego, ¿eby skoro z jednej strony
wprowadzamy ograniczenia ze wzglêdu na mo¿li-
woœci bud¿etu, a tak¿e Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, to z drugiej strony dajemy szansê
wiêkszej, swobodnej, nieograniczonej aktywnoœci
zawodowej.

(SenatorWojciechSkurkiewicz:Dziêkujêbardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: I dwa pytania

do pana senatora Rulewskiego, jeœli pan marsza-
³ek pozwoli.)

Tak, proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pierwsze pytanie. Panie Senatorze, pan ju¿

wspomina³ o tym, referuj¹c prace komisji, ale czy
mo¿e pan powiedzieæ wprost: czy te zapisy ustawy
wp³yn¹ korzystnie, czy negatywnie na renty, które
bêd¹ wyp³acane? Czy one bêd¹ wy¿sze, czy te¿
ni¿sze? Jak pan to ocenia? Czy ta sprawa stawa³a
na posiedzeniu komisji, czy by³a dyskusja na ten
temat? Jakie s¹ opinie pana i osób reprezentu-
j¹cych rz¹d?

A drugie pytanie dotyczy te¿ dyskusji prowa-
dzonej w poprzednim punkcie i tych osób urodzo-
nych przed 1948 r.…

(Senator Jan Rulewski: 1949 r.)
…przed 1949 r. czy te¿ przed 1969 r. Czy nie

nale¿a³oby… Czy nie by³oby sprawiedliwsze, gdy-
by osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 r. po-
traktowaæ zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi za-
sadami, a te urodzone po 1 stycznia 1969 r., które
z obowi¹zku zosta³y przyporz¹dkowane otwartym
funduszom emerytalnym, traktowaæ wed³ug no-
wych zasadach? Bo w przypadku tych pierwszych
obowi¹zywa³a zasada dobrowolnoœci wst¹pienia
do OFE, prawda?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Czy nie nale¿a³oby siê nad tym zastanowiæ? Czy

nie by³by to sprawiedliwszy system? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, zgodnie z ustaw¹, jeœli chodzi

o œwiadczenia rentowe dla osób, które urodzi³y siê
przed 1949 r., to nie ulegn¹ one zmianie, bo bêd¹
obliczane na dotychczasowych zasadach. Takie

jest zarówno moje zdanie, jak i zdanie rz¹du. Nad-
to rz¹d zapewnia, ¿e wch³oniêcie przez rynek tych
osób, które bêd¹ musia³y… które ju¿ dzisiaj ucze-
stnicz¹ w tym rynku, bêd¹ jeszcze bardziej zape-
wnione przez gwarancje œrodków kierowanych,
jak rozumiem, do przedsiêbiorców na rekompen-
saty z tytu³u zatrudniania dla osób niepe³nospra-
wnych. I ta gwarancja, jak pamiêtam, ma wynosiæ
30%, czyli bêdzie najwiêksz¹ gwarancj¹ z dotych-
czas serwowanych w³aœnie tym podmiotom.

Jeœli zaœ chodzi o to, czy nie by³oby sprawiedli-
we i konieczne skierowanie w jakiœ sposób tej gru-
py miêdzy 1949 r. a 1968 r., jak to ma miejsce
w funduszach emerytalnych, to w systemach od
ryzyka rentowego sprawiedliwoœæ ma chyba
punkt ciê¿koœci w innym miejscu. Otó¿ w moim
przekonaniu – trochê wyprzedzam orkiestrê z po-
wodu tej chêci w³asnego wyst¹pienia – to ryzyko
rentowe rz¹dzi siê innymi prawami, co wszak¿e
nie przeszkadza, tak jak powiedzia³em, jest taka
zgodna opinia, ¿eby zgodnie z intencjami rz¹du
metodykê, sposób skorelowaæ z ustawami emery-
talnymi, bo przecie¿ tworzenie tej sk³adki, tworze-
nie kapita³u ubezpieczeniowego powinno siê od-
bywaæ na jednakowych i czytelnych zasadach. Ale
odwo³ujê siê tu do pani minister, mo¿e ona jest
w stanie – s¹dzê, ¿e tak, bo powiedzia³a to na po-
siedzeniu komisji – odpowiedzieæ szerzej na pañ-
skie pytanie, dlaczego wprowadzono albo nie
wprowadzano rozró¿nienia dotycz¹cego osób,
które w tej chwili mog¹ zostaæ… No, praktycznie
ka¿dy z nas mo¿e staæ siê rencist¹. Mo¿na by to
pañskie pytanie – przepraszam, mo¿e to nadu¿y-
cie ze mojej strony, Panie Senatorze – jeszcze roz-
szerzyæ. Mnie dzisiaj, a ja jestem emerytem stare-
go portfela, mo¿e spotkaæ taki przypadek, ¿e sta-
nê siê rencist¹, co prawda szczêœliwie urodzo-
nym, bo jeszcze w okresie, gdy nie zabijano Polski,
ale mog¹ byæ ludzie, którzy… A wiêc jest to pyta-
nie o sprawiedliwoœæ.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziekujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze! Mam pytanie do pana senato-

ra sprawozdawcy Rulewskiego. Czy pan nie uwa-
¿a, ¿e samo uzasadnienie tej ustawy i zmiany
wprowadzane t¹ ustaw¹ s¹ w ogóle sprzeczne
z sam¹ ide¹ ubezpieczenia? Bo przecie¿ jest tak,
¿e sk³adamy siê wszyscy na sytuacje, które mog¹
spotkaæ tylko niektórych. Sam pan powiedzia³, ¿e
te sytuacje s¹ nie do przewidzenia i mog¹ spotkaæ
tylko niektórych. Uzale¿nianie wysokoœci tej re-
nty, otrzymanej przy takiej okazji, od kwoty zgro-
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madzonej na funduszu ubezpieczeñ emerytal-
nych mo¿e powodowaæ chocia¿by takie sytuacje,
¿e kiedy m³ody ojciec ulegnie takiemu wypadko-
wi, otrzymywane przez niego œwiadczenie z tego
tytu³u nie zabezpieczy w ¿aden sposób utrzyma-
nia rodziny. Mo¿e w takiej sytuacji warto by³oby
siê zastanowiæ, czy nie lepiej, ¿eby taki pracownik
w ogóle nie musia³ tego zbieraæ poprzez ZUS, za
poœrednictwem ZUS? Móg³by sobie sam, indywi-
dualnie, zbieraæ te pieni¹dze. Bo skoro ZUS nie
chce siê do³o¿yæ w krytycznej sytuacji, to po co
ktoœ ma gromadziæ te œrodki?

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Dajczak – pozwolê sobie zwró-

ciæ siê personalnie, czego raczej nie robiê – nie tyl-
ko podzielam pañskie w¹tpliwoœci, ale wrêcz bym
je pog³êbi³. A dlaczego u¿ywam nazwiska? Otó¿
zgadzam siê z tym niezrozumieniem istoty ubez-
pieczenia od losowego w koñcu przypadku, jakim
jest wypadek czy choroba, w tym zawodowa. Jed-
nak¿e niezrozumia³e s¹ dla mnie dzia³ania Sejmu
poprzedniej kadencji, a zw³aszcza pani minister…

(G³os z sali: Kluzik-Rostkowskiej.)
Nie, nie, nie jej…
(G³os z sali: Kalety.)
Nie, nie…
(G³os z sali: Gilowskiej.)
Tak, Zyty Gilowskiej, która, kieruj¹c siê zape-

wne jakimœ odruchem pad³ego ju¿ neoliberaliz-
mu, zniszczy³a system, o którym pan, moim zda-
niem, nie tylko marzy, ale i poprawnie myœli.
O tym systemie wszyscy myœleliœmy w momencie,
gdy razem z AWS wprowadziliœmy reformê syste-
mu emerytalnego. Wydzieliliœmy w nim fundusz
ubezpieczeñ rentowych, na który mieli siê sk³a-
daæ i sk³adali siê zreszt¹ do dzisiaj, ale nie w tym
stopniu, pracodawcy. Sk³adka wówczas by³a po-
krywana przez pracownika i przez pracodawcê,
by³a na poziomie tego… I wówczas, jak pamiêtam,
pojawi³a siê jakiœ filozofia klina, w efekcie czego,
daj¹c „³apówkê” zwi¹zkom zawodowym i praco-
wnikom, czyli rezygnuj¹c z odprowadzania sk³ad-
ki, obni¿ono koszty pracy. Pani Zyta Gilowska ze-
bra³a oczywiœcie, zas³u¿one w przypadku szko³y
neoliberalnej, pochwa³y, mo¿e nawet jakieœ na-
grody, ale nie chcê tak daleko uciekaæ, bo nie œle-
dzi³em tego, a jako in¿ynier muszê odnosiæ siê do
faktów. Jednak jest prawd¹ niezaprzeczaln¹, ¿e
chyba jeszcze w 2006 r. – przepraszam, mo¿e tu
byæ drobna pomy³ka – system ten, który zaprojek-
towano w momencie reformy ubezpieczeñ, by³ sa-
mowystarczalny, a renciœci, pracownicy mieli
przynajmniej tê pewnoœæ, ¿e bêd¹ mogli z niego
czerpaæ. By³ samowystarczalny, bo wskaŸnik po-
krycia wynosi³ 98%–99%, a dzisiaj spada do po-
ziomu 57%.

I tu pojawia siê pytanie, które chcia³bym skie-
rowaæ; przepraszam, ¿e uprzedzê pani¹ minister.
Czy my znowu sterujemy w kierunku komuny
i systemu, w którym pañstwo przejmie ca³kowit¹
odpowiedzialnoœæ za rencistów i emerytów, bo
stanie siê to jednostk¹ bud¿etow¹? Przecie¿ prze-
widzieliœmy udzia³ osób, instytucji, organizacji
w tworzeniu tego funduszu na tyle, ¿eby on we
w³aœciwym czasie i we w³aœciwych proporcjach
móg³ odpowiadaæ na to, czego sami na ogó³, nie-
stety, albo nie jesteœmy w stanie przewidzieæ, albo
nawet nie chcemy przewidzieæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Tak siê z³o¿y³o, ¿e

pan senator w³aœnie wyjaœni³ moje w¹tpliwoœci,
wiêc rezygnujê z pytania. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ca³y czas pojawia siê rok 1969 i rok 1949, te
dwie ró¿nice. Pozwolê sobie przypomnieæ i powtó-
rzyæ jeszcze raz: osoby, które s¹ urodzone przed
1969 r., na zasadach dobrowolnoœci przyst¹pi³y
do otwartych funduszy emerytalnych, a w tym
momencie pañstwo wszystkie osoby, niejako obo-
wi¹zkowo, wrzucacie do tego nowego systemu ren-
towego. Tam by³a…

(Senator Jan Rulewski: Dobrowolnoœæ, wybór.)
Nie by³o obowi¹zku, tylko dobrowolnoœæ, tu

jest obowi¹zek. Dlatego jeszcze raz pytam: czy
nie nale¿a³oby daæ tym wszystkim, którzy s¹ uro-
dzeni przed rokiem 1969, przed 1 stycznia
1969 r., szansy na to, aby na dotychczasowych,
starych zasadach mogli korzystaæ z tych œwiad-
czeñ rentowych, z funduszu, z wyp³acanych pie-
niêdzy, z tych rent? Na dotychczasowych zasa-
dach.

(Senator Jan Rulewski: Rozumiem.)
A nowe zasady nowelizujmy, ale dla tych wszy-

stkich, którzy s¹ urodzeni po 1 stycznia 1969 r.

Senator Jan Rulewski:

Zadane po raz drugi pytanie jest równie zrozu-
mia³e. I po raz drugi odpowiadam, ¿e to pani mini-
ster, która jest autorem, czy te¿ bêd¹ce autorem
projektu ministerstwo – rz¹d go przyj¹³ – jest
w stanie odpowiedzieæ, dlaczego tym siê kierowa-
no. Byæ mo¿e metoda to narzuci³a. Byæ mo¿e me-
toda, a byæ mo¿e szlachetne cele.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma pytañ.
Poniewa¿ projekt ustawy zosta³ wniesiony

przez rz¹d, poproszê o zajêcie stanowiska pani¹
minister pracy i polityki spo³ecznej, pani¹ mini-
ster Domiñczak… Ch³oñ-Domiñczak, przepra-
szam bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Przepraszam, ale je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to
ja zabiorê ju¿ g³os z tego miejsca.)

Oczywiœcie, oczywiœcie. Ale, Pani Minister, mo-
ja propozycja by³aby taka, ¿eby pani mo¿e prze-
siad³a siê tutaj do nas, ¿eby pañstwo pani¹ po
prostu widzieli.

(G³osy z sali: Nie, nie, nie, nie ma potrzeby.)
Tak? Dobrze.
(G³os z sali: W ramach ochrony macierzyñ-

stwa…)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Mam 13 listopada termin, tak ¿e…
(G³os z sali: Stanis³awa.)
Ale Maciej bêdzie.
Generalnie rzecz bior¹c, myœlê, ¿e pan senator

Rulewski bardzo wyczerpuj¹co powiedzia³, jakie
s¹ intencje ustawy, podobnie jak pan senator
Kleina. Generalnie intencj¹ ustawy jest dopaso-
wanie systemu rentowego, systemu naliczanych
œwiadczeñ, rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy,
tak¿e rent rodzinnych, do zasad funkcjonuj¹cych
w nowym systemie emerytalnym. Zasad¹ ka¿de-
go systemu ubezpieczeñ spo³ecznych jest to, ¿e is-
tnieje pewne powi¹zanie pomiêdzy tym, jak liczy-
my emerytury, a tym, jak liczymy renty, i to jest
faktycznie zawarte w tych propozycjach.

Chcia³abym zwróciæ uwagê tak¿e na to, o czym
mówi³am przy poprzednim punkcie: s¹ tutaj
zmiany polegaj¹ce na tym, ¿e jeœli ktoœ jest cz³on-
kiem otwartego funduszu emerytalnego i dostaje
emeryturê z dwóch filarów, to po jego œmierci ren-
ta rodzinna bêdzie liczona w sposób uwzglêdnia-
j¹cy oba filary w wysokoœci renty wyp³acanej w³a-
œnie z tego funduszu rentowego, o którym dzisiaj
by³a mowa.

Kolejna sprawa, która jest istotna: ten system
zachowuje zasady ryzyka ubezpieczeniowego,
czyli jednak przyjmujemy zasadê, ¿e fakt powsta-
wania niezdolnoœci do pracy jest poniek¹d nieza-
le¿ny od wieku, to, kiedy taka niezdolnoœæ do pra-
cy powstaje, nie powinno mieæ istotnego wp³ywu
na wysokoœæ œwiadczenia. I przyjêta zosta³a taka
zasada, ¿e bez wzglêdu na to, kiedy, po jakim

okresie pracy, niezdolnoœæ do pracy siê pojawia,
wysokoœæ renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy jest
liczona w oparciu o stan konta, ale ten stan konta
jest odpowiednio zwiêkszany – zak³ada siê, ¿e ta-
ka osoba przepracowa³a co najmniej trzydzieœci
lat. Pada³o pytanie o to, co siê dzieje, je¿eli m³ode-
mu cz³owiekowi na przyk³ad po piêciu latach pra-
cy coœ siê sta³o, pojawi³a siê niezdolnoœæ do pracy
i ma on rentê. Wówczas stan jego konta bêdzie
mno¿ony tak, ¿eby do³o¿yæ do trzydziestu lat, czyli
do³o¿yæ dwadzieœcia piêæ takich hipotetycznych
lat oszczêdzania po to, ¿eby jego renta by³a w³aœ-
nie adekwatna do ryzyka, które siê pojawi³o, czyli
niezdolnoœci do pracy w relatywnie m³odym wie-
ku.

Jest to inny sposób uwzglêdniania tego uzu-
pe³niaj¹cego okresu ubezpieczenia zwi¹zanego
z ryzykiem rentowym. W dotychczas obowi¹zu-
j¹cym systemie rentowym te okresy hipotetyczne
by³y uzupe³niane nie do trzydziestu lat, jak pro-
ponujemy w ustawie, ale do dwudziestu piêciu
lat. Druga bardzo wa¿na sprawa: propozycja
rz¹dowa jest taka, ¿eby liczyæ ten uzupe³niaj¹cy
kapita³ w oparciu o stan konta, a wiêc rzeczywi-
œcie zap³acone sk³adki. W starym systemie ren-
towym te okresy by³y liczone w ni¿szym wymia-
rze, tak jak ka¿dy okres sk³adkowy oznacza zwiê-
kszenie renty czy emerytury o 1,3% podstawy
wymiaru, tak okresy hipotetyczne o 0,7%, wiêc
prawie o po³owê mniej. Rezygnujemy z tej zasady
po to, ¿eby ograniczyæ ryzyko tego, ¿e œwiadcze-
nia bêd¹ istotnie ni¿sze.

Ta ustawa wprowadza te¿ zasadê likwidacji
zmniejszania i zawieszania œwiadczeñ rentowych,
nie tylko rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy, ale,
co wa¿ne, rent socjalnych i innych rent przyzna-
wanych osobom niepe³nosprawnym, je¿eli podej-
muj¹ zatrudnienie. Czyli tutaj ju¿ nie mówimy
o tych ograniczeniach, 70% czy 130% przeciêtne-
go wynagrodzenia, one po prostu s¹ wyelimino-
wane, co wynika z tego, ¿e bardzo czêsto osoby
niepe³nosprawne, renciœci, podejmuj¹c pracê,
godzili siê nawet na ni¿sze zarobki, dlatego ¿e pra-
codawcy mówili, ¿e to i tak nie zwiêkszy im docho-
du, a oni na przyk³ad mniej p³ac¹. Takie rozwi¹za-
nie jest zastosowane, ¿eby unikn¹æ tego typu pu-
³apki dochodowej czy w ogóle niechêci do podej-
mowania zatrudnienia. Ono zreszt¹ wynika tak¿e
z rekomendacji ekspertów, rekomendacji organi-
zacji miêdzynarodowych, takich jak Organizacja
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju czy Miêdzy-
narodowa Organizacja Pracy.

Odnosz¹c siê do pytañ, które zosta³y zadane,
chcê wyjaœniæ, dlaczego system ten dotyczy osób
urodzonych po roku 1948. S¹ to osoby objête no-
wym systemem emerytalnym. Je¿eli popatrzymy
na system emerytalny, to zauwa¿ymy, ¿e jego re-
forma w 1999 r. dokona³a siê w dwóch aspektach.
Podzieliliœmy sk³adkê pomiêdzy ZUS a otwarte
fundusze emerytalne – i to obowi¹zkowo dotyczy-
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³o osób urodzonych po 1968 r. Zmieniliœmy rów-
nie¿ sposób liczenia emerytur, tak¿e tych emery-
tur, które s¹ wyp³acane ze œrodków gromadzo-
nych w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Emerytura jest liczona z konta, czyli nie tylko ten
kawa³ek emerytury kapita³owej, ale przede wszy-
stkim emerytura z ZUS, jest liczona w oparciu
o stan indywidualnego konta w ZUS podzielony
przez liczbê miesiêcy œredniego dalszego trwania
¿ycia osoby w wieku przechodzenia na emeryturê.
I to siê tyczy w³aœnie osób urodzonych po 1948 r.
Dlatego przy liczeniu nowych emerytur przyjêto tê
sam¹ granicê wieku, dotyczy to osób urodzonych
po 1948 r., a wiêc objêtych nowym systemem
emerytalnym. Oczywiœcie nie dotyczy to osób,
które ju¿ teraz s¹ rencistami, ich renta pozostaje
na dotychczasowym poziomie. Nie dotyczy to te¿
osób, które do koñca tego roku bêd¹ sk³ada³y
wnioski o rentê z tytu³u pojawiaj¹cej siê niezdol-
noœci do pracy. Ka¿da osoba, która z³o¿y wniosek
jeszcze w tym roku, bêdzie mia³a rentê liczon¹ na
dotychczasowych zasadach.

I pan senator Rulewski, i pan senator Kleina mó-
wili o okresie przejœciowym od 2009 r. do 2013 r.,
kiedy mamy proporcjê liczenia rent czêœciowo we-
d³ug starych zasad, czêœciowo wed³ug nowych za-
sad. Te regulacje s¹ odzwierciedleniem podobnych
regulacji dotycz¹cych wyp³at systemu emerytalne-
go, relacje pomiêdzy rentami w nowym wymiarze
i w starym wymiarze te¿ bêd¹ siê stopniowo zmie-
niaæ, tak ¿eby w ¿adnym wypadku system ubezpie-
czeñ spo³ecznych nie mia³ takich szokowych terapii
dla swoich potencjalnych œwiadczeniobiorców, tyl-
ko ¿eby te zmiany mia³y charakter dosyæ ³agodny
i stopniowy. Myœlê, ¿e to s¹ te najwa¿niejsze propo-
zycje, które pañstwu przedstawiamy.

Powiem jeszcze, ¿e bardzo nam zale¿y, ¿eby ta
ustawa wesz³a w ¿ycie jak najszybciej, dlatego ¿e
wymaga ona tak¿e zmian organizacyjnych w Za-
k³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Te zmiany po
prostu musz¹ byæ zrobione bardzo szybko, aby od
1 stycznia ten system móg³ zacz¹æ w pe³ni fun-
kcjonowaæ.

Bardzo proszê Wysoki Senat o poparcie tej
ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pani minister?
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani Minister, powtarzam moje pytanie. Rozu-

miem, ¿e z tego systemu nie bêd¹ wy³¹czone oso-
by, które nie przyst¹pi³y do otwartych funduszy

emerytalnych, a urodzi³y siê przed 1 stycznia
1969 r. Obowi¹zuje to wszystkich urodzonych
przed 1 stycznia 1969 r. Czy to jest rozwi¹zanie
sprawiedliwe?

Kolejne pytanie, które te¿ ju¿ zada³em: czy
w zwi¹zku z tymi zmianami, które zosta³y zapro-
ponowane, przysz³e renty bêd¹ wy¿sze, czy bêd¹
ni¿sze? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Krótko mówi¹c, ten system bêdzie dotyczy³

wszystkich osób urodzonych po 1948 r., które do
tej pory nie s¹ rencistami, czyli wszystkich osób
objêtych nowym systemem emerytalnym z pun-
ktu widzenia sposobu liczenia emerytury i w ZUS,
i w OFE, dlatego ¿e najwa¿niejsz¹ zmian¹, któr¹
bierzemy pod uwagê, jest to, ¿e zmienia siê sys-
tem liczenia emerytur ZUS z I filaru, a nie to, czy
ktoœ jest cz³onkiem otwartego funduszu, czy nie
jest cz³onkiem otwartego funduszu. Akurat to jest
w stosunku do tej regulacji kwesti¹ absolutnie
niezale¿n¹ i obojêtn¹.

Je¿eli chodzi o pytanie dotycz¹ce wysokoœci
rent, to w uzasadnieniu maj¹ pañstwo podane sy-
mulacje, jak takie renty mog¹ wygl¹daæ w zale¿-
noœci od tego, ile lat ma dana osoba, jaki ma sta¿
pracy, w którym roku przejdzie na rentê. Powiem
szczerze, z tych symulacji wynika, ¿e bardzo du¿o
zale¿y od tego, czy mówimy o osobie relatywnie
m³odej, czy trochê starszej, bo tutaj mo¿e byæ ró¿-
nie. I dlatego nie mogê udzieliæ jednoznacznej od-
powiedzi, czy to zawsze bêdzie gorzej… Nie zawsze
bêdzie gorzej. Czasami te œwiadczenia bêd¹ nieco
ni¿sze, czasami bêd¹ nieco wy¿sze ni¿ te, które s¹
oferowane w dotychczasowym systemie. Jest to
zale¿ne od tego, o jakiej osobie mówimy, w jakim
wieku, z jakimi zarobkami, z jakim sta¿em pracy.

Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e zawsze, tak w sy-
stemie emerytalnym, jak i w systemie rentowym,
istnieje gwarancja œwiadczenia najni¿szego, któ-
ra jest zabezpieczeniem, na tym minimalnym po-
ziomie, przed ryzykiem ubóstwa czy uzyskiwania
bardzo niskich dochodów. Anonsuj¹c pewne
zmiany, które chcemy wprowadzaæ w przysz³ym
roku w porozumieniu z partnerami spo³ecznymi
w Komisji Trójstronnej, chcê powiedzieæ, ¿e jeste-
œmy umówieni na dyskusjê na temat tego, jak
trzeba kszta³towaæ w przysz³oœci system najni¿-
szych œwiadczeñ, i emerytur, i rent, po to, ¿eby ten
system zapewnia³ odpowiednie gwarancje na wy-

21. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych… 43

(podsekretarz stanu A. Ch³oñ-Domiñczak)



padek ryzyka ubóstwa dla osób, które maj¹ albo
bardzo niskie zarobki, albo bardzo niskie sta¿e
pracy. To oznacza, ¿e system ubezpieczeñ spo³e-
cznych sam z siebie nie jest w stanie zapewniæ im,
bez tej gwarancji, najni¿szego œwiadczenia, odpo-
wiednich œrodków, bo po prostu takie osoby
w ma³ym stopniu w tym systemie partycypowa³y.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Minister, chcia³bym zadaæ pytanie doty-
cz¹ce wyp³acania œwiadczeñ rodzinnych. Pos³u¿ê
siê mo¿e przyk³adem. Zak³adamy, ¿e s¹ dwie ro-
dziny: jedna rodzina, nazwijmy j¹, „mundurowa”
– co mówiê oczywiœcie z ca³ym szacunkiem dla
polskiego munduru – i druga, w której g³owa ro-
dziny, za³ó¿my, ¿e jest to ojciec, pracuje w jakiejœ
jednostce gospodarki uspo³ecznionej, odprowa-
dzaj¹c sk³adki z tytu³u œwiadczenia pracy. Zak³a-
damy te¿, ¿e sta³o siê jakieœ nieszczêœcie, wskutek
którego dzieci pozosta³e po obu tych pracowni-
kach otrzymuj¹ œwiadczenie. Z czego wynika ró¿-
nica w wysokoœci tych rent, to znaczy, ¿e renty
wyp³acane dzieciom funkcjonariuszy s¹ zdecydo-
wanie wy¿sze od rent wyp³acanych dzieciom na
przyk³ad pracowników jednostek gospodarki
uspo³ecznionej?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

Sposób liczenia rent rodzinnych w systemie
emerytalnym pracowniczym i w systemie mun-
durowym jest generalnie taki sam, bo taka renta
wynosi: 85% nale¿nego œwiadczenia, czyli eme-
rytury lub renty osoby zmar³ej, w przypadku
kiedy mamy jedn¹ osobê uprawnion¹ do pobie-
rania renty rodzinnej; 90%, kiedy mamy do czy-
nienia z dwiema osobami uprawnionymi; 95%,
je¿eli uprawione do tego œwiadczenia s¹ trzy
osoby lub wiêcej. Ró¿nica wynika z tego, w jaki

sposób liczymy emerytury i renty w systemie
pracowniczym i w systemie mundurowym.
W systemie pracowniczym mamy formu³ê eme-
rytaln¹, która teraz… No, w starym systemie
jest to 24% przeciêtnego wynagrodzenia plus
101,3% indywidualnego wynagrodzenia w rela-
cji do œredniej za ka¿dy rok pracy i 0,7% za ka¿-
dy rok tak zwany niesk³adkowy lub hipotetycz-
ny w przypadku rent z tytu³u niezdolnoœci do
pracy. W nowym systemie bêdzie to: w przypad-
ku emerytury stan konta podzielony przez œre-
dnie dalsze trwanie ¿ycia; a w przypadku renty
trzeba uwzglêdniæ okresy uzupe³niaj¹ce hipote-
tyczne i podwy¿szanie stanu konta w przypadku
osób, które s¹ cz³onkami otwartych funduszy
emerytalnych. Z kolei w systemie mundurowym
wysokoœæ emerytury po piêtnastu latach s³u¿by
wynosi 45% uposa¿enia i wzrasta o 2,6% tego
uposa¿enia za ka¿dy dodatkowy rok s³u¿by,
przy czym nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 75% upo-
sa¿enia; a w przypadku funkcjonariusza, który
jest niezdolny do pracy, wzrasta to o dodatkowe
5%, czyli maksymalnie mo¿e wynosiæ 85%.
I z tego w³aœnie bior¹ siê ró¿nice. Czyli, krótko
mówi¹c, mamy inny sposób wyliczania emery-
tur i œwiadczeñ w obu tych pierwotnych syste-
mach, a w efekcie tak¿e renty rodzinne, które s¹
œwiadczeniem pochodnym od emerytury lub renty,
s¹ w innej wysokoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Nie œledzi³em wszystkich pytañ… Wiem, ¿e
przy okazji poprzednio omawianej ustawy zada-
wano pytania o tê jak gdyby przekazywalnoœæ
œwiadczenia: przekazywanie go ¿onie po zmar³ym
mê¿u lub te¿ odwrotnie – bo nikogo nie chcê tu
dyskryminowaæ. Moje pytanie sprowadza siê do
takiej oto kwestii: czy renta rodzinna, a zatem renta
przewidziana dla ma³¿onka zmar³ego b¹dŸ jego
dzieci, bêdzie wyp³acana zarówno z ZUS – co do
tego, jak wiem, nie ma w¹tpliwoœci – jak równie¿
z OFE?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak: Renta
rodzinna wyp³acana… To znaczy mamy tu dwie
sytuac je . Je¿e l i zdarzy s iê sytuac ja , ¿e
wspó³ma³¿onek…)

Przepraszam, jeszcze coœ dodam. Myœlê o sy-
tuacji skrajnej, takiej, w której ma³¿onek pozosta-
j¹cy przy ¿yciu nie pobiera ¿adnego œwiadczenia.

(G³os z sali: By³o ju¿ takie pytanie.)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
To akurat jest w tym wszystkim najmniej istot-

ne, poniewa¿ zawsze mówimy o osobie, która ma
uprawnienie do œwiadczenia. A jeœli chodzi o to,
czy ona z niego skorzysta w przypadku zbiegu
prawa do œwiadczeñ, czy te¿ nie, to oczywiœcie sy-
tuacja wygl¹da ró¿nie.

Je¿eli taka osoba, po której renta rodzinna jest
przyznawana, umiera, zanim ta osoba osi¹gnie
wiek emerytalny i zanim ma wyp³acon¹ emerytu-
rê, to wówczas renta rodzinna bêdzie wyliczana
na podstawie stanu konta tej osoby w ZUS, ale bê-
dzie to powiêkszone o hipotetyczne sk³adki, które
by³yby na tym koncie, gdyby ta osoba nie by³a
cz³onkiem otwartego funduszu emerytalnego,
i bêdzie to powiêkszone w zwi¹zku z tymi okresa-
mi hipotetycznymi. Je¿eli zaœ umiera osoba bê-
d¹ca emerytem i œwiadczenie po takiej osobie po-
biera tylko wdowa czy wdowiec – bo najczêœciej
dzieci s¹ ju¿ doros³e i nie maj¹ uprawnienia do ren-
ty – to wówczas, jak to jest w propozycji zawartej
w tej ustawie, renta jest wyp³acana tylko przez Za-
k³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych ze sk³adki rento-
wej, ale w wysokoœci tej renty uwzglêdnione s¹
sk³adki p³acone zarówno do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, jak i do otwartego funduszu emery-
talnego. Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e w tej rencie,
któr¹ otrzymuje wdowa lub wdowiec, uwzglêdnio-
na jest ca³oœæ sk³adki emerytalnej oraz oba filary
systemu emerytalnego. Dok³adnie ten sam spo-
sób liczenia rent obowi¹zuje zarówno wobec tych
osób, które pobiera³yby kawa³ek emerytury
z OFE, jak i wobec tych osób – szczególnie urodzo-
nych pomiêdzy latami 1949 a 1968 – które OFE
nie wybra³y. Zachowujemy zatem jakby pe³n¹
spójnoœæ systemu, je¿eli chodzi o sposób liczenia
tych œwiadczeñ, a tak¿e pe³ne zabezpieczenie
ma³¿onków i dzieci, z uwzglêdnieniem ca³oœci po-
tencjalnej emerytury z obu filarów.

(Senator Jan Rulewski: Tylko… Przepraszam
bardzo…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Tylko jeszcze jedno sprostowanie, Pani Mini-

ster. Jak pani minister wie, ja… No, chcia³bym,
¿eby pani minister mnie, jako m³odego ma³¿onka,

nie degradowa³a, bo ten ma³¿onek wkrótce bêdzie
emerytem, ale i tak bêdzie mia³ dzieci na wycho-
waniu. Jedyna radoœæ, ¿e nie umrê tak szybko.

(Weso³oœæ na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak: Ja
powiedzia³am, ¿e tak bywa najczêœciej…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam pytanie dotycz¹ce renty rodzinnej przy-

znawanej dzieciom w sytuacjach, gdy osoba, któ-
ra zmar³a, pracowa³a krócej ni¿ dwa lata. Wiem,
¿e w obecnym systemie jest co do tego pewien pro-
blem, to znaczy w wielu wypadkach przyznawana
jest nie renta rodzinna, ale, powiedzmy, renta
specjalna. Jak to jest i jak to bêdzie? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Generalnie rzecz bior¹c, przyjêta jest zasada,

¿e jest to system ubezpieczeñ spo³ecznych daj¹cy
œwiadczenie za to, ¿e ktoœ p³aci³ sk³adki przez od-
powiedni sta¿ pracy. Taki sta¿ pracy uprawnia-
j¹cy do renty wynosi, co do zasady, co najmniej
piêæ lat. Czyli je¿eli ktoœ ma mniej ni¿ piêæ lat sta-
¿u pracy, to prawa do renty z tytu³u niezdolnoœci
do pracy, a zatem tak¿e renty rodzinnej, nie ma,
przy czym dotyczy to osób maj¹cych wiêcej ni¿
trzydzieœci lat. Je¿eli chodzi o osoby m³odsze, to
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady: w przypadku
osoby dwudziestodziewiêcioletniej ten minimalny
sta¿ pracy wynosi cztery lata, w przypadku dwu-
dziestooœmioletniej – trzy lata, w przypadku dwu-
dziestosiedmioletniej – dwa lata, w przypadku
dwudziestoszeœcioletniej – jeden rok. To s¹ te mi-
nimalne okresy op³acania sk³adek, za które sys-
tem ubezpieczeñ spo³ecznych przyznaje rentê
z tytu³u niezdolnoœci do pracy, a w przypadku
przedwczesnej œmierci takiej osoby – rentê ro-
dzinn¹. Je¿eli mamy do czynienia z sytuacj¹ oso-
by maj¹cej, za³ó¿my, trzydzieœci jeden lat i sta¿
ubezpieczeniowy krótszy ni¿ piêcioletni, to wtedy
faktycznie, na mocy przepisów ogólnych, Zak³ad
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Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie mo¿e przyznaæ ren-
ty rodzinnej ani renty z tytu³u niezdolnoœci do
pracy. Wtedy mo¿emy mieæ do czynienia z sytua-
cj¹, ¿e wdowa czy wdowiec i dzieci po takiej osobie
maj¹ przyznawan¹ rentê specjaln¹. Mówimy
wówczas o rencie, któr¹ przyznaje prezes Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, pomimo ¿e któryœ
z warunków uprawniaj¹cych jakby z automatu,
z litery prawa, do tego œwiadczenia – w tym przy-
padku sta¿ pracy – nie jest spe³niony. To jest takie
zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w których
mamy do czynienia z krótszym sta¿em ubezpie-
czeniowym ni¿ minimalny sta¿ wymagany w ogóle
do tego, ¿eby uzyskaæ prawo do œwiadczenia w sy-
stemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

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

Senator Krzysztof Majkowski:
Pani Minister, mam dwa pytania. Czy uwa¿a pa-

ni za uzasadnione i spo³ecznie akceptowalne sto-
sowanie takiego przepisu, który skutkuje tym, ¿e
wystêpuj¹, jak myœlê, straszne ró¿nice w nalicza-
niu rent i emerytur? Z góry mówiê, nie upieram siê,
jeœli chodzi o pracowników cywilnych i o tak zwa-
nych pracowników mundurowych. Otó¿ mogê po-
daæ pani taki oto przyk³ad, ¿e policjant odchodz¹cy
na emeryturê pomimo tego, ¿e przez dwadzieœcia
czy dwadzieœcia piêæ lat s³u¿by nie by³y odprowa-
dzane sk³adki ZUS z tytu³u œwiadczenia przez nie-
go pracy, ma naliczan¹ emeryturê w sposób nastê-
puj¹cy – nie mówiê, ¿e mam tu pewnoœæ w stu pro-
centach, ale myœlê, ¿e jestem bliski tej pewnoœci –
do wynagrodzenia za ostatni miesi¹c dostaje ró¿-
nego rodzaju nagrody, premie, jakieœ tam dodat-
kowe œwiadczenia i emerytura naliczana jest na
podstawie œredniej z tego ostatniego miesi¹ca. Do-
chodzi do takiej sytuacji, ¿e cz³owiek, który odcho-
dzi po dwudziestu piêciu latach s³u¿by w policji,
ma emeryturê w wysokoœci na przyk³ad 5 tysiêcy
500 z³ netto, co w przeliczeniu daje, za³ó¿my, 8 ty-
siêcy 500 z³ brutto. A pracownik zatrudniony w je-
dnoosobowej spó³ce Skarbu Pañstwa, tak dla
przyk³adu, ma do wyboru albo ostatnie dziesiêæ
lat, albo dwadzieœcia lat dowolnie wybrane ze swo-
jej kariery zawodowej, skutkiem tego, bior¹c pod
uwagê œredni¹ krajow¹, wychodzi, ¿e odchodz¹c
na emeryturê po czterdziestu, po czterdziestu piê-
ciu latach pracy, ma tê emeryturê w wysokoœci 2
tysiêcy czy 2 tysiêcy 500 z³otych netto. Czy wed³ug
pani jest to prawid³owy sposób naliczania? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Pani Minister, dotyczy wyp³a-
cania œwiadczeñ emerytalnych dla pracowników

pracuj¹cych w warunkach szczególnych. Czy po
wejœciu w ¿ycie tej ustawy sytuacja nie bêdzie wy-
gl¹daæ w ten sposób, ¿e bêd¹ ³amane podstawowe
prawa konstytucyjne obywateli? S¹ osoby, i z te-
go, co mówi¹ pewne instytucje, tych osób bêdzie
kilkaset tysiêcy, które strac¹ przywileje wynika-
j¹ce z zatrudnienia w warunkach szczególnych.
W zwi¹zku z tym œwiadczenia, czy to rentowe, czy
emerytalne, bêd¹ p³acone na innych zasadach.
Czy nie uwa¿a pani, ¿e te uprawnienia, które do
tej pory ci pracownicy nabyli, bo na przyk³ad pra-
cownik, który przepracowa³ dwadzieœcia lat w wa-
runkach szczególnych i w tej chwili ma, powie-
dzmy, trzydzieœci lat sta¿u pracy, brakuje mu kil-
ka lat do przejœcia na emeryturê… Nie s¹dzi pani,
¿e po wejœciu w ¿ycie tej ustawy nie bêdzie móg³
mieæ tej emerytury naliczanej w sposób umo¿li-
wiaj¹cy skorzystanie z tego przywileju odejœcia na
emeryturê w wieku lat szeœædziesiêciu, tylko bê-
dzie musia³ pracowaæ do lat szeœædziesiêciu piê-
ciu? Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Generalnie rzecz bior¹c, w Polsce mamy do czy-

nienia z kilkoma systemami zaopatrzenia emerytal-
nego i ubezpieczeñ emerytalnych. Jest system pra-
cowniczy, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, obej-
muj¹cy najwiêksz¹ grupê, obecnie prawie czterna-
stu milionów osób ubezpieczonych czy pracowni-
ków, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ na w³asny ra-
chunek. Jest system rolniczego ubezpieczenia spo-
³ecznego, który dotyczy rolników, oraz systemy zao-
patrzeniowe dla wojska, dla policji, stra¿y granicz-
nej, stra¿y po¿arnej, stra¿y wiêziennej, sêdziów
i prokuratorów. Tak ¿e to jest mniej wiêcej ta grupa
osóbkorzystaj¹cychzsystemu,który taknaprawdê
nie jest systemem ubezpieczeniowym. Dlatego ¿e,
jak pan senator zauwa¿y³, te osoby nie p³ac¹ sk³a-
dek na ubezpieczenia spo³eczne, a ich uposa¿enia
wstanie spoczynkuczyemeryturypochodz¹bezpo-
œrednio ze œrodków zapewnionych w bud¿ecie pañ-
stwa i s¹ odrêbne pragmatyki, odrêbne ustawy,
które reguluj¹ kwestiê tego, jak s¹ liczone emerytu-
ry w systemie ubezpieczeñ pracowniczych, inaczej
w systemie rolniczym, inaczej w systemie mundu-
rowym. Ja powiem tak, oczywiœcie by³oby dobrze,
gdyby te systemy by³y ze sob¹ absolutnie zbie¿ne
i skorelowane, ale jest to zadanie, które zapewne
przekracza… w d³ugim horyzoncie czasowym mo¿e
by³oby zrealizowane, ale obecny system, krótko
mówi¹c, odziedziczyliœmy, on funkcjonuje ju¿ od
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wielu lat. System ubezpieczeñ rolniczych powsta³
w latach siedemdziesi¹tych, a system mundurowy
chyba jeszcze wczeœniej.

Generalnie rzecz bior¹c, je¿eli popatrzymy na do-
œwiadczenia miêdzynarodowe, to w Europie bodaj
tylko na Wêgrzech mamy do czynienia z systemem,
który tak samo liczy uposa¿enia czy œwiadczenia
dla osób, które pe³ni¹ s³u¿bê w s³u¿bach munduro-
wych, i œwiadczenia osób w systemie pracowni-
czym. W ka¿dym innym kraju te uregulowania s¹
odrêbne. Jednak trzeba wzi¹æ pod uwagê specyfikê
tego, ¿e ktoœ, kto jest wojskowym czy policjantem,
pe³ni s³u¿bê i z racji pe³nienia s³u¿by jest nara¿ony
na ró¿ne ryzyka czy niedogodnoœci, na które nie jest
nara¿ony pracownik pe³ni¹cy swoje obowi¹zki z ty-
tu³u normalnego, ¿e tak powiem, zatrudnienia. Tak
¿e po czêœci to t³umaczy inn¹ specyfikê tych syste-
mów. Czy te ró¿nice i dysproporcje, które istniej¹
w systemie œwiadczeñ emerytalnych pracowni-
czych i mundurowych, s¹ s³uszne i uzasadnione,
czy nie? Przepraszam, myœlê, ¿e to nie jest rola
przedstawiciela ministerstwa pracy, ¿eby siê na ten
temat wypowiadaæ, szczególnie ¿e te inne systemy
s¹ w gestii innych ministrów, tak jak powiedzia³am,
s¹ ukszta³towane od dawna, to ustawodawca w ten
sposób zdecydowa³, tworz¹c te regulacje.

Je¿eli chodzi o kwestie zwi¹zane z pracowni-
kami szczególnymi, ja myœlê, ¿e tu pan senator
wybiega do debaty, któr¹ chyba ju¿ nie ze mn¹,
ale na tej sali bêd¹ pañstwo odbywaæ, doty-
cz¹cej systemu emerytur pomostowych, który
dotyczy w³aœnie osób pracuj¹cych w szczegól-
nych warunkach lub w szczególnym charakte-
rze. Ta regulacja w ¿aden sposób do tych upra-
wnieñ siê nie odnosi. Dotyczy tego, co jest w sys-
temie powszechnym emerytalnym, w którym co
do zasady jest ta specyfika liczenia emerytur,
czyli to, ¿e bierzemy sk³adki p³acone przez ca³y
okres trwania ¿ycia wraz z waloryzacjami i wraz
z tym, ile OFE docelowo zarobi¹ na nasz¹ emery-
turê, i dzielimy to przez dalszy okres trwania ¿y-
cia. W takim systemie wyp³acanie emerytur
wczeœniejszych, w obni¿onym wieku, na przy-
k³ad piêædziesiêciu piêciu lat, oznacza³oby, ¿e te
œwiadczenia by³yby niskie. St¹d propozycja
emerytur pomostowych, które, tak jak powie-
dzia³am, bêd¹ przedmiotem odrêbnej debaty
i odrêbnej regulacji, mówi¹cej o tym, ¿e takie
emerytury pomostowe bêd¹ wyp³acane z odrêb-
nego funduszu w sposób nienaruszaj¹cy stanu
konta emerytalnego w³aœnie po to, ¿eby emery-
tury docelowo ju¿ wyp³acane osobom pracu-
j¹cym w szczególnych warunkach po osi¹gniê-
ciu przez nie wieku emerytalnego znowu by³y
w odpowiedniej wysokoœci, ¿eby nie by³y one
zbyt niskie w stosunku do pozosta³ych emery-
tur czy w stosunku do wk³adu tych osób do sys-
temu ubezpieczeñ spo³ecznych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Mam pytanie dotycz¹ce rent. Chodzi mi o zlicza-
nie tych okresów, o których pani mówi³a, z ró¿-
nych systemów obliczania. WeŸmy tak¹ na przy-
k³ad sytuacjê, ktoœ by³ ubezpieczony w KRUS
przez, za³ó¿my, dziesiêæ czy piêtnaœcie lat, zreszt¹
niewa¿ne ile, potem przez jakiœ okres pobiera³ rentê
okresow¹, nastêpnie by³ ubezpieczony w ZUS i po
kilku latach znowu siê przytrafi³o, ¿e pobiera³
rentê. Jak te okresy bêd¹ siê mia³y do siebie i w ja-
ki sposób one bêd¹, ¿e tak powiem, zliczane?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

Je¿eli chodzi o osoby funkcjonuj¹ce pomiêdzy
ró¿nymi systemami ubezpieczeñ, na przyk³ad
ZUS i KRUS itd., itd., to istniej¹ pewne regulacje
dotycz¹ce ³¹czenia tych œwiadczeñ, to siê nazywa
wzajemne zaliczanie okresów. Krótko mówi¹c,
ka¿dy system p³aci za swój kawa³ek. Je¿eli osoba
jest na rencie i nie pracuje – chocia¿ mo¿e, bo, tak
jak mówi³am, zachêcamy do aktywnoœci zawodo-
wej tak¿e osoby, które otrzymuj¹ rentê z tytu³u
niezdolnoœci do pracy, co jest zwi¹zane nie tyle
z koniecznoœci¹ zarobkowania, ile przede wszyst-
kim z pewn¹ rehabilitacj¹ zawodow¹, aktywizacj¹
i integracj¹ spo³eczn¹ i zawodow¹ – to wtedy przez
ten okres oczywiœcie sk³adek nie p³aci. Jednak
w rozrachunku ogólnym wszystkie okresy p³ace-
nia sk³adek s¹ wliczane do emerytury. G³ównie do
emerytury, bo w przypadku renty mówimy o tym,
¿e mamy ten trzydziestoletni okres uzupe³nia-
j¹cy. Istniej¹ oczywiœcie gwarancje œwiadczenia
minimalnego. Najczêœciej jest tak, ¿e osoba, która
osi¹ga wiek emerytalny, posiadaj¹c prawo do ren-
ty podwy¿szonej o okresy hipotetyczne, mo¿e po-
bieraæ emeryturê w wysokoœci renty, któr¹ mia³a
przyznan¹. Krótko mówi¹c, w wysokoœci emery-
tury, któr¹ bêdziemy wyp³acaæ w ramach syste-
mu, uwzglêdniamy to, ¿e taka osoba nie mog³a so-
bie wypracowaæ pe³nego sta¿u przez to, ¿e by³a
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niezdolna do pracy, nie zarobkowa³a, bra³a rentê
i mog³aby mieæ przez to potencjalnie ni¿sze œwiad-
czenie. A wiêc w pewnym sensie system emerytal-
ny bêdzie te okresy rentowe uwzglêdnia³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy do dyskusji zapisa³ siê senator

Rulewski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister

i Inni Przedstawiciele Strony Rz¹dowej!
Pozwolê sobie zabraæ g³os w debacie, ¿eby

przede wszystkim wyraziæ niepokój. Niepokój
zwi¹zany z tym, ¿e wszystkie rz¹dy, pocz¹wszy od
2004 r., wskazywa³y na znaczn¹ poprawê sytuacji
gospodarczej. Rz¹d Platformy Obywatelskiej
wskazuje, ¿e posiada – i ja w to wierzê – patent na
to, ¿eby ta sytuacja nie tylko siê poprawia³a, ale
tak¿e na to, ¿eby poprawa przyspiesza³a. Temu
miêdzy innymi s³u¿y racjonalizacja ustawodaw-
stwa w wielu dziedzinach. A racjonalizacja zawsze
przynosi efekty i s¹ to efekty dla wszystkich.

Jednak¿e z ustawy, o której przed chwil¹ mówi-
liœmy i pytaliœmy o szczegó³y, ten optymizm nie
wynika. Powiedzia³bym, ¿e ton jest pesymistycz-
ny. Sama pani minister doœæ grzecznie i dyploma-
tycznie przyzna³a, ¿e niektóre osoby w wyniku
wprowadzenia systemu, co prawda za parê lat,
bêd¹ otrzymywa³y ni¿sze œwiadczenia. Dla przy-
pomnienia – osoby, które nie z w³asnej winy sta³y
siê niesprawne lub czêœciowo niesprawne do pra-
cy. Uwa¿am, ¿e jeszcze bardziej przykre, w œrodo-
wisku, w którym chyba wszyscy wyznaj¹ zasady
chrzeœcijañstwa, a wszystkie systemy religijne,
które s¹ pod³o¿em ustrojowym, nak³adaj¹ nie tyl-
ko moralny obowi¹zek dbania o wdowy i dzieci
sieroty… A my, niestety, t¹ ustaw¹ bynajmniej nie
gwarantujemy, ¿e to, co jest obecnie, ulegnie po-
prawie. I ten wyrzut kierujê do rz¹du, który dekla-
ruje pracê nad ustaw¹ o najni¿szych œwiadcze-
niach, emeryturach i rentach, z nadziej¹, ¿e wte-
dy zostanie skonsumowany. Nie do przyjêcia jest
sytuacja, któr¹ mamy obecnie. Jak powiadam,
Pani Minister, kwoty otrzymywane przez rencistê,
co czêstokroæ by³o niezawinione – powsta³o z winy
zak³adu pracy, stosunków pracy i tego, co by³o
wczeœniej i nadal jest, ale na szczêœcie ustêpuje,
pracy, za któr¹ wyp³acano najni¿sze wynagrodze-
nie – to s¹ najni¿sze emerytury i renty. Wymusza-
no przyjêcie tego pod groŸb¹ zwolnienia b¹dŸ nie-

przyjêcia do pracy. I to siê odbije jak z³owroga kal-
ka, jak z³owrogie echo w przysz³ym systemie ren-
towym.

Wiemy te¿, ale trzeba to jeszcze przypomnieæ,
¿e rencista to cz³owiek, który wo³a o pomoc i jej
potrzebuje. My mówimy tutaj, w tym drugim pun-
kcie – pani minister jeszcze raz to podkreœli³a – ¿e
tym osobom stwarzamy mo¿liwoœæ wzmocnienia
swojej pozycji materialnej poprzez pracê. No jest
to pewna w¹tpliwoœæ: poprzez pracê i rehabilita-
cjê czy tylko poprzez pracê?

(Rozmowy na sali)
Tak, ale jest to pewna niedorzecznoœæ. Przyj-

mujemy, zgodnie z definicj¹, ¿e on jest niezdolny,
ca³kowicie niezdolny do pracy, i jednoczeœnie
mówimy, my – rz¹d, senatorowie: idŸ do pracy
i pracuj bez ograniczeñ. Tak, zgodnie ze swoimi
mo¿liwoœciami, na które siê sk³adaj¹ kwalifika-
cje i mo¿liwoœci psychofizyczne. WeŸmy ten s³yn-
ny przyk³ad niewidomego: on jest masa¿yst¹
i mo¿e pracowaæ. Niewidomy w mieœcie mo¿e te-
go rodzaju dzia³alnoœæ wykonywaæ. A w odleg³ej
wsi, gdzie trzeba go dowoziæ do klientów? Czy bê-
dzie taka mo¿liwoœæ? A ci ludzie unieruchomie-
ni, których nikt nie zatrudni? To s¹ m³odzi ludzie
po wypadkach samochodowych, przykuci do ³ó-
¿ek. Czy oni bêd¹ w stanie to robiæ, czy w zgodzie
z konstytucj¹, nikt ich nie zostawi bez pomocy
i bez opieki? No nie wiem, jaki piorun strzeli³
w twórców tej ustawy – takie czarnowidztwo up-
rawiam – ¿eby zamra¿aæ kwoty na takim pozio-
mie. Sytuacja spo³eczna i gospodarcza sprzyja
raczej temu, aby przynajmniej pokazaæ i tym co
s¹, i przysz³ym rencistom, bo to jest nieuchron-
ne, lepsze perspektywy.

No, jest te¿ w¹tpliwoœæ, czy ta ustawa nie stwo-
rzy starego i nowego portfela rentowego, co czasa-
mi, Pani Minister, jest zjawiskiem postrzeganym
jako bardziej niesprawiedliwe ni¿ sama wysokoœæ
œwiadczeñ. To nie jest moje doœwiadczenie, to jest
doœwiadczenie starszych ludzi, którzy bardziej
k³ócili siê o to, kto jak¹ dostaje emeryturê lub ren-
tê ni¿ o to, ¿e te œwiadczenia s¹ ma³e. Bo ¿e ma³e,
to ludzie wiedzieli, rozumieli. Ale ju¿ to, ¿e ten
sam in¿ynier, robotnik, czy murarz z s¹siedniej
klatki, dostaje o 100 z³ wiêcej, by³o traktowane ja-
ko niesprawiedliwoœæ czy wrêcz niegodziwoœæ.
Dlatego uwa¿am, ¿e powinno siê d¹¿yæ do tego,
aby takich ró¿nic nie by³o.

Nadal nie uzyska³em odpowiedzi na pytanie,
czy nie mo¿e byæ przedmiotem zaskar¿enia to, ¿e
zani¿yliœmy wiek, od którego liczy siê renta, hipo-
tetyczny oczywiœcie, do szeœædziesiêciu lat,
a w przypadku emerytury jest to szeœædziesi¹t
piêæ lat. A mo¿e poœredni… Zreszt¹, co siê stanie,
gdy trybuna³ uzna wyst¹pienie rzecznika, ¿e mê¿-
czyŸni s¹ osobami dyskryminowanymi, bo musz¹
pracowaæ do szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia.
Wtedy trzeba bêdzie i tak coœ zmieniæ. A mo¿e, tak
jak rada nadzorcza ZUS proponuje, trzeba by je-
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dnak przyj¹æ œredni okres, szeœædziesi¹t dwa,
szeœædziesi¹t trzy lata.

No i wreszcie… Wszyscy bêdziemy za chwilê
omawiali bud¿et, ten i nastêpny, mam nadziejê,
¿e do koñca naszego ¿ycia wszyscy bêdziemy
w tym samym gronie omawiali bud¿ety. Niepokoi
mnie sytuacja, a w³aœciwie alternatywa, przed
któr¹ prawie ka¿dy rz¹d stawa³. Otó¿ my musimy
ratowaæ bud¿et i dlatego musimy ci¹æ wydatki, na
ogó³ te¿ socjalne. Moje pytanie jest takie: jak to
jest, ¿e wystartowaliœmy z nowym systemem
ubezpieczeñ rentowych i ju¿ po kilku latach ma-
my niedobór, deficyt rzêdu parunastu, przesz³o
dwudziestu miliardów z³otych. Czy zatem nie
znajdziemy siê w sytuacji, kiedy ka¿dy rz¹d po-
wie, ¿e nie mo¿emy przekroczyæ deficytu, a bo to
euro, a bo to inne normy, a bo to rankingi nie po-
zwalaj¹ na to, a bo to nie udziel¹ nam kredytów,
nie bêd¹ dawali w³aœciwych ocen, bo mamy za du-
¿y deficyt. A deficyt wynik³ w³aœnie z tego, jak ju¿
powiedzia³em, ¿e ¿eœmy sobie tak swawolnie od-
puœcili reformowany system budowania pomyœl-
noœci – przepraszam za eufemizm – dla rencistów
i emerytów. W zwi¹zku z tym powstaje pytanie,
czy rz¹d ma jak¹œ koncepcjê, pomys³ na to, ¿eby
równowa¿yæ ten system. Chcia³bym, ¿ebyœmy nie
straszyli wszystkich rencistów dyskusj¹ o bud¿e-
cie, tak jak czêsto by³o to do tej pory, s³owami, ¿e
musimy ci¹æ emerytury, renty, bo mamy za du¿y
deficyt. Chodzi o to, ¿eby renciœci i emeryci nie
mieli poczucia, ¿e s¹ jedynymi, którzy ratuj¹ to
pañstwo.

Druga czêœæ mojego wyst¹pienia jest polemi-
czna wobec stanowiska rz¹du. Wczeœniej to by³y
tylko pewne uwagi. Jak wiadomo, w tej ustawie
znosi siê, po raz trzeci to powtórzê, ograniczenia
w zakresie zatrudniania rencistów, choæ mnie
by siê wydawa³o, ¿e powinny byæ znoszone ba-
riery zatrudnienia i rehabilitacji, bo przecie¿ nie
ka¿da praca rencisty, osoby niepe³nosprawnej
mo¿e s³u¿yæ zdrowiu i ¿yciu, czasami mo¿e po-
garszaæ ich stan. Ale nie chcê ju¿ w to wchodziæ,
chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e przed³u¿ono w tej
ustawie obowi¹zywanie regulacji ograniczaj¹cej
podobn¹ aktywnoœæ emerytów wszystkich fun-
duszy, a wiêc emerytów z MON, MSW, cywil-
nych, krusowskich, a nawet tych pobieraj¹cych
renty socjalne, renty rodzinne i renty szkolenio-
we – tak, to ju¿ chyba bêdzie komplet. Dla nich
wszystkich przewidziano obowi¹zywanie ogra-
niczeñ.

Pikanterii dodaje temu fakt, ¿e te ogranicze-
nia s¹ ró¿ne dla ró¿nych grup, powiedzia³bym,
spo³ecznych, bo nie zawodowych. Powszechne
jest przekonanie, ¿e wojsko korzysta z przywile-
jów. Ano korzysta w ten sposób, ¿e emerytowi
wojskowemu, mundurowemu, który zarabia
wiêcej ni¿ 130% wynagrodzenia uznanego za

przeciêtne i podawanego przez prezesa ZUS,
dzisiaj jest to 3 tysi¹ce 800 z³ w zaokr¹gleniu,
potr¹ca siê 25% z emerytury, a do tej pory rów-
nie¿ z renty. Pracownikowi cywilnemu, którego
zarobki przekrocz¹ tê kwotê o 100 z³ , czyli wy-
nios¹ 4 tysi¹ce z³, zabiera siê ca³y dorobek ¿ycia.
No, mo¿na by przyj¹æ, ¿e do tej pory to nie by³ do-
robek ¿ycia, tylko danina pañstwa; danina pañ-
stwa, bo w emerytalnym systemie zaopatrzenio-
wym pañstwo mówi: my ci coœ dajemy. Ale ta re-
forma z 1999 r. i to, co pani minister s³usznie ro-
bi, dowodzi, ¿e to ju¿ nie pañstwo mi coœ daje.
Pañstwo jest jedynie swoistym magazynierem,
a na pewno te¿ gwarantem tego, ¿e moja sk³ad-
ka, sk³adka przeze mnie budowana, do mnie
wróci. I oto w momencie, kiedy ja dokonujê wy-
boru, pañstwo mi powiada… Wiek emerytalny
zosta³ przecie¿, sama pani minister powiedzia-
³a, przez Bismarcka ad hoc wprowadzony, on
tak sobie strzeli³, a mo¿e lekarze mu podpowie-
dzieli, nie wiem, nie ¿y³em w tamtych czasach.
Zgadzam siê z pani¹ minister, ¿e wówczas zosta³
sprytnie ustanowiony, bo tylko 23% populacji
tych szeœædziesiêciu piêciu lat do¿ywa³o. No, ale
dzisiaj ten kapita³, o którym mówi³ pan senator
Augustyn, tworz¹ pracownicy. I nie mo¿na ogra-
niczaæ ich praw do dalszej aktywnoœci zawodo-
wej. Zreszt¹ siêgnijmy…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Koñ-
czy siê czas.)

Tak, to mo¿e poproszê o te piêæ minut, Panie
Marsza³ku. Mogê?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Swoje
drugie wyst¹pienie? Dobrze.)

Siêgnijmy do liczb. Czy to naprawdê jest regu-
lator, jak twierdzi rz¹d i inni, który ogranicza,
mówiê o wczeœniejszych emeryturach, w jakiœ
sposób dostêp do rynku? Otó¿ teoretycznie nie,
bo dzisiaj 30% emerytów pracuje bez ¿adnych
sankcji, bez ¿adnego popiwku. A w kogo on ude-
rza? Uderza. ZUS podaje, ¿e na cztery i pó³ milio-
na emerytów zabrano, zawieszono dwadzieœcia
jeden tysiêcy emerytur, a dziewiêtnaœcie tysiêcy
zmniejszono o nie wiêcej ni¿ czterysta parê z³o-
tych. Czyli znikomy procent ludzi zosta³ ograni-
czony, w moim przekonaniu, w ich prawach do
emerytury. W wojsku ju¿ wiêcej: na sto tysiêcy
trzydzieœci tysiêcy emerytur dwadzieœcia dwa
tysi¹ce ¿o³nierzy emerytów straci³o, ale straci³o
tylko cz¹stkê swojego œwiadczenia, dlatego ¿e
oni maj¹ te œwiadczenia wysokie i korzystne wa-
runki.

Moja propozycja – ju¿ koñczê, bo pan marsza-
³ek mnie ponagla – zreszt¹ moja tylko co do stop-
nia, bo to samo proponuje równie¿ Rada Nadzor-
cza ZUS, proponuj¹ ró¿ne œrodowiska, równie¿
opozycja, zmierza do tego, ¿eby te wszystkie ogra-
niczania znieœæ, ¿eby wszyscy ci, którzy opuœcili
stanowiska pracy, miejsca pracy, mogli uczestni-
czyæ na równych prawach w staraniach na rynku
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pracy. W tym przypadku niew¹tpliwie niepe³no-
sprawni s¹ uprzywilejowani, niew¹tpliwie uprzy-
wilejowani s¹ ¿o³nierze zawodowi. I dlatego trzeba
znieœæ te ograniczenia, pozostawiaj¹c jednak te
z nich, które maj¹ charakter celowy. Mianowicie
tam, gdzie jest zbieg dwóch œwiadczeñ, tak jest
w wypadku wojska i chyba nauczycieli, ¿e otrzy-
muje siê emeryturê i rentê, to oczywiœcie to ogra-
niczenie by pozosta³o. Tam, gdzie jest renta szko-
leniowa, a wiêc celowo przewidziana po to, ¿eby
rencista czy osoba ulegaj¹ca wypadkowi b¹dŸ
chorobie zawodowej mog³a wróciæ do pracy, na
trzy lata zreszt¹ przyznawana, czas i energia po-
winny byæ na ten powrót do pracy poœwiêcone. No
i oczywiœcie w grê wchodz¹ jeszcze te œwiadczenia
przedemerytalne przewidziane tylko na jeden cel,
na pewn¹ okolicznoœæ.

W ten oto sposób ludzie bêd¹ tak samo akty-
wowani, bêd¹ mieli równe prawa. Bo jaka jest
ró¿nica pomiêdzy niepe³nosprawnym w stopniu
umiarkowanym, a ka¿dym emerytem? On te¿
jest nie w pe³ni sprawny, te¿ móg³by byæ renci-
st¹, tyle ¿e jemu to siê oczywiœcie nie op³aca.
Wa¿ne jest, aby to objê³o równie¿ emerytury po-
mostowe. Dlaczego pomostowe? Ano dlatego, ¿e
z góry wiadomo, ¿e one bêd¹ ni¿sze ni¿ obecne
wczeœniejsze, czyli ju¿ przywilejem nie bêd¹. No,
poprawmy: nie bêd¹ takim przywilejem jak do
tej pory, bo bêd¹ zmniejszone. Jeœli ktoœ, nau-
czyciel czy ktoœ inny, pos³ucha rz¹du, skorzysta
z tej pomostówki, i pójdzie na znacznie ni¿sz¹
emeryturê, to dlaczego my mamy ograniczaæ je-
go prawo do tego, ¿eby sobie to zrekompenso-
wa³? Pani minister odpowiedzia³a na to pytanie
w komisji, wydawa³oby siê, doœæ rzeczowo, ¿e
wybór nale¿y do tego wczeœniejszego emeryta.
W wypadku pomostówki wcale zreszt¹ nie tak
bardzo wczeœniejszego. Ale proszê, niech pani
minister popatrzy na sytuacjê, jaka jest w zak³a-
dzie, który redukuje pracowników. Robi siê naj-
pierw listê tych, którzy maj¹ jakiekolwiek upra-
wnienia do renty czy emerytury i ich siê na tê ren-
tê czy emeryturê wysy³a, bo oni ju¿ maj¹ z czego
¿yæ. Tylko przepraszam, jeœli to bêdzie rencista
czy emeryt Rulewski, który ma jeszcze dzieci na
utrzymaniu, i który jako pierwszy zostanie zwol-
niony, to mimo tego œwiadczenia jego sytuacja
znacznie siê pogorszy. A co wtedy, kiedy on
sprawuje jeszcze opiekê nad niepe³nospra-
wnym dzieckiem z pora¿eniem mózgowym? No,
ale stwierdz¹, ¿e on ma jakieœ œwiadczenie, wiêc
niech sobie idzie. W tej sytuacji twierdzenie, ¿e
to jest swobodny wybór, nie jest do koñca upra-
wnione.

Dlatego wnoszê o poprawkê. I proszê Wysok¹
Izbê o uchylenie tego przepisu z okresu przejœcio-
wego, okresu walki o miejsce pracy, a nawet
o chleb. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Pañstwo Se-

natorowie!
Dzisiejsza ustawa zwraca nasz¹ uwagê na sy-

tuacjê rencistów w Polsce. Trzeba powiedzieæ, ¿e
renciœci stanowi¹ bardzo powa¿n¹ grupê osób
niepe³nosprawnych w naszym kraju. I od razu
skonstatowaæ, ¿e tak du¿ej grupy osób niepe³no-
sprawnych, tak¿e z orzeczonymi œwiadczeniami,
nie ma bodaj¿e w ¿adnym innym kraju Europy. To
jest bardzo wa¿ne stwierdzenie dla rozumienia
tych zmian, które proponujemy, i dla rozumienia
ich filozofii. Mówi³em tutaj, ¿e powinniœmy siê
twardo trzymaæ takiej zasady, która niekoniecz-
nie mo¿e siê wydawaæ mi³a, ale która jest prawdzi-
wa, z dziada pradziada u mnie w Wielkopolsce
przekazywana i w polskim przys³owiu znana pod
has³em: nie ma bez pracy ko³aczy.

�ród³em pomyœlnoœci nie mo¿e byæ ucieczka
z rynku pracy czy to na wczeœniejsz¹ emeryturê,
czy to na rentê. I wszyscy dobrze wiemy, jak wielu
ludzi w tych trudnych czasach, o których mówi³
przed chwil¹ pan senator Rulewski, ucieka³o
z rynku pracy. Nazwani zostali rencistami, nie-
pe³nosprawnymi, poniewa¿ system by³ nieszczel-
ny i mo¿na by³o tak zrobiæ. Na szczêœcie dzisiaj ta
droga ju¿ nie jest taka ³atwa. Uszczelniono system
orzecznictwa, choæ pozostawia on jeszcze wiele do
¿yczenia i byæ mo¿e jest za bardzo rozcz³onkowa-
ny – trwaj¹ rozwa¿ania na ten temat – prowadzi
siê politykê, która zmierza do przyznawania rent
na pewien okres, weryfikuje siê to, weryfikuje siê
stan zdrowia, k³adzie siê nacisk na rehabilitacjê,
a¿eby przywracaæ ludzi na rynek pracy. To nies³y-
chanie wa¿ne przy ocenianiu tej ustawy, z któr¹
mamy teraz do czynienia.

Otó¿ dostosowanie wielkoœci wyp³acanych
rent do nowego systemu emerytalnego jest ko-
nieczne w³aœnie dlatego, ¿ebyœmy przypadkiem
nie stworzyli takiego systemu, ¿e nie tylko w in-
dywidualnych przypadkach, ale na masow¹ ska-
lê wyp³acane renty by³yby wy¿sze ni¿ œwiadcze-
nia emerytalne. By³oby to niesamowitym bo-
dŸcem, a¿eby uciekaæ na rentê, ¿eby staraæ siê
o rentê. Przecie¿ wiecie pañstwo, ¿e jeszcze dzi-
siaj nie zaginê³y ta pogoñ za rent¹, to staranie siê
o rentê. Gdzieœ siê zagubi³o w nas to poczucie
przyzwoitoœci, ¿e przecie¿ w bardzo wielu przy-
padkach to œwiadczenie byæ mo¿e nie jest konie-
czne. Proszê pañstwa, dlatego to dostosowanie
jest niezbêdne. Nie chodzi tylko o rachunki, ale
chodzi o tê g³ówn¹ filozofiê, ¿e to powinno byæ
w pewnych proporcjach.
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Renta ma oczywiœcie nas zabezpieczyæ na wy-
padek nieszczêœcia, którego siê nie spodziewaliœ-
my, które czêsto przychodzi nagle. No i popatrzmy
teraz na ten system, na nasz dzisiejszy system –
ale to niewiele siê zmieni w przysz³oœci – na ile to
wystarczy, na ile mo¿emy liczyæ. Na pewno jest to
za ma³o. Pewnie b³êdem by³a zgoda na tak drasty-
czne ciêcie sk³adki rentowej, bo dzisiaj brakuje
tych funduszy i dzisiaj nas nie staæ na wiele dzia-
³añ. Wycofaæ siê z tego pewnie ju¿ nie mo¿na, za
jakiœ czas system odzyska równowagê, niemniej
dzisiaj odczuwamy brak œrodków.

Proszê pañstwa, otwarcie siê na mo¿liwoœæ
pracy rencistów budzi pewne opory, tak¿e logicz-
ne i etyczne. Logiczne dlatego, ¿e albo ktoœ jest
zdolny do pracy, albo nie jest. Jak ma orzeczenie,
¿e jest niezdolny do pracy, to dlaczego zezwalamy
mu na to, ¿eby pracowa³? Jest tu byæ mo¿e jakiœ
brak logiki, ale jest tak¿e i pytanie etyczne: czy to
jest w porz¹dku?

Niemniej, Drodzy Pañstwo, powinniœmy popa-
trzeæ na sytuacjê polskich niepe³nosprawnych
tak¿e na tle Europy. Pewnie pañstwo ju¿ zapamiê-
taliœcie te dane, ¿e mamy jeden z najni¿szych
wskaŸników zatrudnienia ludzi niepe³nospra-
wnych w Europie. Zaledwie 20% polskich nie-
pe³nosprawnych pracuje, przy czym œrednia dla
Europy – o ile dobrze pamiêtam – to oko³o 40%,
a plan, który zosta³ wytyczony dla Unii Europej-
skiej, zak³ada, ¿e to bêdzie 50% do roku 2010.
Ró¿nych sposobów, na przyk³ad z wykorzysta-
niem Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, o czym wiele razy mówi³em
tak¿e i ja, staramy siê u¿ywaæ, a¿eby zaktywizo-
waæ niepe³nosprawnych. Ale jedna z barier pa-
dnie dopiero teraz. Otó¿ bardzo wielu naszych
niepe³nosprawnych obawia siê – chodzi o powody,
o których przed chwil¹ mówi³ pan senator Rulew-
ski – podj¹æ pracê, z powodu sankcji, które ich
czekaj¹, gdyby ich zarobki przekroczy³y pewne
pu³apy.

Dzisiaj rz¹d, moim zdaniem s³usznie, mimo
tych zastrze¿eñ logicznych i etycznych, postano-
wi³, ¿eby postawiæ na to, ¿eby niepe³nosprawni
mieli szansê wróciæ na rynek pracy. Wydaje siê, ¿e
trzeba to przyj¹æ w dobrej wierze. I s¹dzê, jako
cz³owiek pracuj¹cy w tym œrodowisku, ¿e to przy-
niesie skutki, ¿e to bêdzie wreszcie prze³om. Bo
jest tak, ¿e drepczemy w miejscu i od wielu, wielu
lat ten wskaŸnik zatrudnienia ledwie siê rusza.

Dlatego bardzo popieram tê zmianê. Uwa¿am,
¿e te zachêty, jeœli bêd¹ jeszcze wzmocnione no-
wymi instrumentami w sferze rynku pracy, które
s¹ przygotowywane, i nowymi zasadami wspiera-
nia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych przez
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych, przynios¹ dobre efekty. To pod-
niesie te¿ p³ace niepe³nosprawnych, bo dzisiaj

wielu pracodawców korzysta z tej furtki, ¿e s¹ te
ograniczenia i mówi: da³bym ci wiêcej, bo dobrze
pracujesz, ale pamiêtaj, ¿e jak dostaniesz wiêcej,
to ci obetn¹ œwiadczenie. I w ten sposób czêsto,
niestety, zani¿a siê p³ace niepe³nosprawnych. Po-
winno to budziæ nasz niepokój. Jednak teraz bê-
dzie to zniesione.

Ale jest taka grupa niepe³nosprawnych, któ-
rych siê nazywa „niesamodzielnymi”, czyli tych
najciê¿ej poszkodowanych, którzy potrzebuj¹ wy-
j¹tkowego wsparcia. I chcia³bym tylko tytu³em ta-
kiego anonsu powiedzieæ, ¿e oczywiœcie te renty,
te œwiadczenia w ¿adnym wypadku nie starcz¹ na
to, ¿eby pokryæ wysokie koszty zw³aszcza us³ug
opiekuñczych, których poniesienie jest niezbêd-
ne w przypadku osób ca³kowicie lub w bardzo du-
¿ym stopniu zale¿nych od opieki innych. Dlatego
tutaj u nas, w Senacie trwaj¹ prace nad przygoto-
waniem ustawy o odrêbnym ubezpieczeniu od ry-
zyka niesamodzielnoœci, po to, a¿eby do tych
œwiadczeñ rentowych do³o¿yæ w niedalekiej przy-
sz³oœci kolejne, dla tych najciê¿ej poszkodowa-
nych, o których mamy prawo siê obawiaæ. Bo to
nie s¹ ci, którzy skorzystaj¹ z przepisu daj¹cego
im szansê na powrót na rynek pracy. Oni z tym
stosunkowo niskim œwiadczeniem musz¹ sobie
poradziæ w bardzo trudnej sytuacji, wymagaj¹cej
bardzo du¿ych nak³adów, na które nie staæ ani
ochrony zdrowia, ani pomocy spo³ecznej.

Odnosz¹c siê do propozycji pana senatora Ru-
lewskiego ca³kowitego otwarcia mo¿liwoœci zara-
biania tak¿e przez emerytów, chcia³bym pañstwu
powiedzieæ, ¿e na pierwszy rzut oka wydaje siê to
bardzo atrakcyjn¹ mo¿liwoœci¹. Bo skoro renciœci
bêd¹ mogli pracowaæ bez ograniczeñ, to dlaczego
stawiaæ takie bariery emerytom? Otó¿, proszê
pañstwa, jest parê powodów, dla których nie mo¿-
na siê z tym spieszyæ. Owszem, to jest dobra pro-
pozycja, ale wpierw musimy uregulowaæ sprawê
emerytur pomostowych i wczeœniejszych emery-
tur. Bo gdybyœmy dzisiaj to wprowadzili… Ju¿ na-
wet dzisiaj tutaj, na tej sali mia³em takie pytania:
no dobrze, to w takim razie, gdyby by³o to otwar-
cie, mo¿e by siê kalkulowa³o przejœæ na wczeœniej-
sz¹ emeryturê i zarabiaæ? Nie mo¿emy tego robiæ,
bo byœmy otwarli wielk¹ presjê na przechodzenie
na wczeœniejsze emerytury w sytuacji, kiedy od
kilku lat 80% wszystkich polskich emerytów to s¹
ci, którzy przeszli na wczeœniejsze emerytury. Jak
o tym mówiê na spotkaniach zagranicznych, ³api¹
siê za g³owy i mówi¹: to jest chyba postawienie
sprawy na g³owie. Tak nie mo¿e byæ. Wiêc nie za-
chêcajmy do tego, dopóki tej sprawy nie uregulu-
jemy. A gdy tak siê stanie, to rzeczywiœcie, Panie
Senatorze Rulewski, mo¿na by siê zastanawiaæ,
czy sensowne jest utrzymanie takiego rozró¿nie-
nia, ¿e mundurowi mog¹ inaczej, renciœci mog¹
bez ograniczeñ, a emeryci nie mog¹, czy mog¹, ale
z ograniczeniami. Wtedy warto by do tego tematu
wróciæ. I na pewno rz¹d to widzi, jest ku temu
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przes³anka. Trwaj¹ bowiem prace nad zmian¹
w systemie emerytalnym, która zdejmie z tych
emerytów, którzy chc¹ kontynuowaæ zatrudnie-
nie, koniecznoœæ zwalniania siê z pracy. Jest to
ju¿ pocz¹tek drogi, a nastêpny ruch bêdzie zape-
wne wykonany. Ale wszyscy ci, którzy klaskali pa-
nu senatorowi Rulewskiemu, niech wezm¹ to pod
uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, zmierzajmy do konkluzji.)

Ju¿ koñczê.
Nie dolewajmy oliwy do ognia, nie prowokujmy

dodatkowego ciœnienia na przechodzenie na
wczeœniejsze œwiadczenia, dlatego ¿e system
emerytalny tego nie by³by w stanie udŸwign¹æ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krzysztof Majkowski.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Myœlê, ¿e moja wypowiedŸ nie zajmie przys³u-

guj¹cych mi dziesiêciu minut. Chcia³bym siê sku-
piæ na dwóch kwestiach dotycz¹cych ustawy, nad
któr¹ siê dzisiaj pochylamy.

Otó¿ w czasie przeznaczonym na pytania do pa-
ni minister ja pozwoli³em sobie, nie bez kozery,
przyznajê, zadaæ pytanie dotycz¹ce tak zwanych
s³u¿b mundurowych, bo nie zgadzam siê z pewny-
mi postanowieniami, które w tej chwili obowi¹zu-
j¹, i z tymi, które s¹ proponowane w nowelizacji tej
ustawy. W nawi¹zaniu do wypowiedzi pana sena-
tora Rulewskiego powiem, ¿e z filozofi¹ przedsta-
wion¹ przez pana senatora ja siê zgadzam, ale nie
zgadzam siê ze szczegó³ami. Chodzi o to, ¿e nie
mo¿na jedn¹ miar¹, jednakowo traktowaæ emery-
tów tak zwanych mundurowych, którzy maj¹
czterdzieœci, czterdzieœci piêæ lat, i emerytów, któ-
rzy na przyk³ad przechodz¹ z jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa po przepracowaniu czter-
dziestu czy czterdziestu piêciu lat, ja mówiê o sta-
¿u pracy, czyli te osoby maj¹ po szeœædziesi¹t,
szeœædziesi¹t piêæ lat. Wiadomo, ¿e ich stan fizy-
czny i psychofizyczny bêdzie zupe³nie inny. Tak ¿e
sama rehabilitacja, o której pan wspomina³, czy
na przyk³ad wymagania stawiane przez przysz³e-
go pracodawcê pracownikowi czterdziestoletnie-
mu bêd¹ zdecydowanie inne ni¿ w stosunku do
szeœædziesiêciolatka. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia. Ja by³em przekonany, ¿e pew-
ne rozwi¹zania znajduj¹ce siê miêdzy innymi

w nowelizacji tej ustawy bêd¹ regulowa³y sprawy
dotycz¹ce wszystkich tych kwestii munduro-
wych. To jest oczywiœcie moje zdanie, ka¿dy ma
prawo do tego, aby siê zgadzaæ z jak¹œ kwesti¹ al-
bo nie, otó¿ ja na przyk³ad nie zgadzam siê z prze-
pisem – zreszt¹ o to te¿ pyta³em pani¹ minister –
mówi¹cym o tym, ¿e renta wyp³acana cz³onkom
rodziny pracownika mundurowego i pracownika
na przyk³ad z tak zwanej bud¿etówki jest rent¹
wyp³acan¹ w wysokoœci, powiedzmy, odpowied-
niego procentu œwiadczenia rentowego czy eme-
rytalnego, które naby³by ten pracownik. Moje py-
tanie jest takie: czym siê ró¿ni¹ dzieci osierocone
przez policjanta od dzieci osieroconych przez rol-
nika? Mnie siê wydaje, ¿e niczym. Potrzeby tych
dzieci s¹ jednakowe, ale z tytu³u obowi¹zywania
ustawy start jednych i drugich bêdzie zdecydowa-
nie inny. Ja siê zgadzam z tym, ¿e osoby sprawu-
j¹ce takie funkcje, s³u¿by mundurowe, policja,
wojsko, s³u¿ba wiêzienna, w trakcie wykonywa-
nia swoich obowi¹zków powinny mieæ przywileje,
czy to mo¿liwoœæ wczeœniejszego przejœcia na
emeryturê, czy mieszkanie zak³adowe, jakieœ tam
deputaty mundurowych, ja siê z tym wszystkim
zgadzam, ale to s¹ œwiadczenia, które powinny
przys³ugiwaæ osobom wykonuj¹cym ten zawód,
a nie… Co bêdzie dalej? Wreszcie dojdziemy do te-
go, ¿e i wnuki policjanta bêd¹ dostawa³y œwiad-
czenie, je¿eli takowe bêdzie. Myœlê, ¿e powinno
byæ trochê inaczej.

Wrócê jeszcze do kwestii, o której mówi³ pan se-
nator Rulewski, chodzi o zatrudnianie rencistów,
emerytów mundurowych i rencistów, emerytów
wykonuj¹cych tak zwane zawody cywilne. Sami
pañstwo wiecie, ¿e ró¿nica jest taka, ¿e oprócz
zró¿nicowania wysokoœci œwiadczeñ emerytal-
nych, bo wiadomo, ¿e one s¹ zdecydowanie ró¿ne,
jest jeszcze taka kwestia, ¿e na przyk³ad od eme-
ryta mundurowego pracodawca nie odprowadza
sk³adek do ZUS, od zatrudnionego emeryta, Pani
Minister, który na przyk³ad pracowa³ w Policji. To
jest ca³a ta filozofia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñ-
czak: Odprowadza, od ka¿dego pracownika od-
prowadza.)

A, to przepraszam, to przepraszam, wycofujê.
Szanowni Pañstwo, koñcz¹c, nawi¹¿ê do wypo-

wiedzi pana senatora Augustyna, chodzi mi o oso-
by niepe³nosprawne z orzeczonym stopniem nie-
pe³nosprawnoœci. Ja myœlê, ¿e w tym przypadku
mamy do czynienia z wieloma nieprawid³owoœcia-
mi wystêpuj¹cymi równie¿ podczas orzekania
przez tak zwanych lekarzy zusowskich. Wiadomo,
¿e je¿eli ZUS jest dla danego lekarza pracodawc¹,
to wówczas te orzeczenia… No, powiedzmy, ró¿nie
bywa, bo znane s¹ przypadki, nie tylko takie przy-
padki, które koñcz¹ siê w s¹dzie – ja oczywiœcie te-
raz abstrahujê – ¿e na przyk³ad osobie, która jeŸ-
dzi na wózku inwalidzkim, nie ma obu nóg, propo-
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nuje siê stanowisko jakiegoœ obchodowego, który
ma przez dwanaœcie godzin na dobê chodziæ. Wia-
domo, ¿e jest to fizycznie niemo¿liwe, ale lekarz
orzecznik stwierdzi³, ¿e ta osoba do tej pracy siê
nadaje.

Tak siê sk³ada, ¿e z panem senatorem Rulew-
skim jesteœmy w krajowej Radzie Ochrony Pracy.
Na posiedzeniach tej Rady Ochrony Pracy nieje-
dnokrotnie, zreszt¹ sama nazwa tej instytucji
wskazuje na to, rozwa¿amy kwestie wi¹¿¹ce siê
z prac¹ na terenie Rzeczypospolitej. Ja któregoœ
razu by³em niemal zszokowany, gdy us³ysza³em
od pani profesor Koradeckiej, ¿e Polska jako kraj
po³o¿ony w centrum Europy charakteryzuje siê
tym, ¿e ma jeden z najni¿szych wskaŸników, jeœli
chodzi o zatrudnienie osób w tak zwanym wieku
produkcyjnynym. Ja myœla³em, ¿e jest to
70–75%, taki rz¹d wielkoœci, a okazuje siê, ¿e jest
to 55%, maksymalnie 60%. Tyle jest zatrudnio-
nych osób w wieku produkcyjnym, zatem du¿o
jest takich, które mog³yby pracowaæ, a z ró¿nych
powodów nie pracuj¹. Sk³ada siê na to wiele przy-
czyn, rozmaitych problemów, ale myœlê, ¿e dzi-
siejsza debata nie jest akurat odpowiednia do te-
go, a¿eby rozstrzygaæ, co przede wszystkim jest
tego przyczyn¹.

Zmierzaj¹c do podsumowania projektu tej
ustawy, powiem – ja nie chcia³bym wprawdzie
przypominaæ, bo nie jest to okres, który najmilej
wspominam – ¿e kiedyœ, za czasów mi³oœciwie
nam panuj¹cego pierwszego sekretarza, modne
by³o powiedzenie: „emeryci i renciœci, popieraj-
cie Polskê czynem, umieraj¹c przed terminem”,
i myœlê, ¿e w tej chwili nie staæ nas na to, ¿eby
odwo³ywaæ siê do tego typu wartoœci. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wniosek o charakterze legislacyjnym do proto-

ko³u zg³osi³ pan senator Wojciech Skurkiewicz.
W czasie przemówienia poprawkê z³o¿y³ równie¿
pan Jan Rulewski.

Zapytujê pani¹ minister, czy chcia³aby pani za-
braæ g³os i ustosunkowaæ siê do tych wniosków le-
gislacyjnych.

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Dziêkujê bardzo.
Przede wszystkim chcia³abym siê ustosunko-

waæ do wniosku zg³oszonego przez pana senatora

Rulewskiego, wskazuj¹c na to, o czym powiedzia³
równie¿ pan senator Augustyn, w pewnym sensie
tak¿e do debaty. My stoimy na stanowisku, ¿e do-
brobyt tworzy przede wszystkim praca i wszystkie
aspekty propozycji, które sk³adamy, staraj¹ siê tê
podstawow¹ zasadê tworzenia, powiedzia³abym,
w³aœnie dobrobytu i powodowania wzrostu go-
spodarczego w Polsce respektowaæ.

Uprawnienie do wczeœniejszej emerytury jest up-
rawnieniem zwi¹zanym z tym, ¿e spe³nia siê konkret-
ne warunki, chodzi o wiek i sta¿ pracy. Tu nie ma sy-
tuacji, z któr¹ mamy do czynienia w przypadku renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy, czyli tego, ¿e powsta³a
niezdolnoœæ do pracy, która nie jest niejako win¹,
skutkiem, przyczyn¹ tego, jak siê zachowywa³a dana
osoba. Ta osoba nie do koñca ma wp³yw na to, ¿e nie-
zdolnoœæ do pracy powstaje. Ma jednak wp³yw na to,
¿e maj¹c uprawnienie do wczeœniejszej emerytury,
z tego uprawnienia korzysta, a wiêc stawia siê w sy-
tuacji poniek¹d preferowanej w porównaniu z osoba-
mi,któreniemaj¹c tegouprawnienia,pracuj¹docza-
su osi¹gniêcia ustawowego wieku emerytalnego, do
szeœædziesiêciu lubszeœædziesiêciupiêciu lat.Nieka¿-
da osoba, która uzyska uprawnienie do przejœcia na
wczeœniejsz¹ emeryturê, czyli spe³ni warunki doty-
cz¹ce wieku i sta¿u pracy, czasami tylko sta¿u pracy,
jak chocia¿by w przypadku nauczycieli, z tego upra-
wnienia korzysta ze wzglêdu na to, ¿e chce nadal pra-
cowaæ, zarobkowaæ, p³aciæ sk³adki i tym samym po-
wiêkszaæ swoj¹ emeryturê, ale ma tak¿e œwiadomoœæ
ograniczeñ, które istniej¹.

Ja podam przyk³ad nauczycieli. Obecnie nau-
czyciele maj¹ prawo do wczeœniejszej emerytury
po trzydziestu latach pracy. Teraz wœród ca³ej rze-
szy pracuj¹cych nauczycieli jest oko³o stu tysiêcy
nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienie do przej-
œcia na wczeœniejsz¹ emeryturê, ale nie korzysta-
j¹ z tego uprawnienia, chc¹c dalej pracowaæ, za-
rabiaæ na swoj¹ emeryturê, ale tak¿e maj¹c œwia-
domoœæ pewnych ograniczeñ. Zniesienie ograni-
czeñ w zarobkowaniu dla osób, które korzystaj¹
z uprawnienia finansowanego przez nas wszyst-
kich z naszych sk³adek oznacza, ¿e takie osoby
nie bêd¹ mia³y pewnej bariery, która teraz po-
wstrzymuje je przed przejœciem na rzeczon¹ wcze-
œniejsz¹ emeryturê. Generalnie kwota, jak¹ Za-
k³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wydaje obecnie na
wczeœniejsze emerytury, czyli te wyp³acane oso-
bom, które nie osi¹gnê³y wieku emerytalnego, to
jest oko³o 18 miliardów z³. Je¿eli porównamy to
z deficytem Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
o którym te¿ mówi³ pan senator Rulewski… Ten
deficyt ogó³em, pomijaj¹c tê czêœæ, która wynika
ze sk³adek odprowadzanych do otwartych fundu-
szy emerytalnych, w tym roku wynosi niemal¿e
33 miliardy z³. Krótko mówi¹c, gdyby nie by³o
wczeœniejszych emerytur i transferów z tego tytu-
³u, czyli realizacji pewnych uprawnieñ, których
nie trzeba realizowaæ, a mo¿na, to ten deficyt
by³by jednak o ponad po³owê ni¿szy.
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Bior¹c pod uwagê te wszystkie uwarunkowa-
nia, moim zdaniem, zdaniem rz¹du, jeœli pozwoli-
libyœmy zarobkowaæ bez ograniczeñ osobom ma-
j¹cym uprawnienia do wczeœniejszej emerytury,
to nie tylko te czterdzieœci czy nieca³e czterdzieœci
tysiêcy osób, które dzisiaj maj¹ zawieszane
i zmniejszane emerytury, nie mia³oby ich zmniej-
szanych lub zawieszanych, ale mog³aby siê te¿ po-
jawiæ sytuacja, ¿e znaczna czêœæ osób, które dzi-
siaj uprawnienia maj¹, a z nich nie korzystaj¹, bo
chc¹ pracowaæ i nie mieæ ograniczonych œwiad-
czeñ, bêdzie po prostu z tych uprawnieñ korzy-
staæ, bo bêdzie to dla tych osób, w ich mikroskali,
rozwi¹zanie bardziej racjonalne. Nie bêdzie to roz-
wi¹zanie racjonalne dla systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych, dla bud¿etu pañstwa, poniewa¿ bê-
dzie oczywiœcie oznacza³o wiêksze wydatki. Te
wiêksze wydatki oznaczaæ bêd¹ z kolei koniecz-
noœæ szukania takich rozwi¹zañ bud¿etowych,
które ograniczaj¹ œwiadczenia gdzie indziej.

Powiem jeszcze tylko o jednej liczbie, o której
te¿ nale¿y pamiêtaæ. My na wczeœniejsze emery-
tury wydajemy 17 miliardów z³, a na œwiadczenia
rodzinne wydajemy 8 miliardów z³. W przysz³ym
roku w wyniku waloryzacji musimy zwiêkszyæ wy-
datki na emerytury i renty o dobre 6, 7, 8 miliar-
dów z³ – w tym momencie nie pamiêtam dok³adnej
kwoty. Na waloryzacjê œwiadczeñ rodzinnych
w przysz³ym roku w bud¿ecie przewidziana jest
kwota 400 milionów z³. Myœlê, ¿e maj¹c te kwoty
w œwiadomoœci, bêd¹ pañstwo podejmowaæ jak
najbardziej racjonalne decyzje zwi¹zane
z kszta³towaniem siê systemu ubezpieczeñ spo³e-
cznych. System ubezpieczeñ spo³ecznych nie mo-
¿e byæ rozwi¹zaniem wszystkich problemów spo-
³ecznych, bo je¿eli tak go bêdziemy traktowaæ, to
niestety te inne problemy spo³eczne, jak chocia¿-
by w³aœnie kwestie ubóstwa dzieci, bêd¹ narasta-
³y. I to s¹ te dylematy polityki spo³ecznej, bardzo
trudne w sytuacji, gdy s¹ nam narzucane ograni-
czenia bud¿etowe. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Zg³oszono wnioski o charakterze legislacyj-

nym, proszê wiêc Komisjê Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej oraz Komisjê Gospodarki Narodowej
o dyskusjê i przygotowanie wspólnego sprawo-
zdania w tej sprawie.

G³osowanieodbêdzie siêpodkoniecposiedzenia.
Proszê pañstwa, zakoñczyliœmy rozpatrywanie

punktu drugiego, dopiero drugiego, zwracam
uwagê pañstwa senatorów.

Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia
punktów trzeciego i czwartego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych; sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Teksty ustaw s¹ w drukach nr 299 i nr 300,
a sprawozdania komisji w drukach nr 299A
i 300A.

Rozumiem, ¿e pan senator Kazimierz Jaworski
jest gotowy do przedstawienia sprawozdania Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Zapraszam se-
natora sprawozdawcê do zabrania g³osu.

Senator Kazimierz Jaworski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Mini-
ster! Szanowni Goœcie!

Mam du¿o ³atwiejsze zadanie od sprawozdaw-
ców w dwóch poprzednich punktach, jako ¿e jest
to uproszczenie, co siê nieczêsto zdarza. Przecho-
dzê do punktu trzeciego, do sprawozdania Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej dotycz¹cego
zmiany ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, druk nr 299.

Tak jednym zdaniem – celem i przedmiotem tej
ustawy jest wprowadzenie zmian upraszcza-
j¹cych w zakresie ustalania podstawy wymiaru
sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
w taki sposób, aby podstawa ta ustalana by³a raz
na rok, a nie, jak ma to miejsce dotychczas, cztery
razy w roku. Nasza komisja wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Je¿eli chodzi o punkt czwarty, to w sprawo-
zdaniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej na
temat uchwalonej przez Sejm 17 paŸdziernika
bie¿¹cego roku ustawy o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeñ spo³ecznych te¿ wnosimy
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Opiniowa-
na ustawa tak¿e wprowadza uproszczenie, czy-
li mo¿liwoœæ wyboru sposobu przekazywania
ubezpieczonemu okreœlonych w ustawie infor-
macji w celu ich weryfikacji, za zgod¹ ubezpie-
czonego, w formie pisemnej lub w formie doku-
mentu elektronicznego. Aktualnie obowi¹zu-
j¹cy art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 paŸdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
zobowi¹zuje p³atnika sk³adek do comiesiêcz-
nego przekazywania tych informacji. Dlatego
te¿ komisja wnosi – jest to w druku nr 300 –
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie widzê chêtnych.
To by³ projekt komisji sejmowej.
Czy przedstawiciel rz¹du – ponownie witam pa-

ni¹ minister, ci¹gle jest z nami – chce coœ powie-
dzieæ na temat tych dwóch projektów?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

Oczywiœcie to popieramy. Jak w przypadku
wszystkich projektów, które wychodz¹ z komisji
nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo”, jest to pewne
uproszczenie, racjonalizacja i deregulacja syste-
mu ubezpieczeñ spo³ecznych. Do obu projektów
rz¹d ma pozytywny stosunek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Czy s¹ jakieœ pytania do pani minister? Nie wi-

dzê chêtnych…
(SenatorKrzysztofMajkowski: Jamampytanie.)
A nie, przepraszam bardzo. Pan senator Maj-

kowski chce zadaæ pytanie.
Panie Senatorze, proszê bardzo o pytanie.

Senator Krzysztof Majkowski:
Pani Minister, pytanie dos³ownie z naszego po-

dwórka, jeœli wolno. Czy pani zdaniem zasadny
jest sposób naliczania sk³adek przez senatorów
w przypadku, gdy senator sprawuj¹cy funkcjê
spo³eczn¹ zadeklarowa³ odprowadzanie sk³adki
z macierzystego zak³adu pracy, a sk³adek z Sena-
tu nie musi odprowadzaæ… Do tej os³awionej trzy-
dziestokrotnoœci, po której przekroczeniu, jak
wiadomo, sk³adek nie trzeba odprowadzaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:

Je¿eli senator pe³ni funkcjê spo³eczn¹, to ozna-
cza, ¿e jego podstawowym Ÿród³em zarobkowania
jest zak³ad pracy, z którego osi¹ga wynagrodze-
nie. Zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych jest to, ¿e podstawowym Ÿród-
³em op³acania sk³adek s¹ w³aœnie stosunek pracy
i wynagrodzenie. W przypadku, kiedy mamy zbieg
kilku tytu³ów, na przyk³ad ktoœ ma umowê o pra-
cê i jednoczeœnie jest senatorem albo prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, albo ma umowê-zlece-
nie, albo inny tytu³, który rodzi obowi¹zek ubez-
pieczeñ spo³ecznych, zawsze prymat ma ten tytu³,
który jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy i z umo-
w¹ o pracê. I st¹d takie regulacje. Dosyæ precyzyj-
nie to reguluje materia ustawy o systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Innych pytañ do pani minister nie ma.
Dyskusji nie otwieram, bo nikt siê do dyskusji

nie zapisa³.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tych ustaw

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Bardzo szybko nam posz³y te dwa punkty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pi¹te-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Druk nr 304, sprawozdania komisji w drukach
nr 304A, 304B i 304C.

Pan senator Jan Rulewski, proszê bardzo.
(G³os z sali: Wyszed³ na chwilê.)
To w takim razie pan senator Eryk Smulewicz,

sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej.
Proszê poszukiwaæ senatora z Bydgoszczy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Eryk Smulewicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej na posiedze-

niu w ubieg³ym tygodniu zajmowa³a siê przed-
miotow¹ ustaw¹ o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy. Ta zmiana wynika z potrzeby dostosowania
prawa polskiego do prawa unijnego w zakresie ró-
wnego traktowania w zatrudnieniu oraz bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Zmiany przepisów o za-
kazie dyskryminacji w zatrudnieniu wynikaj¹
z przedstawienia Polsce przez Komisjê Europej-
sk¹ zarzutów w zwi¹zku z niew³aœciwym lub nie-
pe³nym wdro¿eniem pewnych dyrektyw. Dlatego
przygotowano tê ustawê.

Komisja Gospodarki Narodowej by³a jedno-
myœlna. Poparliœmy tê ustawê jednog³oœnie. Pod-
czas dyskusji na skutek dzia³añ Biura Legislacyj-
nego zaproponowaliœmy wniesienie dwóch popra-
wek. Pierwsza poprawka ma charakter redakcyj-
no-porz¹dkuj¹cy, druga zaœ wyd³u¿a vacatio legis
tej ustawy do trzydziestu dni od dnia jej og³osze-
nia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Musimy, mam nadziejê, ¿e przez krótki czas,

poczekaæ na senatora Rulewskiego, poniewa¿ on
jest sprawozdawc¹ a¿ dwóch komisji i w tej chwili
wybieg³ po materia³y, cokolwiek mia³oby to zna-
czyæ. Nie wiem, gdzie on je przechowuje, ale mam
nadziejê, ¿e wróci. W zwi¹zku z tym w tej chwili
zrobimy sobie tak¹ niesprecyzowan¹ czasowo
przerwê techniczn¹ w oczekiwaniu na przyjœcie
pana senatora.

W tym czasie powitam mo¿e naszego kolegê,
senatora Jaros³awa Dudê, który tym razem wy-
stêpuje w roli ministra, przedstawiciela rz¹du, to
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przy okazji tego punktu. Potem jeszcze przy okazji
któregoœ kolejnego, chyba siódmego, pan senator
bêdzie pe³ni³ tê funkcjê. Po drodze tê funkcjê bê-
dzie pe³ni³a pani minister, mówiê o punkcie szó-
stym, to bêdzie kolejny punkt, a potem ju¿ chyba
pani¹ minister zwolnimy. Mam nadziejê, ¿e to na-
st¹pi stosunkowo szybko.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak: Czy
mo¿e byæ tak, ¿e pan senator przejmie rolê mini-
stra, poniewa¿ ja o godzinie 15.00 muszê byæ na
niejawnym posiedzeniu w Sejmie?)

Je¿eli pan senator minister zdradza tak¹ wolê,
to mo¿emy w ten sposób post¹piæ.

Wtakimrazie, PaniMinister, serdeczniedziêkuje-
my za obecnoœæ. Dobrze, ¿e nie dosz³o do ¿adnych
nadzwyczajnychwydarzeñwczasiepanibytnoœci…

(Senator Kazimierz Jaworski: Radosnych.)
…radosnych, tak, nadzwyczajnych wydarzeñ

w czasie pani bytnoœci w Wysokiej Izbie. Dziêkuje-
my bardzo za obecnoœæ. Z tego, co rozumiem, pan
minister Duda bêdzie w pani imieniu reprezento-
wa³ rz¹d. Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak: Ja
zostanê jeszcze przez chwilê podczas omawiania
kodeksu pracy.)

Tak, rozumiem, w ka¿dym razie pan minister
jest ju¿ przygotowany.

W dalszym ci¹gu czekamy na pana senatora
Rulewskiego. Ja nie bardzo chcê og³aszaæ prze-
rwê. W³aœciwie mogê og³osiæ. Gdy og³oszê piêcio-
minutow¹ przerwê, a on za dwie minuty wróci,
to… Powiem mo¿e tak: og³aszam przerwê do mo-
mentu wejœcia pana senatora Rulewskiego. Posta-
nówmy w ten sposób. Nie wiem, czy to jest dozwo-
lone w regulaminie, ale za³ó¿my, ¿e w ten sposób
bêdê interpretowa³ regulamin.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 33
do godziny 14 minut 38)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, ja jeszcze przeprowadzê kon-

sultacje, czy jest mo¿liwe przerwanie prac nad
punktem, który zaczêliœmy rozpatrywaæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mo-
¿e zadzwoniæ do pana senatora Rulewskiego?)

Nie, ju¿ mu o tym powiedziano, a on mówi³, ¿e
biegnie po materia³y, chocia¿ nie wiem, co to zna-
czy. Pani go tu informowa³a.

(Rozmowy na sali)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Zaraz bêdzie.)
Gdyby przedstawia³ sprawozdanie jednej ko-

misji, to jeszcze mo¿na by przymkn¹æ na to oko,
ale jest sprawozdawc¹ dwóch komisji naraz, wiêc
wola³bym jednak nie ³amaæ regulaminu.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: I co teraz, znowu

przerwa?)
Nie, przerwa jest w dalszym ci¹gu, do momentu

wejœcia senatora Rulewskiego.
(Rozmowy na sali)
(Oklaski)
Panie Senatorze, Senat czeka na pana senatora

w ciszy ju¿ osiem minut.
(Senator Jan Rulewski: Mam tyle minut mil-

czeæ?)
Nie, to Senat czeka³ na pana senatora przez

osiem minut. Musia³em og³osiæ przerwê.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam bardzo, ja

skorzysta³em z tego przywileju…)
Proszê zatem teraz nadrobiæ stracony czas.

Senator Jan Rulewski:
Tak jest.
Wysoki Senacie!
Zatem zacznê od przeprosin, pierwszy i ostatni

raz, mam nadziejê, jestem tak zaskoczony po-
rz¹dkiem, ¿e nie by³em w stanie zreferowaæ pro-
blemu. A nie jest on taki ³atwy, powiedzia³bym na-
wet, jest wybuchowy w tym sensie, ¿e dotyczy
kwestii p³ci, a zwi¹zane jest to z dyrektyw¹ Rady
89/391/EWG, która nakazuje pañstwom cz³on-
kowskim, a Polska jest pañstwem cz³onkowskim,
aby do swojego prawa, jak mówi¹ jedni, imple-
mentowa³a postanowienia tej dyrektywy, a jak
mówi¹ inni, ¿eby to prawo zosta³o wdro¿one. Ma-
leñka ró¿nica, ale jak¿e wa¿na, o czym za chwilê.

Dyrektywa, po pierwsze, podaje definicjê nie
tylko dyskryminowania ze wzglêdu na ró¿ne prze-
s³anki, w tym seksualne, ale równie¿ definicje nie-
znane dotychczas w prawodawstwie polskim, do-
tycz¹ce dyskryminacji poœredniej. Dyskryminacji
bezpoœredniej w tym gronie nie trzeba definiowaæ,
ale poœrednia ju¿ stwarza pewne problemy. Maj¹c
na uwadze zapewne praktykê, Rada Unii Europej-
skiej postuluje, aby do kodeksu pracy, bo mówi-
my o stosunkach w pracy, do prawodawstwa po-
œwiêconego pracy – przecie¿ nie wszystkie pañ-
stwa posiadaj¹ kodeksy pracy – te zagadnienia zo-
sta³y wdro¿one. W drugiej czêœci Rada proponuje,
w œlad za orzeczeniami trybuna³u w Luksembur-
gu, aby nastêpowa³y równie¿ zmiany w prawie do-
tycz¹cym zagadnieñ zwi¹zanych z BHP. Polska te
postulaty dyrektywy spe³nia, z wyj¹tkiem pier-
wszego postulatu, chocia¿ nie w pe³ni… lub jest to
zapisane nie w jednym dokumencie.

Zajmowa³y siê tym dwie komisje, Komisja Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Muszê powiedzieæ,
¿e podczas prac obu tych komisji, chocia¿ praco-
wa³y z ró¿n¹ intensywnoœci¹, wybuch³y na tym tle
spory, zw³aszcza na posiedzeniu Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, co prawda odbiega-
j¹ce od dyskryminowania kogokolwiek, ale wyka-
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zuj¹ce oburzenie co do procedur, które Rada Unii
Europejskiej narzuca swoim krajom cz³onkow-
skim w zakresie metody implementacji. Nie ce-
lów, tylko metody.

Otó¿ przez kilku senatorów, znawców w zakre-
sie prawa, zg³oszone zosta³y uwagi dotycz¹ce im-
plementacji przepisów w zakresie ró¿nych form
dyskryminacji, ¿e dyrektywy w gruncie rzeczy,
choæ z definicji powinny wskazywaæ kierunek, bo
direction to kierunek, prawda, nie wskazuj¹ kie-
runku, tylko nakazuj¹ literalne czy te¿ sensu stri-
cto przepisywanie definicji podanych w tych dy-
rektywach. Na takim stanowisku stoi Trybuna³
Sprawiedliwoœci w Luksemburgu i jeœli te defini-
cje nie zostan¹ wpisane do naszego prawa
w brzmieniu takim, jak w dyrektywie, podejmie
dzia³ania dyscyplinuj¹ce wobec Polski i innych
cz³onków. Nie jest to takie ³atwe, zwracali na to
uwagê zarówno Biuro Legislacyjne, które orzek³o,
¿e nie jest w stanie nawet zrozumieæ tego zapisu,
zreszt¹ byæ mo¿e t³umaczenie nie by³o najlepsze,
jak i pañstwo senatorowie. Bo, proszê pañstwa,
jak zrozumieæ taki obowi¹zek przestrzegania?
W ogóle co to jest dyskryminowanie w rozumieniu
tej dyrektywy? Proszê pos³uchaæ: „niepo¿¹dane
zachowanie, którego celem lub skutkiem jest na-
ruszenie godnoœci pracownika i stworzenie wobec
niego zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upoka-
rzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery (molestowa-
nie)”. I proszê zauwa¿yæ, ¿e jest tu wiele takich, al-
bo podobnych do tych, stwierdzeñ. Zapewne Ra-
da uzna³a, ¿e jest ktoœ, kto nie rozumie, czym s¹
zachowania niepo¿¹dane, molestowanie, wiêc to
dopisa³a.

Ale powstaje pytanie, a mówiê to jako cz³onek
Rady Ochrony Pracy, jeœli zlecilibyœmy teraz in-
spekcji pracy przeprowadzenie kontroli, to jakie
by³by instrumenty techniczne do tego, ¿eby spraw-
dziæ na przyk³ad atmosferê. Niektórzy uczeni k³óc¹
siê co do sk³adu atmosfery ziemskiej, a co dopiero
atmosfery uczuciowej w zak³adzie pracy, prawda?
Jak to sprawdziæ, czy ona jest uw³aczaj¹ca, upoka-
rzaj¹ca itd.? Sugeruje siê nawet, ¿e mo¿e ona wy-
wo³aæ konflikty miêdzy pracownikami, nie mówiê
ju¿ o konfliktach na linii pracodawca – pracownik.
A co bêdzie, jeœli pracownicy uznaj¹, ¿e te kawa³y,
które opowiadaj¹, to by³y tylko ¿arty, ale dla od-
biorcy tych kawa³ów mo¿e to byæ ta uw³aczaj¹ca,
upokarzaj¹ca atmosfera? Oczywiœcie reakcja Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy musi byæ zrozumia³a. Tyl-
ko pytanie, jak ona to opisze, jeœli s¹ dwa rozbie¿ne
czy te¿ zdecydowanie ró¿ne zdania.

Równie¿ pewne b³êdy, ma³e poprawki… Jesz-
cze gorzej ma siê na przyk³ad sprawa wskazañ dy-
rektywy dotycz¹cych BHP – tak¿e ta kwestia jest
mi bliska. Otó¿ jest tam takie stwierdzenie, proszê
o chwileczkê uwagi, ¿e pracodawca w ka¿dym za-
k³adzie jest obowi¹zany zapewniæ rozwój spójnej

polityki zapobiegaj¹cej wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym uwzglêdniaj¹cy zaga-
dnienia techniczne, organizacjê pracy, warunki,
stosunki spo³eczne oraz wp³yw czynników œrodo-
wiska. Jeszcze raz podkreœlam: rozwój spójnej
polityki zapobiegaj¹cej wypadkom. Ju¿ samo s³o-
wo „polityka” budzi u nas ró¿ne reakcje i przywo-
³uje ró¿ne definicje, a sformu³owanie „spójna” jest
trudne do okreœlenia nawet technicznie; jeszcze
ma byæ rozwój tej techniki, jeszcze oczywiœcie one
wszystkie maj¹ zapobiegaæ wypadkom itd., itd.
Czyli co, mo¿na by na przyk³ad jeden wentylator
zainstalowaæ do jakiegoœ urz¹dzenia i na pewno
ju¿ mamy rozwój? Spójna – no jeœli urz¹dzenie
grzeje, to jest spójna? I tak by mo¿na to…

Zakoñczê ten w¹tek, chocia¿ mia³bym wiêcej
tych przyk³adów, w ten oto sposób: rz¹d nas po-
prosi³ bynajmniej nie o zachowanie celowe, tylko
o taktykê, i obie komisje przysta³y na to, by to im-
plementowaæ, ¿eby nie by³o wobec nas zarzutu,
¿e my tego po prostu nie wpisaliœmy. Jednoczeœ-
nie Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
orzek³a, we wnioskach organizacyjnych oczywi-
œcie, ¿e maj¹c na uwadze casus tej w³aœnie dy-
rektywy, nale¿y odbyæ debatê z udzia³em kogoœ
z Rady Unii Europejskiej na temat tego, czy mo¿-
liwe s¹ takie implementacje, które powoduj¹ –
przepraszam, Panie Marsza³ku, to ju¿ ostatnie
zdanie – ¿e nasz kodeks to bêdzie nie kodeks, tyl-
ko dwanaœcie tomów w kodeksie, a nade wszyst-
ko ¿e kodeksu, który jest przeznaczony dla pra-
codawców, powiedzmy szczerze, zw³aszcza dla
pracowników, nikt nie bêdzie rozumia³. A jak nie
bêdzie go rozumia³, to bêdzie macha³ nañ rêk¹
i mówi³, ¿e sprawiedliwoœci w tym kraju i w ca³ej
Europie nie ma, poniewa¿ bêdzie mu trudno do-
wieœæ przed s¹dem swoich racji, dowieœæ, ¿e pra-
codawca nie prowadzi³ spójnej polityki, nie zape-
wni³ rozwojowej techniki, a kawa³y czy inne rze-
czy, które opowiada³, tworzy³y upokarzaj¹c¹
i nieprzychyln¹ atmosferê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do

któregokolwiek…
Pan senator Andrzejewski ju¿ siê zerwa³.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, bêdziemy

dr¹¿yæ temat.)
Ale do którego z senatorów? Drugiego pan nie

s³ysza³.
(Senator Jan Rulewski: Do wszystkich senato-

rów.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Do dwóch. Naj-

pierw do jednego.)
Do dwóch? Jeszcze jest senator Smulewicz. Nie

by³o pana, Panie Senatorze, jak zaczêliœmy rozpa-
trywaæ ten punkt.

Proszê zadawaæ pytania.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Jeœli mo¿na, to do dwóch sprawozdawców je
skierujê.

Jaka jest wyk³adnia czy jaka jest ró¿nica, mo¿e
przedstawiciel rz¹du nam to powie, miêdzy dys-
kryminacj¹ poœredni¹ a bezpoœredni¹? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie. Jak odró¿niæ niepo¿¹dane zachowania
o charakterze seksualnym od po¿¹danych? Bo
wszystko przenika ¿ycie seksualne, jak i polityka,
ale nie wszystkie…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Senato-
rze, ja póŸniej to panu wyjaœniê.)

Tak? Dobrze. To podzielimy siê wiedz¹ w ku-
luarach. (Weso³oœæ na sali)

W ka¿dym razie, wbrew pozorom jest to pytanie
bardzo powa¿ne, bo chodzi o ograniczanie kryte-
riów. Czy one s¹ uznaniowe, zale¿ne od tego, jaki
post factum skutek – bo tu jest napisane „cel lub
skutek” – wywrze to zachowanie? Zachowanie
mo¿e byæ akceptowane, a póŸniejszy skutek, na
przyk³ad ze wzglêdu na zwrócenie siê do innej pa-
ni, mo¿e byæ niepo¿¹dany. W zwi¹zku z tym, jaki
jest moment oceny po¿¹dania b¹dŸ niepo¿¹dania
tego zachowania? Czy jest to kryterium subiekty-
wne, czy jest to kryterium obiektywne? A je¿eli
jest obiektywne…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jest minuta
na pytanie, Panie Senatorze.)

…to wed³ug jakich kryteriów jest to sprawdza-
ne i kto to ocenia?

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, w³aœnie to by³o przedmiotem
dyskusji. Na ogó³ cz³owiek wychowany w syste-
mie aksjologicznym, jak to mówi¹, dekalogu, roz-
ró¿nia, co jest grzeszne lub niegrzeszne, rozu-
mie, co jest niepo¿¹dane lub po¿¹dane. Rozu-
miem, ¿e w tym chodzi³o o to, ¿eby nie tworzyæ
wobec ka¿dego pracownika pewnej atmosfery.
Dyskryminowanie poœrednie by polega³o na wy-
twarzaniu atmosfery… Z kolei bezpoœrednie po-
lega³oby chyba na zwracaniu siê do danej osoby,
do danego pracownika, wspó³pracownika, w ró¿-
nego rodzaju sposób bezpoœredni; dotyczy³oby to
i propozycji, i zachowania. Ale rozumiem, ¿e ta
dyrektywa nie dotyczy tylko spraw seksualnych
– by³aby mo¿e nazbyt d³uga – dotyczy wszelkiego
molestowania, ze wzglêdu na p³eæ, ale te¿ ze
wzglêdu na rasê, ze wzglêdu na œrodowisko spo-
³eczne, byæ mo¿e nawet na wiek. Tak, byæ mo¿e
nawet na wiek. Podkreœlanie, ¿e sami starzy lu-
dzie siedz¹ w tym Senacie – no, oczywiœcie z wy-
j¹tkiem pañ senator – Senat móg³by uznaæ za ro-
dzaj dyskryminacji poœredniej, czyli takiej, jak ja
to rozumiem, ¿e nie ma zwracania siê wprost do
danej osoby.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Kolejne pytanie.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym za-

pytaæ o to, czy w trakcie prac komisji – pan sena-
tor ju¿ to wspomnia³, kiedy tak delikatnie prze-
szed³ nad tematem dyskryminowania poœrednie-
go – dyskutowaliœcie na temat rozszerzenia lub
interpretacji tego, co nastêpuje po przecinku: gdy
na skutek pozornie neutralnego postanowienia…
itd., itd. Bardzo niebezpieczny jest w³aœnie zacy-
towany przeze mnie zapis. W³aœnie to „pozornie
neutralnego” itd.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, jeœli mam mówiæ o definicji
dyskryminowania poœredniego, to powiem, ¿e
praktycznie zaczêliœmy od tego i niemal¿e na tym
stanêliœmy. A skoro definicja dyskryminowania
poœredniego jako taka jest niezrozumia³a dla
wszystkich obecnych, powtarzam, to pochodne
tego tym bardziej s¹ niezrozumia³e. Ministerstwo,
jak myœlê, samo tutaj stanie w obronie tej propo-
zycji; w koñcu autorem jest rz¹d. O ile rozumiem
t³umaczenie, to na tak¹ redakcjê ma wp³yw spo-
sób tworzenia tego prawa, który polega na obie-
gówce przeprowadzanej we wszystkich krajach
Rady Europy, które maj¹ ró¿ny stopieñ zorgani-
zowania prawnego w zakresie stosunków pracy.
Polska ma jasno okreœlony kodeks pracy, precy-
zyjnie budowany przez wiele pokoleñ, ale wiele
krajów nie ma kodeksu pracy, s¹ wytyczne, wska-
zania, kierunki. Ustalanie tego prawa polega za-
tem na tym, ¿e tam, gdzie nie ma kodeksu pracy,
oni wpisuj¹ jako propozycjê do dyrektywy kieru-
nek dzia³ania. My nigdy byœmy siê na to nie zdo-
byli. My byœmy zaproponowali wpisanie formu³y
dyskryminacji czy formu³y, jak pan senator po-
wiedzia³, pozornoœci, okreœlilibyœmy, co to jest po-
zornoœæ. Musia³by byæ s³owniczek przed ustaw¹,
w którym by opisano, nawet na u¿ytek tej ustawy,
co rozumiemy przez dzia³ania pozorne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jaworski.

Senator Kazimierz Jaworski:
Panie Senatorze, jakie mog¹ byæ konsekwencje

nieprzyjêcia tej ustawy?
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Senator Jan Rulewski:

Pierwsza by³aby oczywiœcie polityczna, zwi¹za-
na z tym, ¿e Polska nie przestrzega dyrektywy
o dyskryminacji. Mog³aby to byæ nawet bardzo do-
tkliwa konsekwencja, polegaj¹ca na tym, ¿e jeœli
dostan¹ o tym wiadomoœæ pracownicy, nie zechc¹
przyje¿d¿aæ do nas do pracy. Mo¿e byæ postêpo-
wanie… Jakie s¹ formy postêpowania wobec
rz¹du, przyznajê szczerze, nie wiem. Jeœli zajmo-
wa³by siê tym trybuna³, to nastêpowa³oby wyda-
nie wyroku z terminem ostatecznego wdro¿enia
dyrektywy. No, oczywiœcie tam na koñcu jest pew-
no wykluczenie Polski z Rady Europy, tak jak Bia-
³orusi, ale my w tej chwili myœlimy o dzia³alnoœci
pozornej, mówi¹c jêzykiem tej dyrektywy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Andrzej Grzyb, proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Czy nale¿y

siê godziæ na wpisywanie do prawa formu³ niejas-
nych, niezrozumia³ych? Czemu to ma s³u¿yæ?

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, dziêkujê, ¿e pan daje mi mo¿-
liwoœæ dania odpowiedzi na to pytanie, zw³aszcza
¿e to ograniczenie nast¹pi³o z mojej winy. Nie, nie
mo¿na siê godziæ, dlatego, jak powtarzam, sena-
torowie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
orzekli, ¿e w najbli¿szym czasie – bo to nie jest tyl-
ko jeden przypadek, tych przypadków by³o wiêcej
i bêdzie wiêcej – trzeba odbyæ swoiste spotkanie
z przedstawicielami, jak to ktoœ okreœli³, samej gó-
ry Rady Europy, by wyjaœniæ sobie tê sprawê. I ja
myœlê, ¿e taka inicjatywa dziêki obecnemu tu pa-
nu przewodnicz¹cemu komisji wkrótce siê zmate-
rializuje.

(Senator Andrzej Grzyb: Panie Senatorze… )

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, jeszcze pan senator Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:

Szanowny Panie Senatorze, ja rozumiem to, co
panwtej chwili powiedzia³, aledopókinie rozstrzyg-
nie siê tego, nie odbêdzie siê debata nad treœci¹ i za-
wartoœci¹ tych formu³, to przecie¿ one bêd¹ obo-
wi¹zywaæ, bêd¹ stosowane, a z ich stosowania mo-
g¹ wynikn¹æ du¿e nieporozumienia. A wiêc na-
prawdênale¿y rozwa¿yæ, czywogóle jeprzyjmowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To nie bardzo by³o pytanie, tylko…
(Senator Jan Rulewski: Teza.)
Tak, to by³a teza.
Czy pan siê zgadza, Panie Senatorze? Teraz pan

senator w zwi¹zku z tym…

Senator Jan Rulewski:
Ja widzê tu du¿e problemy, chocia¿by ze wzglê-

du na inspekcjê pracy, która z miejsca to weŸmie
i bêdzie chcia³a to kontrolowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
PansenatorKrzysztofMajkowski, proszêbardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Senatorze, w art. 2071 widnieje zapis, ¿e

pracodawca jest obowi¹zany przekazywaæ pra-
cownikom informacje o… I tu s¹ wyszczególnio-
ne te informacje, miêdzy innymi mówi¹ce o za-
gro¿eniach dla zdrowia i ¿ycia wystêpuj¹cych
w zak³adzie pracy na poszczególnych stanowis-
kach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym
o zasadach postêpowania w przypadku awarii
i innych sytuacji zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu
pracowników. Mnie siê wydaje, ¿e w myœl ustawy
dotycz¹cej Pañstwowej Inspekcji Pracy na stano-
wisku pracy nie mo¿e wystêpowaæ jakiekolwiek
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego.

W zwi¹zku z tym mam pytanie: czy jest to taki
b³¹d, powiedzmy, gramatyczny, czy ktoœ po pro-
stu tego nie zauwa¿y³?

Senator Jan Rulewski:
Rz¹d to przedstawia³ jako dos³owne i spraw-

dzone t³umaczenie dyrektyw i uwa¿a, ¿e nie ma
w tym b³êdu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Majkowski: Krótko.)
Ale naprawdê krótko.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Senatorze, ja byæ mo¿e siê upieram, ale
wed³ug mojej wiedzy w miejscu pracy ¿adne za-
gro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego nie mo¿e
wystêpowaæ. W s¹siedztwie miejsca pracy – oczy-
wiœcie, natomiast w samym miejscu pracy nie po-
winno byæ jakiegokolwiek zagro¿enia dla zdrowia
i ¿ycia ludzkiego.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ale to nie by³o pytanie. To zno-
wu by³o stwierdzenie.

(Senator Krzysztof Majkowski: Nie, nie, ale taki
jest zapis…)

Tak, rozumiem.
Panie Senatorze, czy chce pan odpowiedzieæ na

to stwierdzenie?
(Senator Jan Rulewski: Chcia³bym, ¿eby wspo-

móg³ mnie autor t³umaczenia, czyli rz¹d.)
W takim razie dziêkujê, Panie Senatorze.
Poniewa¿ to by³ rz¹dowy projekt ustawy, to te-

raz pan minister Duda, wystêpuj¹cy w podwójnej
roli, ale tym razem jako pan minister.

Zapraszam. Proszê bardzo o przedstawienie
stanowiska rz¹du wobec tego, a potem bêd¹ pyta-
nia.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku, czy
nadal jestem po¿¹dany na tym miejscu?)

Nie, dziêkujê bardzo, teraz ju¿ nie. To nie jest
¿adna forma dyskryminacji, to po prostu regula-
min. (Weso³oœæ na sali)

(G³os z sali: Poœrednio jest pan potrzebny.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie! Przepraszam, ale mam poczucie, ¿e
naprawdê dzielimy w³os na czworo w tej sprawie.
Ale oczywiœcie jest to prawo Wysokiej Izby.

Chcê powiedzieæ, ¿e rozpatrujemy tutaj i od-
nosimy siê do trzech poprawek, które tak na-
prawdê zosta³y wniesione przez Wysokie Komi-
sje, i w tym obszarze stanowisko rz¹du jest na-
stêpuj¹ce. To znaczy oczywiœcie rozumiemy kwe-
stiê dotycz¹c¹ poprawki zwi¹zanej z vacatio le-
gis, tutaj oczywiœcie jesteœmy za tym. Kwestia li-
terówki? Jesteœmy za tym.

Ale jeœli chodzi o to, co siê zdarzy³o, a mianowi-
cie to, ¿e w trakcie posiedzenia po³¹czonych komi-
sji zwrócono uwagê na to, ¿e zdaniem senatorów
niespójne s¹ definicje molestowania i molestowa-
nia seksualnego, to my uwa¿amy, ¿e u¿ycie spój-
ników „i”, „oraz”, „w szczególnoœci” jest tutaj zasa-
dne, dlatego ¿e s¹ tu dwa ró¿ne obszary. I nie-
wprowadzenie czy te¿ niezastosowanie jasnego
przes³ania, które wynika z rozporz¹dzenia, bêdzie
skutkowaæ dla Polski dalszymi konsekwencjami.
A takie przypadki ju¿ mia³y miejsce. St¹d te¿ nie
mo¿emy zgodziæ siê, mówiê to w imieniu rz¹du, na
takie rozdzielenie czy na takie po³¹czenie, tylko
postulujemy, i bardzo proszê o to, ¿eby jednak za-
akceptowaæ t³umaczenie – to wynika z t³umacze-
nia z angielskiego – które powinno tak brzmieæ,
poniewa¿ to dotyczy dwóch ró¿nych kwestii. Zna-
ny jest przypadek miêdzy innymi Niemców, którzy

za podobn¹ sytuacjê mieli sprawê przed trybuna-
³em w Strasburgu. Tak ¿e to jest ta…

(G³os z sali: W Luksemburgu.)
W Luksemburgu, przepraszam. Taka jest na-

sza opinia w tym zakresie.
By³y te¿ pytania dotycz¹ce poœredniej i bezpo-

œredniej dyskryminacji, takowe tutaj pada³y.
Trudno to jednoznacznie wyjaœniæ. Myœlê, ¿e na
przyk³adzie, i to nawet na czasie, przepraszam za
takie dosyæ drastyczne sformu³owania, „na cza-
sie” w sensie tego, co siê zdarzy³o za oceanem…
Jeœli mówimy o dyskryminacji poœredniej, to ona
jest z regu³y zakamuflowana, a jeœli o bezpoœre-
dniej, to ona jest otwarta, czysta. Jeœli do kogoœ
powiemy „ty bia³asie” albo „ty czarnuchu”, to jest
to dyskryminacja wprost. A jeœli powiemy, ¿e lu-
dzie biali s¹ bardziej inteligentni albo ¿e czarni s¹
bardziej inteligentni, to mo¿emy u¿ywaæ takiego
sformu³owania, ¿e to jest dyskryminacja poœre-
dnia. Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale zaraz, Panie Ministrze, mo¿e bêdzie pan

molestowany pytaniami.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie, nie. Dziêkujê. Tyl-
ko jeœli chodzi o to, co mia³em powiedzieæ… Dziê-
kujê.)

Dziêkujê.
Pan senator Majkowski, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Ja naprawdê nie chcê uchodziæ za upartego,

ale nie otrzyma³em ¿adnej odpowiedzi od pana
ministra na swoje pytania.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ale pan senator by³
³askaw… Myœla³em, ¿e to by³y pytania do pana se-
natora sprawozdawcy. Jeœli do mnie, to proszê…)

Ale pan senator sprawozdawca twierdzi³, ¿e bê-
dzie siê wspomaga³ panem ministrem.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Gdyby pan senator by³
tak mi³y i przypomnia³ mi pytanie, to jeœli potrafiê
odpowiedzieæ, to oczywiœcie odpowiem na nie.)

Panie Ministrze, chodzi o art. 207 i zapis w nim,
dotycz¹cy zagro¿enia wystêpuj¹cego w miejscu
pracy, co wed³ug mnie po prostu jest nieporozu-
mieniem. Nie mo¿e byæ takiego zapisu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Panie Senatorze, budzi to pewne w¹tpliwoœci,

ale w moim odczuciu mo¿emy podaæ taki przy-
k³ad. Jeœli ktoœ pracuje na wysokoœci, to teorety-
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cznie jest to praca bardziej zagro¿ona jakimœ zda-
rzeniem, wypadkiem i w sytuacji, kiedy my mamy
œwiadomoœæ, ¿e taka praca jest niebezpieczna,
dokonujemy pewnych zabezpieczeñ w tym obsza-
rze, wynikaj¹cych z poczucia bezpieczeñstwa.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dobrze, ja siê z tym godzê…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tylko?)
O œrodkach zabezpieczaj¹cych nie mówi³em, to

wszystko w tym pojêciu siê mieœci. Mówiê o zagro-
¿eniu wystêpuj¹cym w miejscu pracy. Jeœli uzna-
my, ¿e ta sala jest miejscem pracy senatorów i bê-
dzie tu na przyk³ad tlenek wêgla… No, nie mo¿e
byæ czegoœ takiego, ¿e senatorowie bêd¹ przeby-
wali w pomieszczeniu, gdzie jest na przyk³ad tle-
nek wêgla.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
To prawda, ale…
(Senator Krzysztof Majkowski: Bo nie chcê siê

zaczadziæ.)
…to miejsce powinno byæ, jak i ka¿de inne,

w którym wykonujemy okreœlone czynnoœci, ta-
kie, ¿eby mo¿na by³o mieæ poczucie bezpieczeñ-
stwa, poczucie, ¿e tu siê nic nie zdarzy. W moim
przekonaniu, nie ma tutaj takiego zagro¿enia, ani
tu, ani w innych miejscach, które s¹ dopuszczone
do wykonywania ró¿nych zawodów. Nie umiem,
Panie Senatorze, inaczej odpowiedzieæ.

(Senator Krzysztof Majkowski: Dobrze.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pani senatora Dorota Arci-

szewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Mam, Panie Ministrze, takie pytanie: jakie s¹

skutki, i czy s¹, nieprzyjêcia tych rozwi¹zañ?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Te skutki s¹. Jeœli my wprost tych zapisów nie

wdro¿ymy do polskiego prawodawstwa…
Chcia³bym przytoczyæ taki oto zapis: przepisy dy-

rektywy musz¹ byæ transponowane przez pañ-
stwa cz³onkowskie z wymagan¹ szczegó³owoœci¹
i dok³adnoœci¹, tak aby zosta³ spe³niony wymóg
jednoœci i pewnoœci prawnej. To wyrok w sprawie,
o której mówi³em, przeciwko Republice Federal-
nej Niemiec. I my musimy w tym akcie prawnym
tej definicji u¿yæ wprost. Powinna ona odpowia-
daæ definicji zawartej w akcie prawa Unii Europej-
skiej. Skutki s¹ takie, ¿e mo¿emy byæ postawieni
przed trybuna³em w Luksemburgu.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
A jest jakiœ termin?)

Jest procedura, któr¹ siê stosuje.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Mniej wiêcej do kiedy Polska powinna to zro-
biæ? Czy to jest jakiœ termin, czy mamy czas nieo-
kreœlony?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Ten czas ju¿ siê skoñczy³, to znaczy, nie mamy

ju¿ czasu na to, ¿eby jeszcze odk³adaæ podjêcie tej
decyzji.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Co
okreœla termin?)

Co okreœla? No w³aœnie, to jest dobre pytanie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Gdzie jest napisane, ¿e do tego i tego dnia mamy
to ratyfikowaæ?)

(G³os z sali: W traktacie akcesyjnym.)
Ja myœlê, ¿e to wynika miêdzy innymi z trakta-

tu, bo wprawdzie tam nie jest to wprost zapisane,
ale s¹ terminy, które nas zobowi¹zuj¹ do wprowa-
dzenia tego niezw³ocznie.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Ministrze, mnie w³aœnie to interesuje.
Gdzie jest to zapisane, jaki dokument okreœla do-
k³adnie datê graniczn¹? Czy jest w ogóle coœ ta-
kiego, co powoduje, ¿e my musimy tê definicjê
w tej chwili wprowadzaæ?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Mini-
strze, ja proszê o odpowiedŸ na piœmie…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie, ja w³aœnie
chcia³bym odpowiedzieæ…)

Panie Ministrze, jaka jest zasada, co powoduje,
¿e my musimy dyrektywê… W Niemczech dyskry-
minacja jest nagminna. To, ¿e my z tym nic nie ro-
bimy, nie robimy nic dla naszych obywateli, to jest
inna sprawa.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ja nie wiem tego.)

Mnie interesuje, jakie s¹ skutki. Czy jest jakiœ
dokument, czy jest jakaœ data graniczna, do której
jesteœmy zobowi¹zani to wprowadziæ. Czy jest jakiœ
deadline? Je¿eli nie, to mo¿na dyskutowaæ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Rozumiem. Pani Senator, to jest interesuj¹ce
pytanie i chcê powiedzieæ, ¿e ja dzisiaj nie potrafiê
odpowiedzieæ wprost, czy jest taka data granicz-
na, tak jak to pani okreœli³a, jakiœ deadline. Jeœli
pani senator pozwoli, po zapoznaniu siê ze szcze-
gó³ami odpowiem na piœmie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana se-

natora…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dziêkujê bardzo.)
A nie, przepraszam, pan senator Wojciechow-

ski. Bardzo przepraszam.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Mam krótkie pytanie. Czy pan minister nie
odnosi wra¿enia, bo ja trochê odnoszê, ¿e te zmia-
ny spowoduj¹ zwiêkszenie, nie chcê powiedzieæ,
¿e lawinowe, liczby spraw pracowniczych wp³y-
waj¹cych do s¹dów, z uwagi na w³aœnie niejas-
noœæ poszczególnych okreœleñ w wielu miejscach
i takie t³umaczenie, powiedzia³bym, niezbyt…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Czytelne i klaro-
wne.)

…czytelne i klarowne na polskim gruncie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Szanowny Panie Senatorze, ja w tym momencie

nie podzielam takiej obawy, aczkolwiek praktyka
i rzeczywistoœæ w tym zakresie mog¹ byæ dla nas
bardziej zaskakuj¹ce, ni¿ nam siê dzisiaj wydaje.
Do tej pory te wszystkie akty, które wdra¿aliœmy,
nie skutkowa³y takimi lawinowymi, bym powie-
dzia³, zdarzeniami w s¹dach itd., itd. Tak wiêc

œmiem twierdziæ, ¿e w tym przypadku takowej sy-
tuacji te¿ nie bêdzie, aczkolwiek ¿ycie to zweryfi-
kuje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Arciszewska, proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, poniewa¿ ³atwiej i lepiej opie-

raæ siê na klarownych definicjach i wyci¹gaæ
wnioski z tego, co dzieje siê ju¿ w Unii Europej-
skiej czy w krajach, które pos³uguj¹ siê…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak¹ definicj¹.)

…pojêciem dyskryminacji, chcia³abym pana
zapytaæ, dlaczego my bez posiadania takowej defi-
nicji mamy ratyfikowaæ coœ, co mo¿e obróciæ siê
przeciwko nam, a wcale nie broni nas w innych
krajach.

I jak to jest – to drugie pytanie – w innych kra-
jach? Czy s¹ te definicje? Mo¿e pan przytoczy, jak
to jest definiowane na przyk³ad w Niemczech albo
w Holandii czy w innych krajach, które bardzo
chêtnie pos³uguj¹ siê pojêciem dyskryminacji.
Chodzi tu zw³aszcza o prawodawstwo polskie, bo
mamy falê komentarzy, ¿e je¿eli chcemy udogo-
dniæ korzystanie z prawa w Polsce polskim oby-
watelom… Pojêcie dyskryminacji jest bardzo
chêtnie stosowane i straszy siê nas w³aœnie tym
pojêciem, gdy jest chêæ wprowadzania jakichœ
rozwi¹zañ w prawie polskim.

Czy nie uwa¿a pan, ¿e liczymy trochê na uzna-
niowoœæ, i tak w duchu mówimy: a mo¿e nic siê
nie stanie, i wprowadzamy tê definicjê zbyt po-
chopnie? Czy nie lepiej jednak zadbaæ o to, ¿eby to
by³o jasne i klarowne?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Ja myœlê, ¿e oczywiœcie lepiej zadbaæ o to, ¿eby

to by³o jasne i klarowne, tylko pytanie, jak to zro-
biæ. Jak to zrobiæ, skoro mamy okreœlon¹…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Przeœledziæ, jak to jest w innych krajach.)

Przykro mi, nie umiem odpowiedzieæ, jak jest
w innych krajach. Mogê specjalnie dla pani sena-
tor sprawdziæ, jakie definicje s¹ stosowane w in-
nych krajach, czy one s¹ jednolite, czy te¿ one s¹
ró¿ne. Wtedy bêdê móg³ pani¹ senator poinformo-
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waæ, jakie s¹ te definicje. Nie umiem w tym mo-
mencie odpowiedzieæ, jakie definicje dyskrymina-
cji s¹ przyjête w Niemczech albo na przyk³ad
w Holandii i czy one s¹ ujednolicone.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Wojciechowski. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Czy te, ¿e tak powiem, zalecenia, które s¹ tutaj
wpisane, s¹ w chwili obecnej te¿ w innych aktach
prawnych? Czy na przyk³ad molestowanie jest, ja-
ko czyn zabroniony, zapisane w kodeksie karnym?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
One s¹ ujête tutaj, w tym rozporz¹dzeniu,

a w innych nie. To znaczy one nie s¹ ze sob¹… Pan
senator pyta, jak rozumiem, o to, czy one s¹ kom-
patybilne ze sob¹, to znaczy, z tymi zapisami w in-
nych aktach prawnych.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czy s¹ w in-
nych aktach prawnych… Molestowanie na przy-
k³ad.)

Inne akta prawne te¿ o tym mówi¹. Ale to, co
jest tutaj, wprost zobowi¹zuje polski rz¹d, pañ-
stwo polskie do wdro¿enia takich zapisów, jakie
wynikaj¹ z dyrektywy.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: A w kodeksie
pracy…)

W kodeksie pracy, bo to dotyczy kodeksu
pracy.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: A w innych
aktach?)

To te¿ ma znaczenie, ale my tu rozmawiamy
o kodeksie pracy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Arciszewska. Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, czy mogê mieæ serdeczn¹ pro-

œbê, aby pan jednak przytoczy³ definicjê obo-

wi¹zuj¹c¹ w Unii Europejskiej, je¿eli chodzi o dys-
kryminacjê? Chodzi o to, ¿ebyœmy mogli w czasie
prac nad tym projektem – a wiem, ¿e niektórzy se-
natorowie chc¹ zg³aszaæ do niego poprawki – a nie
ju¿ po g³osowaniu dostaæ informacjê, jak ta defi-
nicja brzmi. Chodzi te¿ o to, ¿ebyœmy w naszym,
polskim prawie nie mówili tylko tak ogólnie o dy-
rektywach, ale byœmy tak tworzyli prawo, by taka
implementacja nie komplikowa³a nam ¿ycia po-
tem, w k³ótniach czy w próbie wydobycia z mini-
sterstwa interpretacji co do dyskryminacji. Dziê-
kujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

W tej chwili nie jestem w stanie przytoczyæ tego
tak z pamiêci. Patrzê na swoich wspó³pracowni-
ków, ¿eby siê zorientowaæ, czy mo¿emy tak¹ defi-
nicjê dla pani senator przygotowaæ w tym momen-
cie… Obawiam siê, ¿e to nie bêdzie tak wprost
mo¿liwe…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do posie-
dzenia komisji, Panie Ministrze.)

Aczkolwiek widzê, ¿e jest informacja… A wiêc ja
bêdê siê tym posi³kowa³, jeœli pani senator i pan
marsza³ek pozwoli. Tak?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan mar-
sza³ek pozwala. Proszê bardzo, Panie Ministrze.)

Dziêkujê bardzo.
No niestety, okazuje siê, ¿e nie za bardzo zosta-

³em, ¿e tak powiem, dziêki tej definicji…
(Wicemarsza³ekMarekZió³kowski:…oœwiecony.)
…tak, oœwiecony, dlatego ¿e to s¹ teksty dyrek-

tyw… To znaczy to s¹ definicje, które s¹ w dyrek-
tywach. Ja oczywiœcie mogê je odczytaæ, ale czy to
nam coœ da? Mo¿e zróbmy to na posiedzeniu ko-
misji, tak by móc to jeszcze przeanalizowaæ. Bo je-
œli pani senator…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja
przepraszam, Panie Marsza³ku. Jeœli mo¿na do-
koñczyæ to pytanie…)

Pani Senator, jeœli pani sobie ¿yczy… Na przy-
k³ad w dyrektywie 2000/78/WE to brzmi tak…
Mogê odczytaæ?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê.)
Otó¿: za molestowanie uwa¿a siê formê dys-

kryminacji w rozumieniu ust. 1, jeœli ma miej-
sce niepo¿¹dane zachowanie maj¹ce zwi¹zek
z jedn¹ z przyczyn okreœlonych w art. 1, a jego
celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci
osoby i stworzenie onieœmielaj¹cej, wrogiej,
poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej
atmosfery; w tym znaczeniu pojêcie molesto-
wania mo¿e byæ definiowane zgodnie z ustawo-
dawstwem i krajow¹ praktyk¹ pañstw cz³on-
kowskich.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Czyli mam rozumieæ, ¿e pan minister proponu-

je nam przyjêcie definicji odnosz¹cych siê kon-
kretnie do koloru skóry, p³ci, molestowania, ró¿-
nych takich zjawisk oddzielnie, by by³y one tak
konkretnie implementowane do polskiego pra-
wa? Czy te¿ s¹ to luŸne definicje, nieskonkretyzo-
wane, które mia³yby obowi¹zywaæ w polskim pra-
wie? Bo to jest, Panie Marsza³ku, zasadnicza kwe-
stia: jak bêd¹ brzmia³y te definicje? My nie mo¿e-
my mieæ w¹tpliwoœci, czego ta dyskryminacja do-
tyczy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
S¹ one takie, jakie s¹ zapisane i zdefiniowane

w dyrektywach.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: I w projekcie

ustawy, który warto przeczytaæ.)
I w projekcie ustawy, któr¹ proponujemy. To s¹

te definicje, które bierzemy i wdra¿amy do pol-
skiego prawodawstwa.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja
bardzo przepraszam, Panie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale mog¹ byæ tylko pytania. Dyskusji w tej

chwili nie ma.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dobrze.
Ja te¿ zachêcam niektórych senatorów do prze-

czytania tego, ale te¿ prosi³abym, ¿eby pan mar-
sza³ek zwraca³ uwagê na takie uwagi. Skoro pan
minister nie potrafi³ mi odpowiedzieæ na to pyta-
nie, to ja takich z³oœliwych uwag nie chcia³abym
s³yszeæ od przedstawicieli drugiego klubu. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W tej chwili pan minister reprezentowa³ rz¹d

Rzeczypospolitej.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale

pan senator tutaj…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ale to nie ja, to pan
senator…)

Aha, pan senator. Tak, s³usznie.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Niech on nie bêdzie taki m¹dry.)
Nie, nie… Dobrze. Przepraszam, rzeczywiœcie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Ministrze, naprawdê.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Pani Senator, odpowiedzia³em tak, jak potrafi-

³em. Proszê wybaczyæ tê niezrêczn¹ sytuacjê, ale
to nie jest punkt, którym ja siê zajmowa³em i zaj-
mujê. Referujê to w imieniu pana ministra Mlecz-
ki, w imieniu rz¹du, i byæ mo¿e dlatego nie do koñ-
ca mogê pañstwu…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mimo to dziêkujemy panu ministrowi, który,

jak rozumiem, pod¹¿y³ z odsiecz¹ w trudnej sy-
tuacji personalnej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dziêkujê bardzo.)

W tym momencie otwieram dyskusjê.
Pan senator Dajczak, jako pierwszy dyskutant.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przy okazji nowelizacji tej ustawy chcia³bym

poruszyæ dwie sprawy. Jedn¹ spraw¹ jest mate-
ria, któr¹ ustawa procedowana zmienia, drugim
zaœ problemem jest materia, której ta ustawa nie
zmienia.

Pierwsza moja uwaga. Moje w¹tpliwoœci budzi
art. 225 kodeksu, w którego §1 mówi siê, ¿e praco-
dawca jest obowi¹zany zapewniæ, aby prace, przy
których istnieje mo¿liwoœæ wyst¹pienia szczegól-
nego zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego,
by³y wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia tak zwanej asekuracji. W §2
mówi siê, ¿e minister pracy i polityki spo³ecznej,
w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki spo-
³ecznej, w drodze rozporz¹dzenia okreœla rodzaje
takich prac. A proponowana nowelizacja w zmia-
nie dwunastej odbiera ministrowi pracy i polityki
spo³ecznej upowa¿nienie do okreœlania takiej li-
sty prac szczególnie niebezpiecznych, przy któ-
rych wymagana jest tak zwana asekuracja. Argu-
menty, które zosta³y u¿yte dla poparcia tej noweli-
zacji, w sposób zupe³ny nie przekonuj¹ do s³u-
sznoœci takiej zmiany, czyli wykreœlenia tego
wczeœniejszego zapisu. Otó¿ jednym z argumen-
tów autorów zmiany jest to, ¿e wykonywanie ta-
kich prac jest uregulowane w rozporz¹dzeniach
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ministrów w³aœciwych dla poszczególnych bran¿
i ¿e nie sposób zharmonizowaæ tych przepisów.
No, myœlê, ¿e jest to argument dosyæ dziwny, bo
skoro ministerstwo nie mo¿e zharmonizowaæ
tych przepisów, to sk¹d przekonanie, ¿e lepiej zro-
bi to pracodawca, i to jeszcze w porozumieniu ze
zwi¹zkami zawodowymi czy z grupami pracowni-
ków? Myœlê wiêc, ¿e jest to argument zupe³nie nie
do przyjêcia. Poza tym dotychczas ochrona praco-
wników pracuj¹cych w szczególnie niebezpiecz-
nych warunkach mia³a rangê ustawow¹ i pañ-
stwo bra³o na siebie pewn¹ odpowiedzialnoœæ za
ochronê tych pracowników. Teraz zaœ, po zmia-
nie, pañstwo niejako umyje rêce i zrzuci tê odpo-
wiedzialnoœæ na pracodawcê.

Drugim argumentem, którego u¿ywaj¹ autorzy
tej zmiany, jest to, ¿e postêp naukowo-techniczny
spowodowa³, i¿ wiele rodzajów tych prac ujêtych
w rozporz¹dzeniuniepowinnosiê ju¿wnimznajdo-
waæ. Skoro tak jest, to myœlê, ¿e nie ma nic pro-
stszego od tego, aby minister pracy jednym podpi-
sem wyda³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce tamto roz-
porz¹dzenie, to znaczy od tego, by wyda³ rozpo-
rz¹dzenie wprowadzaj¹ce now¹ listê. Przecie¿ nie
ma nic prostszego. Tylko ¿e nie wszystkie prace,
o których siê tutaj mówi, zosta³y dostatecznie prze-
badane–a to te¿ jest elementargumentacji autorów
zmiany – i w wielu przypadkach konieczne s¹ dalsze
badania dotycz¹ce sposobów minimalizowania ry-
zyka zwi¹zanego z wyst¹pieniem wypadku. Zape-
wnienie asekuracji w takiej pracy nie tyle ma na ce-
lu zminimalizowanie ryzyka wyst¹pienia wypadku
– bo wypadki siê zdarza³y i nadal bêd¹ siê zdarzaæ –
ile ma ono s³u¿yæ temu, by w razie wyst¹pienia ta-
kiego wypadku zosta³a poszkodowanemu udzielo-
na natychmiastowa pomoc. Bo wiemy, ¿e w takich
wypadkach czas na udzielenie pomocy liczony by-
wa nie tylko w minutach, ale i w sekundach.

Trzeba te¿ tu powiedzieæ wyraŸnie, ¿e dotych-
czasowe doœwiadczenia dotycz¹ce ustalania cze-
goœ przez pracodawcê w porozumieniu ze zwi¹z-
kami zawodowymi lub z przedstawicielami praco-
wników pokazuj¹, i¿ nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e
odpowiednie regulacje powstan¹, ¿e bêd¹ dobre
pod wzglêdem merytorycznym, a przede wszyst-
kim ¿e bêd¹ stosowane. Usuniêcie podstawy do
wydania rozporz¹dzenia spowoduje tylko to, ¿e
w wielu zak³adach brakowaæ bêdzie przez d³ugi
czas jakichkolwiek aktów okreœlaj¹cych listê in-
teresuj¹cych nas prac. A wiêc przez d³ugi czas bê-
d¹ one dyskutowane, bêd¹ przedmiotem licznych
sporów – tak bêdzie na pewno. Ponadto ustawa
nie okreœla tu ¿adnego terminu na wprowadzenie
takiej listy przez pracodawcê, nawet z pominiê-
ciem konsultacji ze zwi¹zkami, czyli w razie nie-
uzyskania porozumienia z nimi, co przecie¿ jest
bardzo prawdopodobne, a wiêc mo¿e siê w wielu
przypadkach zdarzyæ.

W zwi¹zku z tym, bior¹c pod uwagê te argu-
menty, których u¿y³a strona proponuj¹ca te
zmiany, chcia³bym z³o¿yæ poprawkê, Panie Mar-
sza³ku, i zaproponowaæ wykreœlenie zmiany dwu-
nastej z przedstawionej nowelizacji kodeksu.

I drugi temat, jaki chcê bardzo króciutko poru-
szyæ, to jest sprawa, któr¹ sygnalizowa³em wczeœ-
niej, przy okazji nowelizacji ustawy o Policji, ABW
i S³u¿bie Granicznej. To jest temat, jak wtedy po-
wiedzia³em, który œwiadczy o tym, ¿e tworzymy
w Wysokiej Izbie prawo niespójne, nielogiczne,
a wrêcz dyskryminuj¹ce. Przypomnê tylko, ¿e
chodzi o sprawê opieki nad dzieæmi do lat czte-
rech. To jest okreœlone w kodeksie pracy i ma na
celu chroniæ ¿ycie rodzinne, chroniæ dzieci. Cho-
dzi o to, ¿e pracownika, który takim dzieckiem siê
opiekuje, nie wolno zatrudniaæ w godzinach nad-
liczbowych i nocnych. Mówi³em wtedy, przy okazji
nowelizacji ustawy o Policji, ¿e ten zapis ró¿nicuje
dzieci ze wzglêdu na miejsce pracy rodziców. Myœ-
lê, ¿e temat jest bardzo istotny i sprawa jest nie do
przyjêcia, dlatego ¿e, jak powiedzia³em, dyskry-
minuje, stoi wrêcz w sprzecznoœci z konstytucj¹.
Dlaczego co do dzieci maj¹cych rodziców pracu-
j¹cych w korpusie s³u¿by cywilnej jest okreœlenie:
dzieci do oœmiu lat? W tej chwili, dzisiaj, bêdziemy
procedowali nad dwiema nastêpnymi ustawami,
chodzi o ustawê o pracownikach samorz¹dowych
i o ustawê o korpusie cywilnym, w których te¿
wprowadzamy osiem godzin pracy. Dlaczego przy
nowelizacji kodeksu pracy nie wprowadzamy
tych oœmiu godzin dla pozosta³ych pracowników?
Jest to jawna dyskryminacja. Ja myœlê, ¿e bêdê
pyta³ rzecznika praw dziecka, co s¹dzi o dyskry-
minacji dzieci ze wzglêdu na miejsce pracy rodzi-
ców. Myœlê, ¿e ten temat powinien byæ za³atwiony,
by³a to sprawa bardzo prosta, przy okazji noweli-
zacji kodeksu pracy. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku, i sk³adam poprawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski. Zapraszam na mó-

wnicê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Problem, który ujawnia siê przy okazji tej kolej-

nej nowelizacji, pog³êbiaj¹cej niejasnoœæ kryte-
riów i pojêæ rodz¹cych skutki dla adresatów nor-
my prawnej, to szerszy problem, podkreœlam,
szerszy problem polityki legislacyjnej pañstwa
polskiego, inspirowany zreszt¹ powszechnie dzia-
³aniami nie tylko w tej kadencji, lecz ju¿ przez chy-
ba trzy czy cztery kadencje. Wynika on st¹d, ¿e
wszystkie dyrektywy i wszystkie przepisy pocho-
dz¹ce z Unii Europejskiej, jako prawo pochodne,
nie prawo pierwotne, s¹ ustawowo implemento-
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wane do polskiego systemu prawa, tak jak gdyby
istnia³a pe³na nieœwiadomoœæ co do tego, ¿e prze-
pisy te obowi¹zuj¹ te¿ i bez ich zapisania, zaœmie-
caj¹cego niejednokrotnie czytelnoœæ polskich
przepisów, jak na przyk³ad kodeksu pracy, gdzie
wpisujemy dzisiaj kryterium tworzenia niew³aœci-
wej atmosfery, co jest pewnym kuriozum ju¿ roz-
szerzaj¹cym ten wpis, który i tak istnieje, bo wiêk-
szoœæ z tych kryteriów jest w dotychczasowym ko-
deksie pracy. Teraz uzupe³niamy to, co by³o po-
przednio, a co jest zawarte w tym przepisie, jesz-
cze o atmosferê i inne kryteria bardzo czêsto wy-
myœlane w sposób tak dalece nieostry, ¿e wszyst-
ko bêdzie zale¿a³o od oceny, jak mi siê wydaje, nie
obiektywnej, a jednak subiektywnej.

Chcê w zwi¹zku z tym przypomnieæ, ¿e pracu-
j¹c nad konstytucj¹, przewidzieliœmy ten tryb
obowi¹zywania szeregu przepisów mno¿onych
czêsto bez zbytniej potrzeby przez biurokracjê
unijn¹, i ustaliliœmy, ¿e gdy s¹ to ustawy, a one s¹
wydawane na podstawie ustawy, to je¿eli to jest
prawo pochodne, to w zestawieniu z ustaw¹ ma
pierwszeñstwo. Budzi³o to zreszt¹ liczne opory,
zw³aszcza kiedy ten przepis by³ stosowany i kiedy
by³ wyk³adany, nawet przez Trybuna³ Konstytu-
cyjny i przez autorytety prawnicze.

Zacznijmy od przepisu, który nie jest tylko has-
³em, ale równie¿ obowi¹zkiem dla organów stosu-
j¹cych prawo. Art. 9 konstytucji mówi, ¿e Rzecz-
pospolita Polska przestrzega wi¹¿¹cego j¹ prawa
miêdzynarodowego. To prawo Polskê wi¹¿e. Ma³o
tego, mimo ¿e to prawo, te dyrektywy nie s¹ zapi-
sane w poszczególnych ustawach, na przyk³ad
w kodeksie pracy, s¹ obowi¹zuj¹ce, dlatego ¿e na
zasadzie art. 9 konstytucji i na zasadzie rozdzia³u
o Ÿród³ach prawa, który w art. 91 ust. 3 – przez co
zreszt¹ wiele osób g³osowa³o przeciwko tej kon-
stytucji – mówi expressis verbis: je¿eli wynika to
z ratyfikowanej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umo-
wy konstytuuj¹cej organizacjê miêdzynarodow¹,
prawo przez ni¹ stanowione jest stosowane bez-
poœrednio, podkreœlam, bezpoœrednio, maj¹c
pierwszeñstwo w przypadku kolizji z ustawami.
W zwi¹zku z tym, czy to implementujemy, czy tego
nie implementujemy, to i tak to obowi¹zuje. Jest
tylko problem w kwestii ³atwiejszego t³umacze-
nia, zreszt¹ te¿ budz¹cego czasem ogromne za-
strze¿enia i dyskusje co do zgodnoœci z polskimi
sformu³owaniami i desygnatami tych nazw i kry-
teriów prawa materialnego, a nawet prawa proce-
sowego, czy te¿ co do zgodnoœci z procedur¹. To
wszystko jest automatycznie w³¹czone do prawa
i czy my tê ustawê uchwalimy, czy jej nie uchwali-
my, wszystkie te dyrektywy wi¹¿¹ w polskim sys-
temie prawnym i ka¿dy organ jest obowi¹zany je
stosowaæ.

W zwi¹zku z tym ten ca³y zakres legislacji uwa-
¿am za zbêdny ze wzglêdu na jej cel, chyba ¿e jest

cel uboczny, to znaczy jeszcze raz przepisaæ po to,
¿eby mieæ do czynienia tylko z polskim tekstem,
uzupe³nionym o tê dyrektywê, ze wzglêdu na po-
rz¹dkowanie systemu.

Obawiam siê jednak, ¿e te dyrektywy, jak widaæ
chocia¿by w tej dyskusji, wcale nie porz¹dkuj¹,
a tylko, po prostu – proszê mi wybaczyæ to s³owo –
zaœmiecaj¹ przejrzyste, czytelne prawo polskie
stanowione wed³ug dobrych tradycji, sprzecz-
nych z tym, co robi ca³a kadra urzêdnicza w Unii
Europejskiej. Tak to oceniam. W zwi¹zku z tym,
jak mi siê wydaje, czy my to uchwalimy, czy tego
nie uchwalimy, to i tak bêdzie wi¹za³o. Ja osobi-
œcie ka¿dorazowo, chyba ju¿ do trzeciej ekipy
rz¹dz¹cej i do Biura Legislacyjnego, wyra¿am proœbê
o wiêksz¹ refleksjê, czy naprawdê jest konieczne,
¿ebyœmy przy obowi¹zywaniu tego prawa i tak,
przy przestrzeganiu go, w myœl zasady ignorantia
iuris nocet, przez wszystkie organy stosuj¹ce pra-
wo, musieli w dalszym ci¹gu tak dalece tymi dy-
rektywami, których s¹ setki, a nied³ugo bêd¹ ty-
si¹ce, psuæ polski system prawny w sensie jego
konstrukcji, przejrzystoœci, w sensie tego, co siê
wywodzi z polskiej myœli prawniczej, psuæ tym, co
siê wywodzi, powiedzmy sobie, z innej zasady, nie
precyzyjnie od prawa rzymskiego, lecz od zasady
biurokracji europejskiej. To jest pytanie retorycz-
ne.

Ja osobiœcie uwa¿am tê ca³¹ legislacjê za zbêd-
n¹. I t¹ myœl¹ chcia³em siê z pañstwem podzieliæ.
Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Piotro-

wicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Ja wpisujê siê w ten nurt dyskusji, który zapre-

zentowali moi przedmówcy, zreszt¹ powie-
dzia³bym, ¿e podczas prac w komisji w zasadzie
nie mieliœmy wiêkszych zastrze¿eñ co do meri-
tum, wszystkich nas natomiast, prawników i nie
prawników, razi³y sformu³owania u¿ywane w tej-
¿e ustawie, w szczególnoœci fakt, ¿e nie jest to jê-
zyk prawniczy. To przypomina beletrystykê. Takie
s³ownictwo psuje polski system prawny. My na-
prawdê przez dziesiêciolecia dopracowaliœmy siê
dobrego, precyzyjnego jêzyka prawniczego. Ja
mam tego pe³n¹ œwiadomoœæ i od tego w³aœciwie
powinienem zacz¹æ, ¿e jako cz³onkowie Unii czu-
jemy siê zobowi¹zani do implementowania do pol-
skiego systemu prawnego pewnych standardów
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i rozwi¹zañ prawnych. I ¿eby by³a jasnoœæ – mam
tego œwiadomoœæ. Tylko ca³y czas drêcz¹ mnie te
w¹tpliwoœci, które zreszt¹ te¿ przedstawialiœmy
na posiedzeniu komisji, czy dyrektywa rzeczywi-
œcie zobowi¹zuje nas do tego, ¿eby dos³ownie jej
treœæ wprowadziæ do polskiego systemu prawne-
go, czy tylko ¿eby oddaæ ducha tej dyrektywy, czy
tylko w polskim systemie prawnym zawrzeæ te
treœci, o które w dyrektywie chodzi.

Chcê powiedzieæ, ¿e w zdecydowanej wiêkszo-
œci te dyrektywy – mówiê tu o treœci dyrektyw – ju¿
znakomicie funkcjonuj¹ w polskim systemie pra-
wnym. Gdy wracamy teraz na grunt kodeksu pra-
cy, to rodzi mi siê pierwsze pytanie: dlaczego roz-
ró¿niamy molestowanie, nie wiem, pewnie zwy-
czajne, bo jest mowa tylko o molestowaniu, i mo-
lestowanie seksualne? Jedno i drugie godzi w go-
dnoœæ cz³owieka. Jedno i drugie jest niedopusz-
czalne. Dlaczego wyszczególniamy dwa rodzaje?
Przecie¿ mo¿na by³oby przytoczyæ jeszcze szereg
innych przyk³adów molestowania, nie tylko sek-
sualnego, ale te¿ rasowego, wyznaniowego, wy-
kszta³ceniowego itd., itd. Mo¿na by by³o mno¿yæ
dziesi¹tki ró¿nych definicji, a przecie¿ nie o to
chodzi.

W kodeksie pracy chodzi o to, ¿ebyœmy stwo-
rzyli takie prawo, które bêdzie chroni³o pracowni-
ka przed jak¹kolwiek dyskryminacj¹, powtarzam:
jak¹kolwiek. W szczególnoœci, ¿eby broni³o god-
noœci cz³owieka, godnoœci pracownika, a ta god-
noœæ mo¿e byæ naruszana w ró¿noraki sposób i na
ró¿nych p³aszczyznach. Nie twórzmy zawê¿a-
j¹cych to definicji. Generalnie jakiekolwiek dys-
kryminowanie cz³owieka jest niepo¿¹dane i nie
chcia³bym, ¿eby ono kiedykolwiek i gdziekolwiek
mia³o miejsce.

Poza tym wprowadza siê s³owa nieostre. Byæ
mo¿e nieprawników to nie razi, ale my prawnicy
wiemy, jakie zrodzi to reperkusje wtedy, kiedy
z niezachowania tego prawa przyjdzie wyci¹gaæ
konsekwencje przed s¹dami powszechnymi. Za-
czn¹ siê rodziæ tego rodzaju prawnicze pytania: co
to znaczy poœrednie i bezpoœrednie? Co to znaczy
po¿¹dane i niepo¿¹dane? Co to jest atmosfera?

Sama pani marsza³ek przecie¿ pamiêta – to by-
³o podczas debaty w poprzedniej kadencji Senatu
– ¿e kiedy redagowaliœmy uchwa³ê dotycz¹c¹ wy-
chowania m³odzie¿y, u¿yto sformu³owania: trze-
ba dbaæ o dobr¹ atmosferê wychowawcz¹ i wtedy
wszyscyœmy siê wzburzali, ¿e u¿ywa siê wyrazu
„atmosfera”, i pytaliœmy, có¿ to takiego jest na
gruncie prawa. My wiemy, co to jest atmosfera
w innym ujêciu, ale na gruncie prawa – nie bar-
dzo. A wiêc po co to wprowadzaæ? I s³usznie, ¿e
wtedy by³a taka dyskusja.

Ale có¿ siê okazuje? Dziœ wprowadzamy w³aœ-
nie ten termin, kiedy mówimy, ¿eby nie stwarzaæ
uw³aczaj¹cej atmosfery wzglêdem pracownika.

Ja ca³y czas ¿ywiê takie przekonanie, ¿e my nie
mamy obowi¹zku litera po literze przepisywaæ dy-
rektyw unijnych do polskiego systemu prawnego,
my mamy merytorycznie spe³niæ te wymogi, bo
dyrektywy s¹ przecie¿ wskazaniami, a te wskaza-
nia musz¹ pasowaæ, musz¹ byæ dobrze wkompo-
nowane w system prawny ka¿dego z pañstw. Te
systemy prawne w poszczególnych pañstwach s¹
ró¿ne, wiêc nie mo¿na tworzyæ takich dziwol¹gów.

Dlatego pozwolê sobie z³o¿yæ dwie poprawki.
Pierwsza prowadzi do nieró¿nicowania molesto-
wania i generalnie zmierza do tego, ¿e zabronione
jest zachowanie, którego celem lub skutkiem
jest naruszenie godnoœci pracownika, a w szcze-
gólnoœci poni¿anie go, upokarzanie lub zastra-
szanie (molestowanie). Bo czym¿e siê od tego ró¿-
ni molestowanie seksualne? No, dodajemy tylko
przymiotnik odnosz¹cy siê do pewnej sfery za-
chowañ, ale jak ju¿ powiedzia³em, mo¿emy po-
daæ jeszcze wiele innych definicji dyskryminacji
cz³owieka na ró¿nych p³aszczyznach, oprócz
seksualnej. Konsekwencj¹ tej¿e poprawki by³o-
by te¿ unikniêcie takich sformu³owañ, jak „nie-
po¿¹dane zachowanie”, jak „uw³aczaj¹ca atmo-
sfera”. Bo tak na dobr¹ sprawê niby wiemy, o co
chodzi, ale radzi³bym pañstwu poobserwowaæ
kiedyœ proces s¹dowy i przekonaæ siê, jakie tego
rodzaju sformu³owania nieostre rodz¹ reperku-
sje i d³ugie debaty, ³¹cznie z tym, ¿e nastêpuj¹ za-
pytania do S¹du Najwy¿szego o wyk³adniê po-
szczególnych pojêæ.

Chcê pañstwu powiedzieæ – ju¿ to w Wysokiej
Izbie mówi³em – ¿e jest kodeksie karnym u¿yte
sformu³owanie „mienie znacznej wartoœci”. Wy-
dawa³oby siê, ¿e to takie oczywiste, ¿e wszyscy
wiemy, co to znaczy. A jest na ten temat kilkadzie-
si¹t, je¿eli siê nie mylê, orzeczeñ S¹du Najwy¿sze-
go, co nale¿y przez to rozumieæ, bo stale by³y w¹t-
pliwoœci.

Teraz my wprowadzamy nowe s³owa, których
do tej pory nie by³o w polskim systemie prawnym,
i wszyscy zaczn¹ rozumieæ to na swój u¿ytek
i w ró¿ny sposób. To skomplikuje wszystkie po-
stêpowania. Dlatego moja poprawka zmierza do
unikniêcia pojêæ nieostrych, jak „niepo¿¹dane za-
chowania”. Wiadomo, ¿e chodzi o te zachowania,
które godz¹ w godnoœæ cz³owieka. Myœlê, ¿e to jest
wystarczaj¹ce zabezpieczenie: coœ jest niepo-
¿¹dane, gdy godzi w godnoœæ cz³owieka. A jeœli
chodzi o wyraz „atmosfera” – po co wprowadzaæ
okreœlenie, nad którym niegdyœ ju¿ dyskutowaliœ-
my? Konsekwencj¹ drugiej poprawki jest zmiana
dokonana przez skreœlenie §6. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Poprawka

podpisana, tak? Proszê do nas, jeœli mo¿na…
Bardzoproszê,pansenatorMieczys³awAugustyn.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Powiem szczerze, ¿e byæ mo¿e macie pañstwo
racjê, ¿e te pojêcia s¹ nieostre. One zapewne s¹
nieostre, ale, jak przed chwil¹ mówi³ pan senator
Piotrowicz, nie jedynie w tym wypadku i nie tylko
one. Bo je¿eli pan senator ma dok³adn¹ wyk³a-
dniê, co to jest godnoœæ ludzka, to gratulujê, ale
obawiam siê, ¿e to jest równie nieostre pojêcie.
W ka¿dym razie… Byæ mo¿e ju¿ o nim te tomy s¹
napisane, w przeciwieñstwie do tych sformu³o-
wañ, które tutaj s¹.

Ale, proszê pañstwa, skoro zgadzamy siê, ¿e czy
to wpisujemy, czy nie wpisujemy, i tak te sformu-
³owania nas zobowi¹zuj¹, to mam takie wra¿enie,
¿e dzielimy w³os na czworo, bo i tak w³aœnie w ta-
kim brzmieniu te przepisy nas bêd¹ obowi¹zywa-
³y, wprost z dyrektywy. A czy my je wpiszemy, czy
nie, to ju¿ jest naprawdê kwestia drugorzêdna,
dlatego ¿e polskie s¹dy bêd¹ musia³y w swoim
orzecznictwie tej dyrektywy siê trzymaæ. I w³aœnie
w takim brzmieniu, w jakim ona tu jest. Ba³agan
jest wtedy – i dlatego Unia Europejska domaga
siê, ¿eby wpisywaæ dos³ownie – kiedy to, co wyni-
ka z dyrektywy, brzmi inaczej ni¿ to, co wpisane
jest w polskim prawie. I wtedy zaczynaj¹ siê pro-
blemy, Drodzy Pañstwo. Dlatego tak jest i dlatego
siê za tym opowiadam, byœmy w³aœnie w intencji
uproszczenia sytuacji polskich obywateli i upro-
szczenia jêzyka nieopatrznie nie doprowadzili do
tego, ¿e bêdziemy mówili ró¿nymi jêzykami o tej
samej sprawie. Bo oba zapisy bêd¹ w równym
stopniu s¹d obowi¹zywa³y, i dopiero bêdzie gali-
matias, i dopiero bêdzie trudnoœæ. Dlatego trzy-
majmy siê jednych zapisów.

Proszê pañstwa, jeœli idzie o zachowania o cha-
rakterze seksualnym, to psychologia zachowañ
ludzkich podaje, ¿e jest to katalog nieograniczo-
ny. A wiêc ka¿dy, kto próbowa³by w celach na
przyk³ad orzeczniczych zawrzeæ tutaj taki kata-
log, zw³aszcza w przypadku takich miêkkich za-
chowañ seksualnych, zabrnie w las, z którego
wyjœæ siê na pewno nie da.

(Senator Ryszard Bender: Doœwiadczony sena-
tor…)

Ja siê odwo³ujê do psychologii zachowañ, a do
czego pan senator Bender – nie wiem.

(Senator Ryszard Bender: Ja do pó³nocnej…)
Dlatego twierdzê, ¿e uszczegó³owienie w przy-

padku tego rodzaju zachowañ by³oby bardzo
trudne. Nawet gdybyœmy takiego trudu chcieli siê
podj¹æ, wydaje siê to zadanie niewykonalne, jeœli
wzi¹æ pod uwagê w³aœnie naukê. I uwa¿am, ¿e nie
przypadkiem… I my w Polsce powinniœmy to ro-
zumieæ, my politycy – je¿eli ktoœ otwiera³ wczoraj-
sze czy dzisiejsze gazety – powinniœmy rozumieæ,
dlaczego akurat wyj¹tkowo molestowanie sek-
sualne zosta³o wyszczególnione. A có¿ to, nie to-

czy siê proces znanego do niedawna polityka, któ-
ry w³aœnie wykorzystuj¹c zatrudnienie kogoœ, do-
puszcza³ siê molestowania? To jest du¿y problem
w miejscach pracy i byæ mo¿e po to – ja to tak in-
terpretujê – zosta³ on tu szczególnie uwidocznio-
ny, czyli a¿eby zwróciæ uwagê nas wszystkich,
stosuj¹cych kodeks pracy, na tego rodzaju zacho-
wania. One najczêœciej dotykaj¹ kobiet i polegaj¹
nie tylko na tym, ¿e ktoœ czynnie dopuszcza siê
bez zgody pracownika jakichœ czynnoœci seksual-
nych wobec niego, ale tak¿e na tym, ¿e tworzy siê
tak¹ w³aœnie aurê; s¹ przeró¿ne takie zachowa-
nia. Po to mamy s¹dy, ¿eby orzeka³y w takich
sprawach. Rozmawialiœmy tutaj z panem senato-
rem Rulewskim, ¿e bêdzie zg³oszenie tego do in-
spekcji pracy. Co ona z tym zrobi? Bêdzie jakoœ
tam orzekaæ. A jak nie bêdzie zgody, jeœli chodzi
o to orzeczenie, to bêdzie mo¿liwoœæ odwo³ania siê
i wtedy s¹d bêdzie podejmowa³ decyzjê.

Tak jak powiedzia³ pan senator Piotrowicz,
w naszym kodeksie jest wiele nieostrych sformu-
³owañ, w kwestii których orzeka s¹d. Ale, jak ja
czasem sobie ¿artujê, gdyby w kodeksie wszystko
by³o ostre, to sêdziowie nie byliby potrzebni.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Nikt wiêcej nie zapisa³ siê do g³osu.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e z³o¿ono

wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie
i dodam, ¿e poproszê Komisjê Rodziny i Polityki
Spo³ecznej… Przepraszam bardzo.

Zamykam dyskusjê.
W dyskusji senatorowie zg³osili wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym. Proszê wiêc Komisjê Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej, Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone, tak jak
wszystkie, pod koniec posiedzenia Senatu.

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

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 307,
a sprawozdanie w druku nr 307A.

Teraz poproszê sprawozdawczyniê Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej, pani¹ senator Ma³go-
rzatê Adamczak, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W dniu 22 paŸdziernika 2008 r. Komisja Rodzi-

ny i Polityki Spo³ecznej rozpatrywa³a ustawê
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

21. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2008 r.
68 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych



By³ to rz¹dowy projekt ustawy. Mam zaszczyt
przedstawiæ Wysokiej Izbie efekty naszych prac.

Przedk³adana ustawa o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych wynika przede wszy-
stkim z uznania przez Trybuna³ Konstytucyjny
w wyroku z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. za nie-
konstytucyjny art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 lis-
topada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych w za-
kresie, w jakim dotyczy on ustalenia uprawnienia
do zasi³ku pielêgnacyjnego. Trybuna³ Konstytu-
cyjny orzek³, ¿e w przypadku d³ugiego oczekiwa-
nia przez osobê niepe³nosprawn¹ na odpowiednie
orzeczenie potwierdzaj¹ce niepe³nosprawnoœæ,
osoby, które ubiegaj¹ siê o zasi³ek pielêgnacyjny,
mog³yby dostaæ ten zasi³ek wstecz, tak¿e za okres
oczekiwania na orzeczenie. I w tym duchu jest
przygotowana nowelizacja.

W trakcie prac sejmowej Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Rodziny nad ustaw¹ Trybuna³ Konstytu-
cyjny wyda³ kolejne orzeczenie, które dotyczy³o
rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do
œwiadczenia pielêgnacyjnego z tytu³u niepodej-
mowania zatrudnienia lub rezygnacji z niego
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ opieki nad niepe³no-
sprawnym dzieckiem. Dodatkowo jeszcze zapro-
ponowano, a by³a to inicjatywa poselska, przesu-
niêcie rozpoczêcia okresu zasi³kowego z 1 wrzeœ-
nia na 1 listopada po to, aby u³atwiæ z³o¿enie
wniosku, gdy¿ do tej pory musia³ on byæ sk³adany
w okresie wakacyjnym.

Podczas prac komisji senackiej obecna by³a pa-
ni podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej, a tak¿e przedstawiciel Biura Le-
gislacyjnego w Kancelarii Senatu, który zwraca³
uwagê na poprawki o charakterze legislacyjnym.
Zaproponowa³, by w art. 1 w pkcie 8 w lit. c pkt 5
otrzyma³ brzmienie nastêpuj¹ce: cz³onkowi rodzi-
ny przys³uguje za granic¹, na osobê wymagaj¹c¹
opieki, œwiadczenie na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z opiek¹, chyba ¿e przepisy o koordy-
nacji…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-

szam, Pani Senator. Koledzy, proszê pozwoliæ do-
koñczyæ. Uprzejmie proszê wróciæ do tematu, Pa-
ni Senator.)

Dziêkujê bardzo.
…chyba ¿e przepisy o koordynacji systemów

zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹
inaczej. Wprowadzone zosta³o s³owo „przys³ugu-
je” zamiast „jest uprawniony” po to, aby przepis
by³ bardziej jasny i czytelny. Poprawka ta ma uje-
dnoliciæ terminologiê.

Wysoka Izbo, po dyskusji nad projektem usta-
wy 7 senatorów g³osowa³o za przyjêciem projektu
z poprawk¹, nie by³o g³osów przeciwnych ani osób
wstrzymuj¹cych siê. Komisja Rodziny i Polityki

Spo³ecznej zaproponowa³a wiêc przyjêcie projek-
tu wraz z uchwalon¹ poprawk¹. Dziêkujê uprzej-
mie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To my dziêkujemy, Pani Senator.
Czy pañstwo chc¹ zg³osiæ z miejsca trwaj¹ce nie

d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pani senator spra-
wozdawcy? Nie widzê chêtnych. Bardzo dziêkujê.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

Jest z nami pan minister Jaros³aw Duda.
Proszê uprzejmie pana ministra o wypowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-
natorowie!

Odniosê siê do poprawki zaproponowanej
przez Wysoki Senat. Z przykroœci¹ muszê powie-
dzieæ, ¿e nasze stanowisko w tej sprawie jest od-
mienne ni¿ to, które proponuje komisja. Otó¿
uwa¿amy, ¿e poprawka poza tym, ¿e ma znacze-
nie czysto redakcyjne, polegaj¹ce na zmianie szy-
ku zdania i zast¹pieniu zwrotu „jest uprawniony”
zwrotem „przys³uguje”, nie wnosi nic nowego do
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, a zw³aszcza
nie prowadzi do ujednolicenia zwrotów wystêpu-
j¹cych w tej ustawie w dalszej jej czêœci. Uwa¿a-
my, ¿e odsy³anie tej ustawy ponownie do Sejmu
tylko z takiego powodu bêdzie mia³o daleko id¹ce
konsekwencje z punktu widzenia wykonania tego
orzeczenia. Bo ju¿ dzisiaj wiele gmin ma trudno-
œci z interpretacj¹ orzeczenia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. Wybór miêdzy dwoma okreœleniami,
„przys³uguje” i „jest uprawniony”, w naszym
mniemaniu, nie zmienia niczego, a tylko przed³u-
¿a procedurê legislacyjn¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê zo-
staæ, bo byæ mo¿e pañstwo senatorowie bêd¹
chcieli zadaæ pytania. Ale nie widzê chêtnych.
Dziêkujê wiêc, Panie Ministrze.

Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ zapisa³ siê do g³osu? W tej chwili na li-

œcie widnieje nazwisko pani senator Ma³gorzaty
Adamczak, ju¿ w charakterze dyskutantki, a nie
sprawozdawczyni.

Bardzo proszê.
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Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Przedk³adana ustawa ma zmierzaæ g³ównie do

zmiany przepisów, które Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³ za niekonstytucyjne. Ubolewam tylko nad
tym, ¿e parlamentarzyœci znów nie zauwa¿yli pro-
blemu osób niepe³nosprawnych.

Jednak cieszy mnie fakt, ¿e ustawa zostanie
tak przystosowana, by tym osobom pokrzywdzo-
nym przez los ¿y³o siê lepiej. Ponadto niezmiernie
cieszê siê, ¿e ulegnie rozszerzeniu katalog osób
uprawnionych do œwiadczeñ pielêgnacyjnych
z tytu³u niepodejmowania pracy lub rezygnacji
z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoœci¹ opieki
nad niepe³nosprawnym dzieckiem. Jest to œwiad-
cz¹cy o du¿ej wra¿liwoœci i bardzo oczekiwany za-
pis ustawy.

Wysoka Izbo, apelujê, jak zwykle – i zawsze bê-
dê tak mówiæ, gdy bêdzie to dotyczy³o osób nie-
pe³nosprawnych – by zwracaæ uwagê na problem
niepe³nosprawnoœci. Wprawdzie coraz wiêcej mó-
wi siê o problemach osób niepe³nosprawnych, ale
to wci¹¿ za ma³o. Chcia³abym, aby problemy te nie
by³y pomijane i by u³atwiæ osobom niepe³nospra-
wnym funkcjonowanie w naszym spo³eczeñstwie.

Panie i Panowie Senatorowie, nie wiem, czy
zdajecie sobie pañstwo sprawê z tego, ¿e rodzice
dzieci niepe³nosprawnych czêsto rezygnuj¹ z rea-
lizowania w³asnych ambicji i karier zawodowych,
a tak¿e z dochodów, zostawiaj¹c pracê, by poœwiê-
ciæ siê wychowywaniu swych dzieci w domu.

W tym w³aœnie miejscu chcia³abym zwróciæ
uwagê na jeden z wielu postulatów rodziców dzieci
niepe³nosprawnych, na jak¿e wa¿ny postulat, któ-
ry dotyczy uzale¿nienia progu dochodowego upra-
wniaj¹cego do pobierania œwiadczenia pielêgna-
cyjnego od progu dochodowego obowi¹zuj¹cego
w odniesieniu do œwiadczeñ rodzinnych. Ja uwa-
¿am, jako rodzic, który ma do czynienia z niepe³no-
sprawnoœci¹, ¿e takiego progu w ogóle byæ nie po-
winno. Naprawdê w ogóle byæ nie powinno. Dlacze-
go? Dlatego, ¿e wiele rodzin nie potrafi sobie z t¹
niepe³nosprawnoœci¹ poradziæ i czasami dochodzi
do roz³amu w ma³¿eñstwie, a nie daj Bo¿e, docho-
dzi te¿ do tego, ¿e rodzice oddaj¹ dziecko do domu
dziecka. Utrzymanie tego dziecka w domu dziecka
jest dro¿sze, podczas gdy to œwiadczenie raptem
3 tysi¹ce, o ile dobrze pamiêtam, kosztuje bud¿et.
Uwa¿am, ¿e rodzic, który zdecyduje siê na opiekê,
który nie oddaje dziecka pod opiekê innych insty-
tucji, powinien w ka¿dym momencie móc przejœæ
na taki zasi³ek, jak œwiadczenie rodzinne.

Innym wa¿nym postulatem jest przywrócenie
prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego dla obojga
rodziców rezygnuj¹cych z pracy zawodowej na
rzecz opieki nad dzieæmi niepe³nosprawnymi, je-
¿eli w rodzinie jest wiêcej ni¿ jedno dziecko nie-
pe³nosprawne.

Zasygnalizowane przeze mnie problemy dajê
pod rozwagê Wysokiej Izbie. ¯ywiê nadziejê, ¿e
uwypuklone przeze mnie u³atwienia dla rodziców
osób niepe³nosprawnych otworz¹ dyskusjê na ten
temat i zostan¹ rozwa¿one. Doskonale wiem, jaki
to problem dla rodziców dzieci niepe³nospra-
wnych, gdy¿ sama jestem, tak jak wspomnia³am,
matk¹ dziecka niepe³nosprawnego i korzysta³am
kiedyœ z takiego zasi³ku, rezygnuj¹c z pracy. Do-
skonale znam ten temat. Spotykam siê z rodzica-
mi tych dzieci i znam sytuacjê, kiedy na przyk³ad
matka, która ma dziecko-roœlinkê, tak mo¿na po-
wiedzieæ, o 5 z³ przekroczy³a dochód i jej ju¿ siê
œwiadczenie nie nale¿y. A gdybyœcie pañstwo zo-
baczyli, jakie jest zaanga¿owanie cz³onków tej ro-
dziny w opiekê nad tym ch³opcem! To jest nie-
prawdopodobne.

Wysoka Izbo! Musimy pamiêtaæ, ¿e prawo bê-
dzie dobre wtedy, kiedy bêdzie dostosowane do
panuj¹cych realiów. Dlatego przy ka¿dej ustawie
tak wa¿ne s¹ konsultacje spo³eczne. W koñcu
prawo ma s³u¿yæ ludziom. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Nikt zpañstwasenatorówniezapisa³ siêdog³osu.
Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê panu ministrowi.
Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec obrad Senatu.

Przystêpujemydorozpatrzeniapunktuósmego…
Proszê wybaczyæ, mam nadziejê, ¿e nie maj¹

pañstwo nic przeciw temu, poniewa¿ pan senator
Augustyn nie mo¿e byæ w tym momencie na sali,
a jest sprawozdawc¹.

Czy ktoœ jest przeciw? Nie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie me-
dycyny pracy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 305,
a sprawozdanie komisji w druku nr 305A.

Proszê teraz uprzejmie sprawozdawcê Komisji
Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, pana senatora Rafa³a Muchackiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Rafa³ Muchacki:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
W dniu 23 paŸdziernika odby³o siê wspólne

posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej, na którym omawiana by-
³a ustawa o zmianie ustawy o s³u¿bie medycyny
pracy. Ta ustawa ma na celu zwiêkszenie bezpie-
czeñstwa zdrowia pracowników podczas pracy.
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Nak³ada ona na jednostki s³u¿by zdrowia obo-
wi¹zek rozpoznawania i oceny czynników szkod-
liwych, odpowiedniego ich zg³aszania przez oso-
bê wykonuj¹c¹ badanie, podpisywania umów
w formie pisemnej; wprowadza sankcje wobec le-
karzy, pielêgniarek i psychologów; ustala obo-
wi¹zki dla psychologa i mówi równie¿ o p³atniku
kosztów badañ.

Ustawa ta przez obie komisje zosta³a jednog³oœ-
nie pozytywnie zaopiniowana. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze, jeszcze chwilê pro-
szê zostaæ z nami.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie?
Pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³abym zapytaæ o pewien zapis w usta-

wie nowelizuj¹cej, w której zosta³ u¿yty termin
„kontrola zdrowia pracuj¹cych”. W druku posel-
skim ten termin by³ wyjaœniony, on by³ w³aœciwie
równoznaczny z definicj¹ profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracuj¹cymi. Definicjê skreœlono,
tak ¿e w naszym druku, w wersji ustawy ju¿
uchwalonej przez Sejm, nie ma tej definicji, za to
u¿yty jest ten termin. Ja o tyle mam w¹tpliwoœci,
¿e termin „kontrola zdrowia pracuj¹cych” jest
bezpoœrednim, powiedzia³abym nawet prostac-
kim, t³umaczeniem angielskiego okreœlenia
health control. Na co dzieñ my tak¿e u¿ywamy ter-
minu „kontrola zdrowia”, ale wydaje mi siê, ¿e
w akcie prawnym ustawowej rangi nie jest to naj-
lepsze rozwi¹zanie. Podczas debaty w komisji nie
zwróciliœmy na to szczególnej uwagi.

Czy jednak pan senator sprawozdawca nie
uwa¿a, ¿e nie jest w³aœciwe u¿ycie niezdefiniowa-
nego terminu, który de facto oznacza profilaktycz-
n¹ opiekê zdrowotn¹ nad pracuj¹cymi?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Senator, zaskoczy³a mnie pani, bo o tym

nie mówiliœmy w komisji. Proszê nie mieæ do mnie

¿alu, ale ja nie mam zdania na temat, o którym
pani teraz mówi. No, byæ mo¿e pani ma racjê, ale
proszê ode mnie nie wymagaæ konkretnej odpo-
wiedzi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

daæ pytanie? Nie.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, projekt tej

ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do prezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister zdrowia.
Jest z nami g³ówny inspektor sanitarny pan An-
drzej Wojty³a.

Witam pana serdecznie. Czy zabierze pan g³os?
Proszê.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja bardzo dziêkujê panu senatorowi za przed-

stawienie prac nad ustaw¹, jakie odby³y siê
w Senacie, i oczywiœcie dziêkujê pani senator za
pytanie.

Rzeczywiœcie w trakcie posiedzenia komisji
senackiej takiej dyskusji nie odbyliœmy, chocia¿
by³o pytanie o ten termin, o którym pani senator
mówi³a. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e projekt no-
welizacji tej ustawy o s³u¿bie medycyny pracy
jest efektem rozwi¹zañ wypracowanych podczas
programu „Matra” „Redefinicja odpowiedzialno-
œci Ministra Zdrowia za opiekê zdrowotn¹ nad
pracuj¹cymi w Polsce”, którego celem by³a anali-
za wdro¿enia dyrektywy ramowej 89/391 EWG
o wprowadzeniu œrodków w celu zwiêkszenia
bezpieczeñstwa i poprawy zdrowia pracowników
podczas pracy.

W trakcie dyskusji w Sejmie myœmy bardzo
dok³adnie przeanalizowali problem, który po-
ruszy³a pani senator. I chcia³bym powiedzieæ,
¿e podczas programu „Matra” na bardzo wyraŸ-
nie ¿yczenie strony europejskiej wprowadziliœ-
my okreœlenie „kontrola zdrowia pracuj¹cych”.
Jest to zgodne z terminem health surveillance
wystêpuj¹cym zarówno w dyrektywie ramowej
Rady Europy, jak i w ratyfikowanej przez Pol-
skê konwencji nr 161 Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Pracy, gdzie art. 12 mówi: healt survil-
lance of the healt workers. Tak¿e w zaleceniach
nr 171 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
œródtytu³ równie¿ w ten sposób to wyra¿a. I dla-
tego my w tej definicji wprowadziliœmy kontrolê
zdrowia pracuj¹cych. Odby³a siê dyskusja nad
tym, czy nie zast¹piæ tego innym terminem, ale
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w trakcie tej dyskusji uznano, równie¿ w trak-
cie trwania programu „Matra”, ¿e ta definicja
jest w³aœciwsza. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê uprzejmie zostaæ jeszcze z nami.
Pan senator Stanis³aw Gogacz, potem Norbert

Krajczy.
Proszê, Panie Senatorze Stanis³awie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, mam pytanie w zwi¹zku z no-

wym artyku³em, jaki znalaz³ siê w przedmiotowej
ustawie, z art. 17a. W treœci przywo³anego artyku-
³u jest zapis mówi¹cy o limicie. Proszê mi wyt³u-
maczyæ, co kryje siê pod tym sformu³owaniem,
pod pojêciem „limit”. Rozumiem, ¿e jest to ograni-
czenie. Czy pañstwo, zamierzaj¹c to pojêcie rozwi-
n¹æ w rozporz¹dzeniu, macie ju¿ wizjê tego czy te¿
pogl¹d na to, jaka liczba badañ profilaktycznych
czy te¿ innych badañ, bêdzie przys³ugiwaæ woje-
wódzkim oœrodkom medycyny pracy, które posia-
daj¹ lekarzy specjalizuj¹cych siê w danej dziedzi-
nie? Czy pañstwo moglibyœcie powiedzieæ, jak du-
¿y bêdzie ten limit i czy jego przekroczenie spowo-
duje jakieœ reperkusje? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, zapisy art. 17 polegaj¹ na

zmianie…
(Senator Stanis³aw Gogacz: Art. 17a.)
Tak, art. 17a. On rzeczywiœcie ogranicza, tak

jak pan senator mówi³, prawa WOMP, czyli woje-
wódzkich oœrodków medycyny pracy, do przepro-
wadzania badañ profilaktycznych wy³¹cznie do
sytuacji, kiedy jest to niezbêdne do przeprowa-
dzania szkolenia lekarzy odbywaj¹cych specjali-
zacje z zakresu medycyny pracy lub te¿ sta¿y kie-
runkowych z zakresu medycyny pracy w innych
dziedzinach medycyny, na przyk³ad internie,
zdrowiu publicznym itp.

Wojewódzkie oœrodki medycyny pracy s¹ fi-
nansowane przez marsza³ków województw i g³ó-
wnym ich zadaniem jest kszta³cenie i specjalizo-
wanie lekarzy. Liczba badañ profilaktycznych,
które oœrodki maj¹ wykonywaæ, zgodnie z tymi za-

pisami bêdzie uzale¿niona od liczby lekarzy spe-
cjalizuj¹cych siê, poniewa¿…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Ile wypada na jed-
nego lekarza?)

Ilu wypada do wykszta³cenia…
(Senator Stanis³aw Gogacz: Czy pañstwo to

wiecie?)
My wiemy, ale w zale¿noœci od tego, ilu lekarzy

bêdzie kszta³conych w wojewódzkich oœrodkach
medycyny pracy… Badania profilaktyczne s¹ ró¿-
nego rodzaju badaniami, s¹ to badania i podsta-
wowe, i bardzo szerokie. Tak ¿e trudno okreœliæ,
ile wypada na jednego lekarza. W ka¿dym razie ta
liczba badañ profilaktycznych musi byæ niezbêd-
na do wykszta³cenia odpowiedniej liczby lekarzy,
którzy zdobywaj¹ specjalizacjê w tych oœrodkach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
PansenatorNorbertKrajczy,potempanisenator.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Ministrze, mam do pana trzy pytania. Py-

tania w³aœciwie nie s¹ moje, bo s¹ one ze skiero-
wanych do pañstwa opracowañ rz¹dowego Mini-
sterstwa Gospodarki, które podnosi³o te tematy.

Pierwsze pytanie, Panie Ministrze, jest takie: czy
przepisy nowej ustawy prowadz¹ do zwiêkszenia
uprawnieñ pracowniczych dotycz¹cych profilakty-
cznej opieki zdrowotnej, czy nie prowadz¹ do takie-
go zwiêkszenia? Czy mogê prosiæ o odpowiedŸ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
Dziêkujê bardzo za to pytanie.
To pytanie pad³o w trakcie dyskusji w Sejmie

i równie¿ na posiedzeniu komisji senackiej.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta ustawa nie zmienia
uprawnieñ pracowniczych, pozostawia je na tym
samym poziomie. Przede wszystkim dostosowuje
ona przepisy do przepisów europejskich, jak ró-
wnie¿… Od 1997 r. obowi¹zuje konstytucja,
w zwi¹zku z tym trzeba by³o do rozporz¹dzeñ, któ-
re zawiera³a ta ustawa, dodaæ wytyczne. Jest nie-
zbêdne w obecnym systemie prawnym, a¿eby de-
legacje ustawowe zawiera³y równie¿ te wytyczne.

Tak ¿e chcia³bym odpowiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi
o uprawnienia pracowników i koszty, jakie ponosi
przedsiêbiorca, bo jak rozumiem pan senator mó-
wi równie¿ o kosztach, to nic siê nie zmienia.

(Senator Norbert Krajczy: Czy mogê, Pani Mini-
ster, bo jeszcze… Pani Marsza³ek, przepraszam.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Ministrze, chcia³bym teraz pana zapytaæ

o nastêpn¹ sprawê. Ustawa, która jeszcze obecnie
obowi¹zuje, zawiera zapis, który formu³uje pojê-
cie „profilaktyczna opieka zdrowotna”, czyli pojê-
cia „systematyczna kontrola zdrowia” i „kontrola
zdrowia pracuj¹cych”. Ale to nie jest zdefiniowane
i nie wiadomo, czy intencj¹ ustawodawcy, czyli
ministerstwa, jest, aby w pojêciu „profilaktyczna
opieka zdrowotna” mieœci³o siê równie¿ pojêcie
„systematyczna kontrola zdrowia pracuj¹cych”.
Czy w zwi¹zku z tym istnieje realne niebezpie-
czeñstwo, ¿e stworzenie niejednoznacznych prze-
pisów spowoduje tak¹ ich interpretacjê, ¿e na-
st¹pi wzrost obci¹¿eñ finansowych po stronie
pracodawców?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
To jest pytanie bezpoœrednio ³¹cz¹ce siê z pyta-

niem, które zada³a pani senator Fetliñska.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e jest to pytanie, które
by³o na piœmie skierowane przez pani¹ Henrykê
Bochniarz z Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”. Je¿eli chodzi o definicjê,
to ja ju¿ do tego siê odnios³em i uwa¿amy, ¿e „kon-
trola zdrowia pracuj¹cych” nie jest pojêciem szer-
szym ani¿eli „profilaktyczna opieka zdrowotna”.
Odby³a siê dyskusja na ten temat, poniewa¿ Pol-
ska Konfederacja Pracodawców Prywatnych uwa-
¿a³a, ¿e „kontrola zdrowia pracuj¹cych” jest pojê-
ciem szerszym ani¿eli „profilaktyczna opieka
zdrowotna” i niesie dodatkowe wydatki praco-
dawców. My odpowiedzieliœmy pani prezydent na
piœmie i wyjaœniliœmy, dlaczego taka definicja zo-
sta³a wprowadzona i ¿e to jest równie¿ systematy-
czna kontrola zdrowia pracuj¹cych, która obe-
jmuje procedury i badania s³u¿¹ce ocenie zdrowia
pracuj¹cych ukierunkowanej na identyfikowanie
tych elementów stanu zdrowia, które pozostaj¹
w zwi¹zku z warunkami pracy.

Strona rz¹dowa uwa¿a, ¿e pojêcie „kontrola
zdrowia pracuj¹cych” jest bezpoœrednim prze³o-
¿eniem definicji, która jest zawarta w dyrekty-
wach Rady Europy, jak równie¿ konwencji nr 161
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy.

(Senator Norbert Krajczy: I ostatnie, trzecie py-
tanie. Pani Marsza³ek, czy mogê…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja jak najbardziej jestem za, ale w kolejce czeka
pani senator Fetliñska.

Czy pani ust¹pi? Tak?
(Senator Norbert Krajczy: Ale ja mówi³em

o trzech pytaniach.)
Proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Ja mówi³em o trzech pytaniach. Chcia³bym, ¿e-

by pan minister udzieli³ mi odpowiedzi.
Trzecie, ostatnie pytanie, Panie Ministrze.

Chcia³bym pana zapytaæ, czy ta ustawa, któr¹
mamy dzisiaj przyj¹æ, jednak nie zachowuje upra-
wnieñ wojewódzkich oœrodków medycyny pracy
i w konsekwencji nie spowoduje tolerowania nad-
u¿ywania tych uprawnieñ. Chodzi mi g³ównie
o utrzymywanie tak zwanej nieuczciwej konku-
rencji podmiotów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê uprzejmie.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
Dziêkujê bardzo za to pytanie.
Ja panu senatorowi ju¿ odpowiada³em na to

pytanie. Chodzi³o nam o to, ¿eby wojewódzkie oœ-
rodki medycyny pracy, które maj¹ inne zadania
ani¿eli lekarze medycyny pracy, bo one sprawuj¹
nadzór, kontrolê, opracowuj¹ standardy dla leka-
rzy, nie by³y w uprzywilejowanej sytuacji i nie sto-
sowa³y na przyk³ad dumpingowych cen us³ug.
Dlatego te¿ ograniczyliœmy liczbê badañ profilak-
tycznych do minimum niezbêdnego do kszta³ce-
nia lekarzy specjalizuj¹cych siê w tych oœrod-
kach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, zastanawiam siê jeszcze, co

jest przyczyn¹ limitowania tych œwiadczeñ zdro-
wotnych i wprowadzenia mo¿liwoœci stworzenia
przez ministra do spraw zdrowia odpowiedniego
rozporz¹dzenia. Przecie¿ je¿eli oœrodek medycyny
pracy prowadzi dzia³alnoœæ i ma kontrakty z od-
powiednimi podmiotami, to w zasadzie tych
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œwiadczeñ nie powinna ju¿ ograniczaæ ¿adna ze-
wnêtrzna si³a. Czy tu chodzi o hazard moralny, ja-
ki mo¿e byæ uprawiany przez pracowników ochro-
ny zdrowia? Proszê wyjaœniæ pod³o¿e tej decyzji.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
Pani Senator, chodzi przede wszystkim o to,

aby instytucja, która sprawuje kontrolê, okreœla
standardy, jednoczeœnie nie wykonywa³a tych
œwiadczeñ, bo wtedy jest to traktowane jako dum-
ping.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê.
Nastêpne pytanie, jeœli mo¿na. Mam jeszcze

w¹tpliwoœæ, jeœli chodzi o pewne zapisy w usta-
wie. Czytam w materiale porównawczym, ¿e
w art. 6 ustawy o s³u¿bie medycyny pracy jest nie-
zmieniony ust. 2 pkt f, w którym przywo³ana jest
stara ustawa o zwalczaniu chorób zakaŸnych
i o szczepieniach ochronnych. To jest art. 17 usta-
wy z wrzeœnia 2001 r. Wchodzi w ¿ycie, jeœli j¹
uchwalimy, nowa ustawa, zawarta w druku
nr 339, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ
i chorób zakaŸnych u ludzi.

Czy w tym momencie nie bêdzie problemów
prawnych? Ja tylko zwracam uwagê na ten zapis,
na to, czy nie nale¿a³oby wprowadziæ zmiany, daæ
szansy, ¿eby by³o to adekwatne do zapisów nowej
ustawy.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
To jest s³uszne pytanie, Pani Senator, ale myœ-

my za³o¿yli, ¿e opieramy siê na prawie, które obo-
wi¹zuje, bo nie wiemy, która ustawa zostanie
wczeœniej przyjêta.

(SenatorJaninaFetliñska: Jeszcze jednopytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Art. 10 w naszej ustawie otrzymuje brzmienie:

podjêcie oraz zakoñczenie dzia³alnoœci przez pod-
stawow¹ jednostkê s³u¿by medycyny pracy, pie-
lêgniarkê, psychologa lub inn¹ osobê, o której
mowa w art. 2 ust. 1, w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracuj¹cymi wymaga zg³o-
szenia, w formie pisemnej, we w³aœciwym ze
wzglêdu na miejsce jej wykonywania wojewódz-

kim oœrodku medycyny pracy. A jednoczeœnie
w art. 2 jest zapis mówi¹cy o tym, ¿e w przypadku
osób, które podjê³y dzia³alnoœæ w tym zakresie
przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, nie dokonuje
siê zg³oszenia. Czy te osoby bêd¹ poza rejestrem?

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:
Nie, one ju¿ s¹ zg³oszone i dlatego nie potrzeba

ich ponownie zg³aszaæ.
(Senator Janina Fetliñska: S¹ zg³oszone i dlate-

go s¹ z tego zwolnione. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jeszcze pyta-

nia? Nie. Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê panu ministrowi.
(G³ówny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³o siê w tej chwili dwóch se-

natorów: pan Stanis³aw Gogacz i pani Janina Fet-
liñska.

Proszê pierwszego mówce.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym zg³osiæ dwie poprawki. Jedna z nich

sprowadza siê do tego, a¿eby wykreœliæ wprowa-
dzony art. 17, a druga – do tego, a¿eby w art. 1
w pkcie 8 lit. „b”, w pkcie 9 skreœliæ wyraz „w ilo-
œciach”. Czym uzasadniam swoj¹ propozycjê?

Proszê pañstwa, dokonujemy tu zmian legis-
lacyjnych dotycz¹cych doœæ m³odej instytucji,
ale doœæ wa¿nej, mianowicie s³u¿by medycyny
pracy. Jest to instytucja wprowadzona ustaw¹
w 1997 r. Celem wprowadzenia tej instytucji by³o
poprawienie warunków pracy ludzi, którzy s¹ za-
trudnieni w zak³adach pracy, oraz sposobu wy-
konywania tej dzia³alnoœci. Jest to ustawa bar-
dzo wa¿na. Kiedy teraz nowelizujemy ten akt
prawa, to powinniœmy czyniæ to z jak najwiêksz¹
rozwag¹. Na pewno nam tej rozwagi nie brakuje.
A myœlê, ¿e moje poprawki wkomponowuj¹ siê
w tê rozwagê i nie spowoduj¹ pomniejszenia ran-
gi tej nowelizacji.

Szanowni Pañstwo, pyta³em pana ministra, jak
zdefiniowa³by zapis: limit badañ wykonywanych
do celów przewidzianych w kodeksie pracy w ra-
mach œwiadczeñ zdrowotnych, o których mowa
w art. 17 pkt 9. Prosi³em o oszacowanie tego limi-
tu, bo limit zawsze kojarzy siê nam pejoratywnie –
zawsze jest to ograniczenie czegoœ, co nam siê na-
le¿y. Dyskutujemy generalnie o wolnym rynku,
a ostatnia debata nad ustawami zdrowotnymi po-
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kaza³a, ¿e równie¿ woln¹ konkurencjê przenosi-
my do zak³adów opieki zdrowotnej, do œwiadcze-
niodawców. I nagle, kiedy dyskutujemy o jednej
z instytucji, która ma za zadanie realizowanie
œwiadczeñ dotycz¹cych s³u¿by medycyny pracy,
okazuje siê – tak to zrozumia³em – ¿e chcemy wy-
³¹czyæ tê instytucjê z wolnego rynku. Pan minister
raczy³ powiedzieæ, ¿e to marsza³kowie finansuj¹
wojewódzkie oœrodki medycyny pracy – tak zrozu-
mia³em. Panie Ministrze, pewnie Ÿle zrozumia-
³em, ale to jest na pewno nieprawdziwe, bo ¿adne-
go z zak³adów opieki zdrowotnej, ³¹cznie z woje-
wódzkimi oœrodkami medycyny pracy, nie finan-
suje marsza³ek, je¿eli chodzi o udzielanie œwiad-
czeñ zdrowotnych. Finansuje go, tak jak ka¿dy in-
ny zak³ad udzielaj¹cy œwiadczeñ, w zakresie in-
frastruktury, nieruchomoœci, sprzêtu i aparatu-
ry, aczkolwiek te¿ mo¿na dyskutowaæ, co jest
œwiadczeniem, a co jest sprzêtem i aparatur¹. To
s¹ czêsto niewyraziste definicje. W ka¿dym razie
to nie marsza³ek finansuje to œwiadczenie. Mene-
d¿erowie, kierownicy wojewódzkich oœrodków
medycyny pracy musz¹ sami staraæ siê o nowe
zlecenia. Sami te zlecenia zdobywaj¹.

I teraz proszê mi powiedzieæ: w sytuacji, kiedy
nie ma jednostki zwanej podstawow¹ jednostk¹
s³u¿by medycyny pracy, kiedy wojewódzkie oœ-
rodki medycyny pracy maj¹ ma³o specjalistów
w dziedzinie medycyny pracy czy te¿ jest ma³o
adeptów, je¿eli chodzi o medycynê pracy, algo-
rytm bêdzie decydowa³ o tym, ile œwiadczeñ bêd¹
mogli œwiadczeniodawcy tych badañ profilaktycz-
nych udzieliæ, kto bêdzie wykonywa³ badania pro-
filaktyczne ponad ten limit? No przecie¿ mogê wy-
obraziæ sobie, ¿e tych badañ bêdzie sto, mo¿e
piêæset, a mo¿e dwa tysi¹ce. Pan w tej Izbie nie po-
wiedzia³, ile tych badañ bêdzie. Z informacji, jakie
uzyska³em od œwiadczeniodawców, wiem, ¿e to
siê mo¿e wi¹zaæ z zaistnieniem bardzo trudnej sy-
tuacji u œwiadczeniodawców. Oka¿e siê, ¿e ci
œwiadczeniodawcy, którzy mogli do tej pory reali-
zowaæ badania profilaktyczne nielimitowane, na-
gle bêd¹ musieli zwolniæ pracowników, którzy za-
jmowali siê realizacj¹ tych œwiadczeñ, i ograni-
czyæ siê jedynie do tego, co siê nazywa w tej usta-
wie limitem.

Pytanie jest nastêpuj¹ce: kto bêdzie realizowa³
te œwiadczenia, które nie zmieszcz¹ siê w przywo-
³anym tutaj limicie badañ? Czy to bêd¹ inni
œwiadczeniodawcy? No tak to rozumiem. Ale czy
celem tej zmiany nie jest pozbawienie wojewódz-
kich oœrodków medycyny pracy tego, na co one
zapracowa³y, i do jakich wielkoœci, je¿eli chodzi
o udzielanie œwiadczeñ, doprowadzi³y? Obawiam
siê, ¿e ten zapis spowoduje, ¿e wojewódzkie oœ-
rodki medycyny pracy bêd¹ wyspecjalizowanymi
jednostkami, ale jednoprofilowymi. Nie bêd¹ to je-
dnostki wieloprofilowe, które mog¹ udzielaæ zaró-

wno œwiadczeñ z profilaktyki badañ, jak równie¿
œwiadczeñ ambulatoryjnych. Pañstwo ograniczy-
cie ich rolê tylko do prowadzenia profilaktyki, któ-
ra w dodatku bêdzie limitowana.

Wojewódzkie oœrodki medycyny pracy s¹ za-
k³adami opieki zdrowotnej i gdyby wczytaæ siê
w obowi¹zuj¹c¹ ustawê o ZOZ czy w ustawê, nad
któr¹ dyskutowaliœmy, to zauwa¿ymy, ¿e cele, ja-
kie stawia sobie tego typu instytucja, s¹ bardzo
szerokie. I jak nagle wojewódzki oœrodek medycy-
ny pracy ma staæ siê jednoprofilowym ZOZ, który
nie bêdzie móg³ wykonywaæ œwiadczeñ ponad li-
mit przywo³any tutaj przez pañstwa?

Dlatego zwracam siê do wiêkszoœci parlamen-
tarnej, wiêkszoœci senackiej, ¿ebyœmy wspólnie
jeszcze siê pochylili nad tym zapisem, nad
art. 17a w dyskutowanym druku senackim
nr 305. Myœlê, ¿e to nie spowodowa³oby du¿ych
szkód czy nie spowodowa³oby ¿adnych szkód, je-
¿eli chodzi o ca³oœæ ustawy, nad któr¹ dyskutuje-
my, a jednak uchroni³oby wiele wojewódzkich
oœrodków medycyny pracy przed ograniczeniem
czy zawê¿eniem ich dotychczasowej dzia³alnoœci.
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
(Senator Stanis³aw Gogacz: A poprawki oczywi-

œcie ju¿ sk³adam.)
W³aœnie, ale podpisane, przypominam panu

senatorowi.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Tak, tak.)
Proszê, pani senator Janina Fetliñska, a potem

pan senator Norbert Krajczy.

Senator Janina Fetliñska:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja w zasadzie bardzo króciutko chcia³abym siê

odnieœæ do ustawy, która rzeczywiœcie wprowadza
dyrektywy europejskie do naszego prawa i do sys-
temu dosyæ dobrze zorganizowanej s³u¿by medy-
cyny pracy. Niemniej jednak w dalszym ci¹gu po-
dejmujê siê dyskusji na temat kontroli zdrowia
pracuj¹cych. Uwa¿am, ¿e jeœli chodzi o opiekê
profilaktyczn¹ nad pracuj¹cymi, to w zasadzie
wyczerpuje to art. 6 ust. 2 i 3, w³aœciwie jest to na-
wet szersze. A wiêc dlaczego u¿ywaæ s³ownictwa,
tutaj siê odwo³ujê równie¿ do naszych polonistów
w Wysokiej Izbie, które jest takim bardzo prostym
prze³o¿eniem jêzyka angielskiego na polski? Ja,
gdy u¿ywam sformu³owañ „tabacco control”, czyli
„kontrola palenia tytoniu”, czy te¿ „kontrola zdro-
wia”, to uwa¿am, ¿e tak prymitywnie, ¿eby by³o
szybciej, w slangu zawodowym mogê ich u¿ywaæ,
ale wydaje mi siê ¿e nie wypada jednak Wysokiej
Izbie, ¿eby prawo stanowiæ jêzykiem prawnym,
które nie przystoi tej Izbie. Tym bardziej ¿e, jeœli
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u¿ywamy pojêcia „kontrola zdrowia”, w zasadzie
tê definicjê wyrzuciliœmy, wiêc tak dok³adnie nie
wiadomo, co to oznacza. A je¿eli kontrolê zdrowia
rozumiemy jako profilaktyczn¹ opiekê zdrowot-
n¹, to u¿ywajmy piêknego jêzyka polskiego.
I wprawdzie skoñczy³ siê Rok Jêzyka Polskiego,
ale chcia³abym jednak prosiæ, ¿eby siê zastanowiæ
nad tym, dlatego ¿e jeszcze mamy czas, ¿eby takie
w³aœnie anglizmy wyrzuciæ z ustawy. To jest pier-
wsza moja sprawa i niniejszym sk³adam popraw-
kê na rêce pani marsza³ek. Jeœli znajdzie ona
u pañstwa zrozumienie, to bêdê bardzo wdziêcz-
na, bo uwa¿am, ¿e wszyscy pracujemy nad popra-
wnoœci¹ i legislacyjn¹, i merytoryczn¹, ale tak¿e
jêzykow¹ naszych ustaw.

I w drugiej czêœci chcia³abym siê odnieœæ do
spraw, które poruszy³ pan senator Gogacz. Otó¿
wiemy, ¿e wojewódzkie oœrodki medycyny pracy
maj¹ w zasadzie, jak ja to rozumiem, dwa Ÿród³a
finansowania. Pierwsze to marsza³ek wojewódz-
twa, który zakupuje ró¿ne badania profilaktyczne
dotycz¹ce uczniów i innych osób fizycznych, nie-
zbêdne dla funkcjonowania szkolnictwa wy¿sze-
go itd. Ale œrodki na utrzymanie WOMP pochodz¹
tak¿e z kontraktów z zak³adami pracy. Je¿eli tak,
to wydaje mi siê, ¿e tutaj nie nale¿y myœleæ o mo¿-
liwym dumpingu tych WOMP, ale raczej mo¿e
o daniu mo¿liwoœci korzystania z wysokiej jakoœci
us³ug, które przez WOMP mog¹ byæ i s¹ œwiadczo-
ne. Bo je¿eli tam jest najwiêcej specjalistów medy-
cyny pracy, je¿eli tam siê specjalizuj¹ lekarze me-
dycyny pracy, to w zasadzie jest to œrodowisko,
które zapewni dobr¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug.
I wy³¹czanie tej grupy fachowców, jeœli chodzi
o mo¿liwoœæ œwiadczenia tych us³ug, jest cokol-
wiek problematyczne. Wydaje mi siê ¿e nale¿a³o-
by pomyœleæ nad instrumentami, które by zmniej-
szy³y mo¿liwoœæ pope³niania jakichœ wykroczeñ,
postulujê jednak, ¿eby te oœrodki by³y dobrze wy-
korzystane. St¹d te¿ myœlê, ¿e sugestie pana se-
natora Gogacza s¹ naprawdê warte rozwa¿enia
i przyjêcia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê równie¿.
Zapraszam, Panie Senatorze. Pan senator Nor-

bert Krajczy.
Jak dot¹d nikt wiêcej nie zapisa³ siê do g³osu.

Senator Norbert Krajczy:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Ja mo¿e do tego zapisu, który siê pojawi³ w obe-

cnej ustawie, a który w poprzedniej… Myœlê teraz
o ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie me-

dycyny pracy – tam by³ to art. 4 pkt 5, a po nim
pkt 6 w brzmieniu: „kontrola zdrowia pracu-
j¹cych – nale¿y przez to rozumieæ procedury i ba-
dania podejmowane celem dokonania oceny
zdrowia pracuj¹cych, wykrycia i zidentyfikowa-
nia stanów odbiegaj¹cych od normy oraz ich
zwi¹zku przyczynowego z warunkami pracy; w ra-
mach kontroli zdrowia osoby pracuj¹ce otrzymu-
j¹ poradê i zalecenia odnoœnie sposobów zapobie-
gania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia”.
To zosta³o wpisane do tej nowej ustawy, nad któr¹
mamy debatowaæ, ale póŸniej to, co przeczyta³em,
a co do tej pory by³o w tym przepisie, zniknê³o. Mi-
nisterstwo Zdrowia, reprezentowane przez pana
ministra Fronczaka… Mam takie stanowisko,
które by³o odpowiedzi¹ na zapytanie prezydenta
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”, o którym przed chwil¹ pan minister
te¿ mówi³. Chodzi³o o wyjaœnienie, ¿e jest to
zwi¹zane… To znaczy, chodzi o zastrze¿enia doty-
cz¹ce art. 1 pkt 1 ustawy i okreœlenia „kontrola
zdrowia pracuj¹cych”. Zosta³o to wpisane do pro-
jektu ustawy podczas wprowadzania programu
„Matra” na wyraŸne ¿yczenie strony europejskiej.
To ministerstwo w swoim piœmie pisze, ¿e syste-
matyczne kontrole zdrowia pracuj¹cych obejmu-
j¹ procedury i badania s³u¿¹ce ocenie zdrowia
pracuj¹cych ukierunkowanej na identyfikowanie
tych elementów stanu zdrowia, które pozostaj¹
w zwi¹zku przyczynowym z warunkami pracy.
Otó¿ nie tylko mnie, ale i kole¿ance, i koledze, któ-
rzy wypowiadali siê przede mn¹, problem ten wy-
daje siê problemem jeszcze nie wyjaœnionym. Po-
dobnie Ministerstwu Gospodarki obecnego
rz¹du, które w swoich materia³ach skierowa-
nych do pani minister Ewy Kopacz pisze w spra-
wie tej dzisiejszej ustawy, ¿e uwa¿a, ¿e przyjête
brzmienie art. 1 pkt 1 dotycz¹cego powo³ania
s³u¿b medycyny pracy i oddzia³ywania na popra-
wê warunków, a zw³aszcza kontroli zdrowia pra-
cuj¹cych, budzi w¹tpliwoœci, czy przepisy te pro-
wadz¹ do zwiêkszenia uprawnieñ pracowniczych
dotycz¹cych profilaktycznej opieki zdrowotnej,
czy te¿ nie.

Legislacyjnie oceniaj¹c przyjête zapisy, nale¿y
stwierdziæ, ¿e nadal s¹ one niejednoznaczne, nie-
przejrzyste i praktycznie bez znajomoœci intencji
ustawodawcy i bez uzasadnienia merytorycznego
trudno dokonaæ jednoznacznej interpretacji za-
proponowanego nowego brzmienia art. 1 ustawy.

I teraz to, o co zapyta³em dzisiaj pana ministra.
Chcia³em, ¿eby odpowiedzia³ na pytanie… O ile ta
obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa zawiera definicjê
pojêcia „profilaktyczna opieka zdrowotna”, o tyle
pojêcia systematycznej kontroli zdrowia i kontroli
zdrowia osoby pracuj¹cej nie s¹ zdefiniowane i nie
wiadomo, czy intencj¹ ustawodawcy jest, aby
w pojêciu profilaktycznej opieki zdrowotnej mie-
œci³o siê równie¿ pojêcie systematycznej kontroli
zdrowia pracuj¹cych. W tej sytuacji istnieje real-
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ne niebezpieczeñstwo, ¿e stworzenie tych nieje-
dnoznacznych przepisów spowoduje tak¹ ich in-
terpretacjê, ¿e nast¹pi wzrost obci¹¿eñ finanso-
wych po stronie pracodawców.

I druga sprawa, o której te¿ mówi³ pan sena-
tor Gogacz, a mianowicie chodzi o zapis art. 17a.
Pan senator z³o¿y³ wniosek o skreœlenie tego za-
pisu, do tego wniosku siê przy³¹czam, ale
chcia³bym jeszcze, Pani Marsza³ek i Wysoki Se-
nacie, powiedzieæ, ¿e podobne zastrze¿enia mia-
³o Ministerstwo Zdrowia. Mianowicie pismo
z Ministerstwa Zdrowia, podpisane przez pani¹
podsekretarz stanu Mariolê Dwornikowsk¹,
mówi o tym, ¿e zastrze¿enia, które siê odnosz¹
do dzia³alnoœci wojewódzkich oœrodków medy-
cyny pracy w zakresie profilaktycznych badañ
lekarskich, o których mowa w art. 229 §1 i 2 ko-
deksu pracy, powinny byæ, o ile jest to mo¿liwe
pod wzglêdem proceduralnym, ponownie prze-
dyskutowane na najbli¿szych posiedzeniach
Sejmu oraz sejmowej Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia. Tak ¿e myœ-
lê, ¿e te w¹tpliwoœci mamy nie tylko my, ale ma
je te¿ i Ministerstwo Zdrowia. I tutaj jest jednak
wprowadzenie tak jakby zalegalizowania tego,
¿e wojewódzkie oœrodki medycyny pracy mo¿e
nie tyle s¹ ponad prawem, ile rozdaj¹ karty w tej
grze finansowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê. Prosimy o podpisane wnioski,

Panie Senatorze.
(Senator Norbert Krajczy: Nie, ja nie sk³adam.)
Aha. Dziêkujê uprzejmie.
Nikt wiêcej z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê

do g³osu.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Zdrowia oraz
Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej o ustosun-
kowanie siê do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Dyskusjê zamknê³am przed informacj¹ o wnios-
kachocharakterze legislacyjnym.Dziêkujêbardzo.

Wracamydopunktusiódmego,któryominêliœmy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeñstwie ¿y-
wnoœci i ¿ywienia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 306,
a sprawozdanie w druku nr 306A.

Teraz proszê obecnego ju¿ senatora Mieczys³a-
wa Augustyna, aby w imieniu Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej przedstawi³ sprawozdanie
komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Szanowni Przedstawiciele Mi-

nisterstwa… Jest pan minister, tak. Zgubi³em siê
i tam spojrza³em. Szanowni Pañstwo Senatorowie!

Wystarczy przywo³aæ dwa obrazy, ¿eby wie-
dzieæ, czego dotyczy ta nowelizacja ustawy. Pier-
wszy to ten z lotniska. Oto cz³owiek niepe³nospra-
wny nie mo¿e wejœæ do samolotu, poniewa¿ towa-
rzyszy mu pies przewodnik. Drugi podobny: cz³o-
wiek niewidomy z psem przewodnikiem nie mo¿e
wejœæ do marketu, bo zostaje zatrzymany przez
ochronê.

Celem tej ustawy jest to w³aœnie – zapewnienie
osobom niepe³nosprawnym prawa wstêpu do
obiektów u¿ytecznoœci publicznej wraz z psem
asystuj¹cym. Warunkiem skorzystania z tego up-
rawnienia jest wyposa¿enie psa w uprz¹¿, posia-
danie przez osobê niepe³nosprawn¹ certyfikatu
potwierdzaj¹cego status psa asystuj¹cego i za-
œwiadczenie o wykonaniu wymaganych szczepieñ
weterynaryjnych. Wprowadza siê tu tak¿e katalog
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, do których
prawo wstêpu maj¹ osoby niepe³nosprawne wraz
z psem asystuj¹cym. Jest to bardzo rozleg³y kata-
log, obejmuj¹cy w³aœciwie wszystkie obiekty u¿y-
tecznoœci publicznej. Co wa¿ne, w tym katalogu
znajduj¹ siê tak¿e œrodki transportu kolejowego,
drogowego, lotniczego i wodnego. Wchodzenie
tam z psem asystuj¹cym umo¿liwia siê równie¿
trenerowi psa asystuj¹cego. W pozosta³ych regu-
lacjach tej nowelizacji rozstrzyga siê kwestie doty-
cz¹ce certyfikatów potwierdzaj¹cych status psa
asystuj¹cego, szkoleñ tego psa, podmiotów upra-
wnionych do prowadzenia tych szkoleñ, rejestru
tych podmiotów i ich kontroli.

Komisja, pewnie tak jak i osoby niepe³nospra-
wne, z radoœci¹ przyjê³a projekt tej ustawy, która
jest potrzebna, poniewa¿ wci¹¿ jeszcze wielu lu-
dzi, w sytuacji gdy nie ma ustawy, nie wie, jak siê
zachowaæ wobec osoby niepe³nosprawnej. Trochê
to przykre.

Ustawa wcale nie okaza³a siê prosta. Stworze-
nie definicji tego psa, okreœlenie, jak ma wygl¹daæ
szkolenie, kto ma wydawaæ certyfikaty itd. by³o
trudne. Odby³a siê na ten temat obszerna dysku-
sja, tak w Sejmie, jak i w naszej komisji. Zapropo-
nowaliœmy kilka poprawek, które uszczegó³owi³y
zapisy, ale potem nadal toczy³a siê dyskusja.

W zwi¹zku z tym na wszelki wypadek, ze wzglê-
dów proceduralnych, ale w tych samych spra-
wach, które by³y konsultowane z ministerstwem,
sk³adam poprawkê, abyœmy te przepisy jeszcze
udoskonalili z korzyœci¹ dla osób niepe³nospra-
wnych. Dziêkujê pañstwu.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy poprawka jest podpisana? To s¹ wymogi

proceduralne. Dobrze. Dziêkujê uprzejmie.
Pan powinien jeszcze z nami zostaæ, chyba ¿e

nie bêdzie pytañ. Pan senator Tadeusz Gruszka
ma pytanie, zg³asza siê te¿ pan senator Dajczak
i pani senator Fetliñska, tak ¿e proszê do nas wró-
ciæ. Ju¿ zmierza tutaj pan senator Augustyn.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Z pomocami.)
Tak, z pomocami naukowymi.
Proszê, pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam pyta-

nia dotycz¹ce dwóch spraw. Jedno odnosi siê do
œrodków transportu lotniczego. Czy jakieœ linie
lotnicze umo¿liwiaj¹ ju¿ osobom niedowidz¹cym
wprowadzanie na statek, na pok³ad lotniczy psa
prowadz¹cego niepe³nosprawnego?

Pytanie drugie. Czy w trakcie dyskusji w komi-
sji omawialiœcie pkt 6, który mówi o tym, ¿e osoba
niepe³nosprawna nie jest zobowi¹zana do zak³a-
dania psu kagañca oraz prowadzenia go na smy-
czy? Wiemy, ¿e te psy s¹ psami bardzo ³agodnymi,
ale nie wszyscy wiedz¹, ¿e te psy s¹ w³aœnie takie,
a nie inne. Czym podyktowane by³o wprowadze-
nie tych dwóch przepisów dotycz¹cych psa?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Mieczys³aw Augu-

styn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Proszê pañstwa, jeœli chodzi o pierwsz¹ kwestiê,

to s¹ linie lotnicze, które nigdy nie robi³y proble-
mów i którymi mo¿na podró¿owaæ w towarzystwie
psa asystuj¹cego. S¹ takie linie, które potrafi¹
przewoziæ niepe³nosprawnych, zmieniaæ fotele itd.
W sytuacji takiej ró¿norodnoœci przewoŸników nie-
stety czasem siê zdarza, ¿e któraœ z linii odmówi ta-
kiego rodzaju transportu. Nie mam przy sobie ka-
talogu, wymienianie tu linii lepszych i gorszych
pod tym wzglêdem by³oby chyba nawet niestoso-
wne, bo stanowi³oby kryptoreklamê. W ka¿dym ra-
zie sprawa powinna byæ oczywista od pocz¹tku,
a nie by³a. Chcemy to teraz udro¿niæ, sprawiæ, ¿eby
wszystkie linie by³y do tego zobowi¹zane.

Jeœli chodzi o pkt 6, to rzeczywiœcie nie ma obo-
wi¹zku zak³adania kagañca. Chcê jednak zazna-
czyæ, ¿e nasza ustawa dotyczy nie tylko noweliza-
cji ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, ale

tak¿e miêdzy innymi ustawy o bezpieczeñstwie
¿ywnoœci. W tej sytuacji, gdy taki pies poczyni³by
szkody, nie zwalnia to osoby niepe³nosprawnej
z obowi¹zku pokrywania kosztów wyrz¹dzonych
szkód, ale jednoczeœnie to w³aœnie prowadz¹cy
punkty handlowe powinni zadbaæ o to, ¿eby bez-
pieczeñstwo ¿ywnoœci by³o w takich przypadkach
zapewnione. W intencji pana pytania zawarte by³o
to, ¿e s¹ ludzie, którzy mog¹ siê takiego psa prze-
straszyæ. Pewnie tak, pewnie bêdziemy musieli
siê uczyæ wspólnego bytowania w takich sytua-
cjach, to zawsze rodzi jakieœ napiêcia. Jeœli chodzi
o osoby niewidome, to wyró¿nia je jeszcze laska,
ona te¿ o czymœ mówi, jeœli chodzi o osoby g³êboko
niepe³nosprawne i ich asystê, to czêsto widzimy
wózek, który bywa nawet ci¹gniony przez psa asy-
stenta. S¹ pewne widoczne oznaki tego, ¿e pies
pe³ni okreœlon¹ pomocnicz¹ funkcjê. Pewnie nie
zawsze i dlatego s¹ certyfikaty, one s¹ po to, aby
w razie konfliktu, zapytañ mo¿na siê by³o wylegi-
tymowaæ, zaœwiadczyæ, ¿e to nie jest pies byle jaki,
lecz pies naprawdê przeszkolony. To zaœwiadcze-
nie, ten certyfikat jest konieczny, aby w sytuacji
konfliktowej – myœlê, ¿e bêdzie ich niewiele – mo¿-
na by³o roz³adowaæ napiêcie, pokazuj¹c, ¿e jest to
pies, który wie, jak siê zachowaæ, bo zosta³ odpo-
wiednio przeszkolony i ma dokument w postaci
certyfikatu.

Senator Krystyna Bochenek:
Tutaj s³owo komentarza – mo¿e w niew³aœci-

wym miejscu – co do tego, czy chodzi o konflikto-
w¹ sytuacjê. Ja inaczej rozumiem intencje pana
senatora czy jego pytania. Nie chodzi o sytuacjê
konfliktow¹, tylko o taki… Mamy nadziejê, ¿e do
konfliktu w takiej sytuacji nie dojdzie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator W³adys³aw Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Tak jak pan

powiedzia³, bardzo dobrze, zmiana jest s³uszna i na
pewno przez wszystkich przyjmowana z radoœci¹.

Ja mia³bym nastêpuj¹ce pytanie. Czy móg³by
pan powiedzieæ, w jaki sposób zapewnimy egze-
kucjê tego prawa? Ten przywilej po nowelizacji
ustawy staje siê prawem i pewno bêd¹ takie sy-
tuacje, jak to w ¿yciu zwykle bywa, czy znajd¹ siê
niestety takie osoby, które na przyk³ad odmówi¹
wstêpu niewidomym lub niedowidz¹cym z psem
do pewnych miejsc, choæ ustawa w tej chwili daje
takie prawo. Czy nie wydaje siê panu, ¿e bez odpo-
wiednich zapisów, bez nowelizacji przepisów kar-
nych ten przepis bêdzie w zasadzie nie do wyeg-
zekwowania?
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Nie, bo nie mo¿emy tej ustawy rozpatrywaæ
w oderwaniu… Rzeczywiœcie, zgadzam siê z pa-
nem senatorem, ¿e najlepsze, jeœli chodzi o prze-
pisy antydyskryminacyjne, by³yby przepisy
o charakterze kodeksowym. W Senacie wiele razy,
na spotkaniach, na konferencjach, mówiliœmy, ¿e
one powinny wygl¹daæ w ten sposób, i¿ kto postê-
puje tak i tak, ponosi tak¹ i tak¹ karê. A dlaczego
w tym wypadku nie mam obaw, chocia¿ tego nie
ma? Bo wiem, ¿e równolegle tocz¹ siê prace nad
dwiema ustawami, które bêd¹ zawiera³y w³aœnie
tego rodzaju sankcje, bêd¹ mia³y kszta³t bardziej
kodeksowy. Pierwsza to jest tak zwana ustawa
antydyskryminacyjna w ogóle. Ona jest przygoto-
wywana, dotyczyæ bêdzie nie tylko dyskryminacji
osób niepe³nosprawnych, ale tak¿e dyskrymina-
cji ze wzglêdu na p³eæ, na kolor skóry, na wyzna-
nie i, co mnie na przyk³ad bardzo interesuje, ze
wzglêdu na wiek, ¿eby nie dochodzi³o do dyskry-
minacji pod tym wzglêdem. A druga ustawa to jest
ustawa o równoœci szans osób niepe³nospra-
wnych, która, z tego, co widzia³em w projekcie, ró-
wnie¿ zawiera takie sformu³owania. I oczywiœcie
bêd¹ to ustawy, które bêd¹ ze sob¹ korespondo-
wa³y, wiêc niewpuszczenie kogoœ z psem, który
jest przeszkolony, jest na to certyfikat, bêdzie ewi-
dentnym przyk³adem dyskryminacji i bêdzie pod-
lega³o karze. Jestem spokojny, bo prace nad tym
trwaj¹. Wiem, ¿e nawet projekt spo³eczny, który
nie zawiera³ takich zdecydowanych zapisów,
o które pan senator siê upomina, zosta³, ¿e tak po-
wiem, przytrzymany przez pana ministra pe³no-
mocnika rz¹du, którego obowi¹zkiem jest opo-
wiadaæ siê po stronie osób niepe³nosprawnych,
w³aœnie po to, ¿eby te przepisy jeszcze wyklaro-
waæ, a w niektórych przypadkach nawet zao-
strzyæ. Jestem zatem dobrej myœli.

(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja rozumiem… Przepraszam, zaraz, Pani Sena-

tor.
Czy pan senator chce zadaæ pytanie jako sena-

tor, czy chce wyst¹piæ jako minister?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie, nie, chcia³bym
wyst¹piæ jako przedstawiciel rz¹du.)

Jako minister, dobrze.
Proszê, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³abym zapytaæ, jakie podmioty wydaj¹

obecnie takie certyfikaty, na podstawie jakich
szkoleñ czy upowa¿nieñ jakich instytucji. Wydaje

mi siê, ¿e by³oby nawet dobrze, ¿eby Izba pozna³a
te szczegó³y, które nie wszyscy znamy.

I druga sprawa, o któr¹ chcê zapytaæ. Jakie s¹
koszty wprowadzenia tej ustawy? Czy to wszystko
bêdzie siê odbywa³o ze œrodków przeznaczonych
na sprawy osób niepe³nosprawnych, czy te¿ jest
fundusz jakichœ podmiotów, które wspiera³yby
zrealizowanie zapisów tej ustawy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Proszê pañstwa, dopiero wyruszamy w tê dro-

gê. Psy s¹ szkolone, wiêc mniej wiêcej wiadomo,
gdzie bêd¹ siê odbywaæ te szkolenia. Minister
pe³nomocnik do spraw osób niepe³nosprawnych
bêdzie prowadzi³ rejestr podmiotów uprawnio-
nych do prowadzenia szkoleñ, bêdzie te¿ rejestr
certyfikowanych oœrodków. To siê dopiero zaczy-
na, mo¿na powiedzieæ, ¿e, jeœli chodzi o certyfika-
ty, zaczynamy od zera, bo do tej pory nie by³o ta-
kiego wymogu, to siê pojawi³o w trakcie prac legis-
lacyjnych. Regulowaæ to bêdzie, Pani Senator – ja
nie doda³em tego i mo¿e st¹d to pytanie – specjal-
ne rozporz¹dzenie, do którego wydania upowa¿-
niony zosta³ pan minister pe³nomocnik rz¹du do
spraw osób niepe³nosprawnych.

Senator Janina Fetliñska:
Ja jeszcze dopytam, jeœli mo¿na. Nie wiem, jak

na przyk³ad pracownik ochrony sklepu czy te¿
pracownik lotniska rozpozna, ¿e to zaœwiadczenie
jest wa¿ne. Bo te instytucje ci¹gle s¹ nieznane.
Czy bêd¹ prowadzone jakieœ szkolenia, czy bêdzie
informacja w mediach? Jesteœmy na pocz¹tku
drogi, ale wydaje mi siê, ¿e trzeba mieæ jak gdyby
wizjê wprowadzenia tej ustawy.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Chyba nawet nie dyskutowaliœmy nad tym

w komisji, ale przyjmujemy to jako zachêtê, ¿eby
to rozpropagowaæ, bo to jest wa¿ne.

Oczywiœcie wzór tego certyfikatu na pewno bê-
dzie w tym rozporz¹dzeniu okreœlony, tam z ca³¹
pewnoœci¹ bêdzie podana data wa¿noœci, taka,
¿eby nie budzi³o to w¹tpliwoœci.

(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze koszty i fi-
nansowanie.)

Nie podano nam w uzasadnieniu kosztów.
Myœlê, ¿e pan minister bêdzie w stanie odpowie-
dzieæ na to pytanie. Z pewnoœci¹ nie bêd¹ one du-
¿e, dlatego ¿e, tak jak mówiê, szkolenia ju¿ siê
odbywaj¹. Wprowadzimy pewien obowi¹zek ad-
ministracyjny, ¿eby te szkolenia koñczy³y siê wy-
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daniem certyfikatu, ¿eby prowadziæ rejestr. Myœ-
lê, ¿e to bêd¹ minimalne koszty, chyba nawet
niewymagaj¹ce zatrudniania jakichœ osób, two-
rzenia odrêbnych stanowisk. Ale nie jestem
w stanie definitywnie odpowiedzieæ pani senator
na to pytanie.

Senator Janina Fetliñska:
Czy mo¿na… Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chodzi jeszcze o to, czy to bêdzie dostêpne. Bo

pe³nomocnik jest jeden, w Warszawie. A jak to bê-
dzie… Czy to bêdzie jakaœ sieæ? Jak to bêdzie real-
nie wygl¹daæ? Czy o tym myœlano? To mo¿e pan
minister…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To mo¿e ju¿ pan minister, tak?
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Wola³bym, ¿e-

by pan minister odpowiedzia³.)
Dobrze.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie mam tak

szczegó³owej wiedzy.)
Bardzo dziêkujê pañstwu senatorom.
Nikt wiêcej nie chce zadaæ pytania senatorowi

sprawozdawcy.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du zosta³

upowa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.
Zapraszam pana senatora Jaros³awa Dudê, jest
on upowa¿niony w³aœnie do wystêpowania
w imieniu rz¹du.

Proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Bardzo dziêkujê.
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie! Szanowni Pañstwo!
Tutaj pad³o bardzo istotne pytanie dotycz¹ce

sankcji. Pan senator akurat wychodzi, ale
chcia³bym dopowiedzieæ, bo to jest naprawdê klu-
czowa sprawa. Rzeczywiœcie, ta ustawa, poza ty-
mi uprawnieniami czy te¿ tym, co jest w naszym
przekonaniu… Z uznaniem przyjmujemy tê ini-
cjatywê poselsk¹, poniewa¿ jest to bardzo wa¿ny
krok w kierunku w³aœnie antydyskryminacyj-
nym. Celem naszego rz¹du jest to, ¿eby w per-
spektywie doprowadziæ do tego, o czym mówi³ pan
senator sprawozdawca, do stworzenia ustawy,
polskiej ustawy, o wyrównywaniu szans osób nie-

pe³nosprawnych. Przypomnê, ¿e Amerykanie ma-
j¹ swoj¹ ustawê o niepe³nosprawnych Ameryka-
nach, Brytyjczycy maj¹ ustawê antydyskrymina-
cyjn¹, a my chcemy mieæ swoj¹, polsk¹ ustawê,
która bêdzie gwarantowaæ prawa obywatelskie
piêcioipó³milionowemu œrodowisku osób nie-
pe³nosprawnych w Polsce. Ma to byæ oparte na za-
sadzie: przepis – sankcja.

Ja podam taki byæ mo¿e trywialny przyk³ad,
niezwi¹zany wprost z tym, co omawiamy, ale war-
to o tym powiedzieæ. Jeœli, powiedzmy, jakiœ pre-
zydent miasta, na przyk³ad miasta sto³ecznego
Warszawy, bêdzie chcia³ zmieniæ tabor autobuso-
wy i wymyœli, ¿e nie kupi autobusów niskopod³o-
gowych – oczywiœcie mówiê o sytuacji, kiedy ta
ustawa wejdzie w ¿ycie – i rada czy te¿ zarz¹d mia-
sta zdecyduje o kupieniu autobusów ze stopnia-
mi, które osobom niepe³nosprawnym, mamom
z dzieæmi na wózkach, osobom starszym, bêd¹
uniemo¿liwia³y, utrudnia³y wejœcie, to bêdzie
z tym zwi¹zana sankcja, w tej ustawie to zapisze-
my. I byæ mo¿e bêdziemy to musieli rozszerzyæ ró-
wnie¿ o tê sankcjê, o której mówi³ pan senator,
a mianowicie, ¿e jeœli ktoœ nie wpuœci psa do skle-
pu, to… Z czego to wnioskujê? Obecnie przed pol-
skimi s¹dami tocz¹ siê takie sprawy, mam tê wie-
dzê, ale to s¹ sprawy o charakterze cywilnym.
I w dalszym ci¹gu bêdzie to funkcjonowa³o.

Czekamy na tê ustawê, zosta³a ona skonsulto-
wana ze œrodowiskiem i myœlê, ¿e zaprezentujemy
j¹ pod koniec roku po to, ¿eby ten obszar te¿ wy-
pe³niæ takim aktem prawnym. Tak ¿e tyle chcia-
³em na ten temat powiedzieæ.

Pani senator Fetliñskiej chcê odpowiedzieæ, ¿e
te koszty s¹ bardzo niewielkie. My jako rz¹d bie-
rzemy to na siebie, na pe³nomocnika rz¹du, na
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych, bo on do tego miêdzy innymi zo-
sta³ powo³any. I nie obawiamy siê tego, ¿eby mog-
³y nas te koszty jakoœ niepokoiæ. Wrêcz przeciw-
nie, znajdziemy na to œrodki, co do tego nie ma
w¹tpliwoœci, bo tak naprawdê bêd¹ to koszty cer-
tyfikatów i z tym zwi¹zanych, ustalonych w rozpo-
rz¹dzeniu, rozstrzygniêæ.

Teraz ta kwestia, która niepokoi³a, to znaczy,
kwestia specjalnych rejestrów. My uwa¿amy, ¿e
ka¿dy, kto potrafi szkoliæ psy i ma okreœlon¹ wie-
dzê w tym zakresie, a nie jest tych podmiotów za
du¿o, bo to jest Polski Zwi¹zek Niewidomych, to
jest polski zwi¹zek kynologiczny, ktoœ tam jeszcze,
kto w tym zakresie zgromadzi³ do tej pory wiedzê,
bo przecie¿ ta kwestia nie pojawi³a siê wczoraj, od
lat te same kwestie s¹ poruszane, tylko dzisiaj na-
dajemy jasne uprawnienia w³aœcicielom psów…
Chcê przypomnieæ, ¿e chodzi nie tylko o psy dla
osób niewidomych, ale o tak zwane psy asystuj¹ce,
bo to jest nowa jakoœæ w polskim prawie. Dla infor-
macji, mo¿e dla zaspokojenia ciekawoœci, powiem,
¿e s¹ takie psy, które na przyk³ad potrafi¹ wyczuæ
nadchodz¹cy atak padaczki. I równie¿ dla nich
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i dla ich w³aœcicieli jest tworzone to prawo. I to chy-
ba tyle. Odpowiedzia³em na wszystkie pytania.

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Senator Krystyna Bochenek:
Jeszcze ja mam pytanie do pana ministra.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Proszê bardzo.)
Nawi¹zujê tutaj do pytania pana senatora Gru-

szki o art. 1 pkt 6, o psy i ich kagañce. Jakie by³o
w tej sprawie stanowisko pana ministra jako re-
prezentanta rz¹du? Bo wydaje mi siê, ¿e powin-
niœmy poœwiêciæ temu jeszcze dwa zdania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
No oczywiœcie. My mamy wiedzê, ¿e te psy to s¹

naprawdê wyj¹tkowe psy. W tym sensie wyj¹tko-
we, ¿e…

(Rozmowy na sali)
Nie, nie, ja mówiê o tym, ¿e…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie mówi-

my o psach, tylko o ludziach, którzy…)
Nie, nie. Proszê sprecyzowaæ pytanie, Pani

Marsza³ek. Czy to stanowi zagro¿enie? Bo tak to
rozumiem. To nie jest zagro¿enie, my wiemy
o tym, ¿e te psy nie stwarzaj¹ zagro¿enia i mog¹
chodziæ, wrêcz powinny chodziæ bez kagañców.
Musz¹ chodziæ bez kagañców.

Senator Krystyna Bochenek:
Pytanie pana senatora… Bo w zasadzie przejê-

³am od pana senatora pytanie dotycz¹ce tego pro-
blemu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak, proszê bardzo.)

…w jakiejœ czêœci. Mianowicie chodzi o odbiór
spo³eczny. Czasem ludzie s¹ zadziwieni tak¹ sy-
tuacj¹. Podam przyk³ad z ostatnich tygodni. Piêk-
na, m³oda, niewidoma œpiewaczka wystêpowa³a
w programie telewizyjnym. Kiedy wesz³a na estra-
dê z psem w programie telewizyjnym „Mam ta-
lent”, jurorzy zapytali, czy ona przysz³a z tym
psem, ¿eby pokazaæ jakieœ jego nadzwyczajne
zdolnoœci – nie by³o widocznych oznak jej kale-
ctwa – a okaza³o siê, ¿e to by³ pies towarzysz¹cy.
Oczywiœcie mo¿e nie dzieje siê to tak bezpoœre-
dnio jak w sytuacji, o której mówimy, ale mo¿e tak
byæ. Nie zawsze ludzie odbior¹ obecnoœæ psa w ten
sposób i mo¿e dochodziæ do… No, ludzie mog¹ siê
najzwyczajniej, nie wiem, baæ, choæby rodzice
z dzieæmi. Chodzi mi o odbiór, nie o psy, bo co do
psów nie mam pytañ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Ja to rozumiem, dlatego musimy kszta³towaæ
œwiadomoœæ. Planujemy przeprowadzenie w tym
zakresie kampanii spo³ecznej ze œrodków Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych. Mówiê to, jakby odpowiadaj¹c
na kolejne pytanie pani senator Fetliñskiej.
A wiêc przeprowadzimy tak¹ kampaniê.

Jest równie¿, skoro ju¿ dotykamy tak szczegó-
³owych kwestii, inny problem. Chcê na przyk³ad
skierowaæ list do zwi¹zków wyznaniowych i ko-
œcio³ów, ¿eby ta ustawa by³a te¿ respektowana
w obszarze obiektów sakralnych, bo to te¿ jest
k³opot. My tego nie dotykamy, bo to jest inny pro-
blem, zwi¹zany nawet z konkordatem. Trudno na
przyk³ad wyobraziæ sobie, ¿e pies wejdzie do me-
czetu. Do koœcio³ów katolickich wchodz¹, do pro-
testanckich wchodz¹, z meczetem ju¿ jest k³opot,
bo w islamie pies jest uwa¿any za zwierzê brudne,
wiêc takiej mo¿liwoœci nie ma. Ale trudno to wszy-
stko regulowaæ. Liczymy tutaj na ukszta³towanie
œwiadomoœci. Przeprowadzimy w tym zakresie
kampaniê spo³eczn¹.

(Senator Krystyna Bochenek: Ale zgadza siê
pan minister, ¿e jest tutaj jeszcze moment jakie-
goœ, nazwijmy to, niedopowiedzenia.)

Oczywiœcie, mamy tego œwiadomoœæ, ale nie
potrafiliœmy tego uj¹æ inaczej.

(Senator Krystyna Bochenek: Bo nie jest sposo-
bem zak³adanie kagañca.)

Nie, nie, tego nie wolno. Pies, który jest psem
asystuj¹cym, nie mo¿e chodziæ w kagañcu, bo to
³amie pewne procedury szkolenia, a tak¿e zmie-
nia jego charakter.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Pani senator Janina Fetliñska, a potem pan se-

nator.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, przepraszam, ale na margine-

sie tej ustawy zapytam o jedn¹ rzecz, która mnie
nurtuje. Zawsze mam wiele pytañ od osób nie-
pe³nosprawnych. Chodzi mi mianowicie o asy-
stenta osoby niepe³nosprawnej. Wiem, ¿e s¹ przy-
gotowane programy kszta³cenia; nie wiem, czy s¹
ju¿ kszta³cone osoby w tym zakresie.

Chodzi mi o finansowanie. Czy s¹ jakieœ plany,
a¿eby umo¿liwiæ finansowanie tych osób? Bo s¹
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osoby niepe³nosprawne oczekuj¹ce na asysten-
tów, s¹ osoby zg³aszaj¹ce siê do tej pracy, ale nie
ma finansowania. Czy ministerstwo ma pomys³,
co zrobiæ w tej sytuacji? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

My to ju¿ robimy, to znaczy s¹ szkoleni asy-
stenci, s¹ szko³y, które ich przygotowuj¹. Planu-
jemy te¿ program PFRON, a w pewnej perspekty-
wie byæ mo¿e tak¿e program rz¹dowy. Kwesti¹
asystentów osobistych zajmujemy siê te¿ w ra-
mach innych programów, na przyk³ad programu
Trener, który realizuje potrzebê asystencji przy
podejmowaniu zatrudnienia, ale nie tylko, bo tu
przecie¿ chodzi te¿ o opiekê. Ale generalnie wska-
zujemy na potrzebê pojawienia siê asystentów
przy aktywnoœci œrodowiska osób niepe³nospra-
wnych. Chcia³bym zapewniæ, Pani Senator, ¿e
myœlimy o tym i w najbli¿szej perspektywie bêdzie
to wprowadzone.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Chcia³abym zapytaæ, czy dzisiaj w jednostko-

wym przypadku mo¿na pomóc w za³atwieniu ta-
kiego asystenta osobistego, czy jest to jeszcze nie-
mo¿liwe z prawnego punktu widzenia z powodu
niemo¿noœci finansowania?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Mo¿na to zrobiæ poprzez samorz¹dy. Dzisiaj ta-

kie dzia³ania ju¿ siê odbywaj¹. Mo¿na siê zg³osiæ
do okreœlonych struktur w samorz¹dzie. Korzy-
staj¹c ze œrodków pañstwowego funduszu, mog¹
zrobiæ…

Tak, proszê bardzo?

Senator Janina Fetliñska:

Moja wiedza jest taka, ¿e samorz¹dy chyba siê
nie uchylaj¹, ale stwierdzaj¹, ¿e nie maj¹ mo¿li-
woœci finansowania tego, ¿e nie maj¹ w tej sytua-
cji tytu³u prawnego. Dlatego o to siê dopytujê, bo
ten problem nurtuje wiele osób.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

W moim przekonaniu, maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ,
ale jest to dla mnie w tej chwili nowe zagadnienie,
w tym sensie, ¿e z tym… Jeœli jest to problem
œrodków, to rozumiem, ale to, ¿e nie maj¹ mo¿li-
woœci prawnej? Ja to sprawdzê, przepraszam.

(Senator Janina Fetliñska: Jeœli mo¿na, to pro-
szê o odpowiedŸ na piœmie.)

Dobrze.
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê uprzejmie, senator Tadeusz Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Id¹c œladem
tego zapytania pani marsza³ek: czy na posiedze-
niu komisji nie rozwa¿aliœcie tego, ¿eby te psy by³y
oznaczone w jakiœ sposób jako psy prowadz¹ce?
Chodzi o to, ¿eby ludzie byli tego œwiadomi, wie-
dzieli, ¿e s¹ to psy prowadz¹ce, mimo ¿e nie posia-
daj¹ kagañca. Czy nie ma jakiegoœ sposobu ozna-
czenia tych psów, ¿eby to by³o jasne i zrozumia³e
dla ludzi maj¹cych bezpoœredni kontakt z tymi
zwierzêtami? Chodzi o to, ¿eby mieli tak¹ œwiado-
moœæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, to bardzo wa¿ne, o co pan py-

ta³. Oczywiœcie te psy s¹ oznaczone. One maj¹
specjaln¹ uprz¹¿, one charakterystycznie wy-
gl¹daj¹, poza tym, ¿e nie maj¹ kagañca. W³aœci-
ciel ma potwierdzone wszystkie dokumenty, ¿e
jest to pies asystuj¹cy, a nie pies, który nagle zo-
sta³ ubrany w okreœlon¹ uprz¹¿ czy te¿ ma niepra-
wdziwy certyfikat. Tak ¿e te psy s¹ w sposób wido-
czny oznaczone.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, wyjaœni³ pan jednoznacznie,

¿e te psy nie mog¹ mieæ kagañca, ¿eby spe³nia³y
swoj¹ rolê. Ale czy to te¿ dotyczy smyczy? Czy to
jest jednoznacznie okreœlone, ¿e gdyby by³ prowa-
dzony na smyczy, to nie spe³nia³by swoich zadañ,
nie mia³by w³aœciwoœci charakterystycznych dla
tego rodzaju psa?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Psy asystuj¹ce maj¹ specjalne uprzê¿e. Nie
wolno ich prowadziæ na smyczy jak takiego psa,
który jest psem tylko spacerowym. Ma okreœlon¹
uprz¹¿, która jest niezbêdna do tego, ¿eby te¿ go
wyró¿nia³a.

(SenatorTadeuszGruszka: Jeszcze raz.Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dla uœciœlenia chcia³bym jeszcze powiedzieæ,

¿e wiele samorz¹dów, praktycznie chyba wszyst-
kie, wprowadzi³o przepis, ¿e psy powinny byæ wy-
prowadzane na smyczy z kagañcem. I teraz bêdzie
pewna kolizja. My tutaj w jakiœ niejednoznaczny
sposób ustosunkujemy siê teraz do tego przepisu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Ale to s¹ zupe³nie inne psy, Panie Senatorze.
To znaczy, jeœli ktoœ nie rozumie tego, ¿e pies,
z którym siê wychodzi na spacer, prowadz¹c go
na smyczy i w kagañcu, ró¿ni siê od psa, który
jest psem asystuj¹cym, szkolonym przez wiele
miesiêcy, a czasami i lat, psem, który ma zu-
pe³nie inne w³aœciwoœci, który do czegoœ zu-
pe³nie innego jest przeznaczony, to trudno sobie
z tym poradziæ. Tam nie ma kolizji prawnej. Poza
tym to jest akt wy¿szego rzêdu ni¿ ten zwi¹zany
z samorz¹dami.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dziêkujê bardzo.)
Bardzo dziêkujê.
Teraz otwieram dyskusjê.
Mamy dwie osoby, które zapisa³y siê…
(G³os z sali: Nie, nie, to ju¿ wykreœlone…)
Przepraszam bardzo, a wiêc jedn¹.
Pani senator Ma³gorzata Adamczak, bardzo

proszê.
Jak dot¹d tylko pani senator zapisa³a siê do

g³osu.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Na samym pocz¹tku chcia³abym wyraziæ swoje

wielkie rozczarowanie tym, ¿e w ogóle musimy siê
zajmowaæ tak¹ ustaw¹ reguluj¹c¹. Moim zda-
niem, nie powinno w ogóle byæ dyskusji nad tym,
czy osoba niewidoma ma prawo wejœæ ze swoim
psem przewodnikiem na przyk³ad do sklepu.
Przecie¿ to powinno byæ, krótko mówi¹c, jak
amen w pacierzu, dozwolone bez ¿adnej dyskusji.
W koñcu osoba niewidoma to te¿ cz³owiek, tylko
cz³owiek, który potrzebuje wiêkszej pomocy. Po-
moc tak¹ otrzymuje miêdzy innymi dziêki psu
przewodnikowi. Niestety, nadal w œwiadomoœci
ka¿dego z nas, ka¿dego Polaka, bardzo ma³o miej-
sca pozostaje dla osób niepe³nosprawnych, nadal
nie znamy problemów tych, którzy s¹ obok nas.

Jestem jednak zadowolona, ¿e w koñcu usta-
wowo zostan¹ przyznane osobom niewidomym
uprawnienia do swobodnego wstêpu do budyn-
ków u¿ytecznoœci publicznej wraz z towarzy-
sz¹cymi im psami przewodnikami. Regulacja,
niestety, jest potrzebna, bo nadal zdarzaj¹ siê
w Polsce przypadki, ¿e osoba niewidoma z psem
przewodnikiem nie jest wpuszczana do budyn-
ków u¿ytecznoœci publicznej, co uwa¿am za
skandal.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e psy asystuj¹ce osobom
niewidomym pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê rehabilitacyj-
n¹. Z jednej strony pozwol¹ im braæ czynny udzia³
w ¿yciu spo³ecznym, a z drugiej strony zapewniaj¹
poczucie bezpieczeñstwa. Niestety, w spo³eczeñ-
stwie doœæ niska jest œwiadomoœæ tego faktu. Pies
przewodnik czêsto jest postrzegany jedynie jako
pupil osoby niewidomej. Przez to osoby z asystu-
j¹cymi im psami nie s¹ wpuszczane do wielu bu-
dynków publicznych. Co wiêcej, psy pe³ni¹ce rolê
przewodnika to zwierzêta starannie dobierane
pod wzglêdem predyspozycji fizycznych i psychi-
cznych. Procedura zwi¹zana z przyznaniem psa
przewodnika jest d³ugotrwa³a, gdy¿ poprzedza j¹
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wszechstronne przygotowanie zarówno zwierzê-
cia, jak i cz³owieka. Psy maj¹ce pe³niæ rolê prze-
wodnika s¹ specjalnie szkolone w oœrodkach tre-
sury na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych. Osoba niewidoma przed przyznaniem jej
psa do pomocy jest zobowi¹zana do uczestnictwa
w specjalistycznym kursie przygotowawczym i do
zdania egzaminu koñcowego przeprowadzonego
przez komisjê Polskiego Zwi¹zku Niewidomych.

Szanowni Pañstwo, proszê o to, abyœcie
przyjêli tê ustawê wraz z poprawkami, które za-
proponowa³ senator Augustyn po to, aby znów
u³atwiæ osobom niepe³nosprawnym ich trudne
¿ycie.

Mam jeszcze proœbê do pana ministra. Proszê,
¿eby – je¿eli ta ustawa antydyskryminacyjna wej-
dzie w ¿ycie – nazwaæ ten rok rokiem osób nie nie-
pe³nosprawnych, tylko sprawnych inaczej. Czy
bêdzie taka mo¿liwoœæ?

Pan minister krêci g³ow¹, ¿e nie. Ja myœlê, ¿e
trzeba siê nad tym zastanowiæ.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Mo¿e to byæ inicja-
tywa Senatu.)

Mo¿e to byæ inicjatywa Senatu. Zachêcam do
tego, ¿eby taki rok poœwiêciæ osobom sprawnym
inaczej. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e pan senator Augustyn z³o¿y³ po-

prawkê.
Zapytujê zatem ministrów, panów Wojty³ê

i Dudê, czy chc¹ zabraæ g³os w sprawie tej po-
prawki. Panowie Ministrowie? Rz¹d milczy, tak?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Akceptujemy tê poprawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym proszê rodzinê, przepraszam,

nie rodzinê… (weso³oœæ na sali) …tylko Komisjê Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej o przeprowadzenie dys-
kusji nad poprawk¹ i przygotowanie sprawozdania.
No i bêdziemy nad tym oczywiœcie g³osowaæ.

(SenatorAndrzejSzewiñski:Zamykamdyskusjê.)
Tak, zamykam dyskusjê, ju¿ oficjalnie, ¿eby nie

by³o w¹tpliwoœci.
Zamykam dyskusjê.
Oczywiœcie g³osowanie bêdzie pod koniec po-

siedzenia Senatu.
Proszê pañstwa, zgodnie z tym, co rano uchwa-

liliœmy, punkty dziewi¹ty i dziesi¹ty bêd¹ przenie-
sione na dzieñ jutrzejszy.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy teraz do roz-
patrzenia punktu jedenastego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy…

Dziêkujê panom ministrom za obecnoœæ.
…stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 302,
a sprawozdanie – w druku nr 302A.

Pan senator Marek Konopka proszony jest
o przedstawienie sprawozdania Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê serdecznie.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie! Szanowna Pani Minister!
Mam zaszczyt przed³o¿yæ sprawozdanie Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej z dnia 27 paŸdziernika bie¿¹cego roku
w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 17 paŸ-
dziernika 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o do-
chodach jednostek samorz¹du terytorialnego.

Szanowni Pañstwo, celem ustawy jest stwo-
rzenie regulacji prawnej umo¿liwiaj¹cej jedno-
stkom samorz¹du terytorialnego uzyskiwanie
dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na realizacjê
nieobjêtych kontraktami wojewódzkimi zadañ
w³asnych zwi¹zanych miêdzy innymi z remonta-
mi i budow¹ obiektów sportowych, z rozwijaniem
sportu kwalifikowanego, w szczególnoœci wœród
dzieci i m³odzie¿y, rozwijaniem sportu wœród
osób niepe³nosprawnych. Zgodnie z ustaw¹ mi-
nister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej i spor-
tu bêdzie dokonywa³ podzia³u œrodków oraz
przekazywa³ je jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego. Minister ten okreœli równie¿ zakres za-
dañ, które mog¹ byæ objête dofinansowaniem
z bud¿etu pañstwa oraz sposób i tryb udzielania
dotacji na te zadania.

Ustawa nie budzi zastrze¿eñ o charakterze le-
gislacyjnym. W toku prac komisji ustawa nie bu-
dzi³a równie¿ ¿adnych kontrowersji, nie zapropo-
nowano ¿adnych zmian ani poprawek do tej usta-
wy. Zosta³a jednog³oœnie przyjêta.

Panie Marsza³ku, w imieniu komisji proszê,
aby Wysoki Senat uchwali³ przed³o¿on¹ ustawê
bez poprawek. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy chcieliby pañstwo zadaæ pytanie senatoro-

wi sprawozdawcy?
Proszê bardzo. Pan senator Piotr Gruszczyñski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku, jedno krótkie pytanie. Jakie

skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa niesie ta
ustawa?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Krótkie pytanie, krótka odpowiedŸ, Panie Se-

natorze.

Senator Marek Konopka:
Ustawa nie niesie za sob¹ skutków dla bud¿e-

tu, bo te œrodki s¹ przewidziane w rezerwie celo-
wej, bodaj¿e nr 82, i jest to kwota oko³o 250 milio-
nów z³ na realizacjê tych zadañ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Marek Konopka: Dziêkujê serdecznie.)
To by³ projekt ustawy wniesiony przez pos³ów.
Do reprezentowania rz¹du zosta³ upowa¿nio-

ny minister finansów. Witam pani¹ minister El-
¿bietê Chojnê-Duch i przedstawiciela ministra
sportu i turystyki, pana ministra Tomasza
Pó³grabskiego.

Czy chcieliby pañstwo wypowiedzieæ siê
w sprawie tej ustawy?

Pani Minister?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Wedle woli Wysokiej Izby, oczywiœcie. Chcia³a-

bym tylko dodaæ, ¿e minister finansów, rz¹d po-
piera proponowan¹ nowelizacjê. Ta nowelizacja
wp³ywa na upowszechnienie sportu, który jest
wa¿n¹ wartoœci¹ cywilizacyjn¹, kulturow¹ i spo-
³eczn¹. Pañstwo jest zainteresowane wspiera-
niem rozwoju i upowszechnianiem sportu. Tak ¿e
ca³kowicie popieramy tê ustawê.

Na te cele przeznaczone s¹ œrodki zawarte w re-
zerwie nr 83, jest to pozycja ósma, bêd¹ca w dys-
pozycji ministra rozwoju regionalnego, ale stoso-
wnie do tej nowelizacji podzia³u œrodków dokonu-
je minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu. Rezerwa ta w ca³oœci wynosi oko³o

700 milionów z³, z czego 250 milionów z³ przezna-
czonych jest na budowê stadionów „Orlik”, spoœ-
ród jeszcze innych tytu³ów finansowania. Œrod-
ków finansowych jest wystarczaj¹ca iloœæ i s¹ one
tak czy inaczej ju¿ ujête w projekcie bud¿etu pañ-
stwa na rok przysz³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Przepraszam, czy pan minister chcia³by coœ do-

powiedzieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Tylko tyle, ¿e jest to usankcjonowanie istnie-
j¹cego stanu rzeczy. Minister sportu i turystyki
realizuje s³ynny program „Moje boisko – Orlik
2012” za pomoc¹ kontraktów wojewódzkich. Te
kontrakty wojewódzkie w przysz³ym roku, jak
pañstwo wiecie, wygasaj¹, wiêc nie mielibyœmy
narzêdzia do tego, ¿eby przekazywaæ jednostkom
samorz¹du terytorialnego odpowiednich kwot. To
po pierwsze.

Po drugie, przede wszystkim to igrzyska olim-
pijskie pokaza³y, ¿e wymagane s¹ dosyæ spore na-
k³ady, jeœli chodzi o sport powszechny, jeœli cho-
dzi o modernizacjê obiektów i rozbudowê infra-
struktury sportowej w gminach, na samym dole,
¿eby dostêp do sportu by³ jak najszerszy. W zwi¹z-
ku z tym minister sportu jest bardzo zadowolony
z tego typu rozwi¹zañ legislacyjnych, bo u³atwi to
rozwój, remonty tej bazy sportowej w jednostkach
samorz¹du terytorialnego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie?
Proszê bardzo. Pani senator Janina Fetliñska.
Do kogo to pytanie?

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chyba do pana ministra Pó³grabskiego. Bêdê

mia³a takie mianowicie pytanie. Zastanawiam
siê, czy 700 milionów z³, o których mówi³a pani
minister, bêdzie przeznaczonych na budowê i re-
monty. Czy jest jakiœ podzia³ tych œrodków, ile na
remonty, ile na nowe obiekty? A jeœli nowe obiek-
ty, to ile mniej wiêcej jest planowanych za tê kwo-
tê? Czy mo¿na by³oby otrzymaæ tak¹ informacjê?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Dok³adna informacja brzmi nastêpuj¹co, na

2009 r. z tych 700 milionów z³ na realizacjê pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012” przeznaczona
jest kwota 250 milionów. Jak pañstwo pamiêta-
cie, monta¿ finansowy w tym programie polega na
tym, ¿e bud¿et pañstwa przekazuje 33%, czyli
330 tysiêcy, urzêdy marsza³kowskie tak¹ sam¹
kwotê i resztê jednostki samorz¹du terytorialne-
go. W zwi¹zku z tym ta kwota na razie jest prze-
znaczona tylko na ten program. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzej Szewiñski. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja do pana ministra. Chcia³bym spytaæ, czy

móg³by pan minister sprecyzowaæ, czy poza Orli-
kami jest jakiœ zamkniêty katalog tych zadañ
o charakterze inwestycyjnym, które by³yby finan-
sowane z tych w³aœnie pieniêdzy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Tak jak powiedzia³em, je¿eli ustawa zostanie
uchwalona, zatwierdzona, to minister sportu
i turystyki przygotuje stosowne rozporz¹dzenie.
W tym rozporz¹dzeniu bêdziemy w³aœnie prze-
widywaæ, ¿e je¿eli rz¹d w bud¿ecie pañstwa za-
gwarantuje œrodki finansowe, to bêdziemy tak¿e
remontowaæ obiekty, które ju¿ istniej¹, a wyma-
gaj¹ remontów. Byæ mo¿e uruchomimy inne
programy, budowy nie tylko boisk, ale i kortów
tenisowych, p³ywalni itd. I oczywiœcie – realiza-
cjê zadañ polegaj¹cych na upowszechnianiu
sportu, bo tak¹ mo¿liwoœæ daje ustawa. W ro-
ku 2009 bêdziemy realizowaæ tylko program
„Moje boisko – Orlik 2012”, rz¹d zagwarantowa³
na ten program 250 milionów z³. Na inne nie ma
funduszy, chocia¿ oczywiœcie bardzo chcieli-
byœmy je realizowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Zbigniew Szaleniec, proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Ja, korzystaj¹c z wizyty pana ministra,
chcia³bym siê dowiedzieæ, ile Orlików powstanie
w tym roku. Ró¿ne kwoty i ró¿ne liczby by³y przed-
stawiane na pocz¹tku roku. Ile rzeczywiœcie uda
siê zrealizowaæ?

I chcia³bym równie¿ dopytaæ: te 33% to jest tyl-
ko 333 tysi¹ce z³, a je¿eli kwota jest wy¿sza, to tê
podwy¿szon¹ wartoœæ przetargu p³ac¹ ju¿ samo-
rz¹dy, tak?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

To prawda, Panie Senatorze. Wygl¹da to tak, ¿e
rz¹d w tym roku zabezpieczy³ œrodki finansowe na
budowê szeœciuset boisk, to znaczy 200 milio-
nów z³, zak³adaj¹c, jak szacowaliœmy, ¿e budowa
takiego obiektu bêdzie kosztowa³a 1 milion z³,
netto oczywiœcie, do tego dochodzi VAT. No, nie
wszystkie gminy p³ac¹ VAT. Na dzieñ dzisiejszy
mamy szeœædziesi¹t jeden oficjalnie otwartych
obiektów, takich, które ju¿ funkcjonuj¹. Do 15
listopada, czyli na rocznicê rz¹du, tych obiektów
otwartych oficjalnie bêdzie sto. W przypadku ko-
lejnych trzystu trwaj¹ budowy. To znaczy, mogê
tak powiedzieæ, bo regularnie otrzymujê zdjêcia
z tych budów, te zdjêcia przychodz¹, zreszt¹ s¹ na
stronie internetowej. Ten proces jest realizowany.
Je¿eli pogoda pozwoli, je¿eli nie zdarzy siê jakiœ
kataklizm, je¿eli pozwol¹ warunki atmosferyczne,
to mam nadziejê, ¿e w tym roku powstanie oko³o
trzystu piêædziesiêciu boisk. Reszta boisk, czy ra-
czej reszta budów, bêdzie dokoñczona w kolejnym
roku. Jest jedno niebezpieczeñstwo: nawie-
rzchnie – zw³aszcza tê nawierzchniê poliuretano-
w¹, która jest instalowana na boiskach wielofun-
kcyjnych, mo¿na instalowaæ tylko przy odpowied-
nich warunkach atmosferycznych, to znaczy,
musi byæ plus 10� C, nie mo¿e padaæ, nie mo¿e
byæ wilgotno. Tu jesteœmy zale¿ni od warunków
atmosferycznych. Ale chcia³bym podkreœliæ, ¿e
z tych szeœciuset wycofa³o siê tylko, powiedzmy,
trzydzieœci gmin. Wycofa³y siê ze wzglêdu na to, ¿e
nie poradzi³y sobie z procesem logistycznym albo
na przyk³ad wskaza³y takie lokalizacje, przy któ-
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rych koszt budowy by³by rzeczywiœcie znacznie
wiêkszy, bo to wszystko, proszê pañstwa, zale¿a³o
od lokalizacji.

Jest taka sytuacja, na dzieñ dzisiejszy mam ta-
k¹ informacjê, ¿e rekordzista wybudowa³ ca³y
kompleks z domkiem, ogrodzony, oœwietlony, za
960 tysiêcy z³ brutto. Ca³y kompleks, ze wszyst-
kim. I to jest, na papierze. Na przyk³ad Bodzechów
w œwiêtokrzyskim: osiemset piêædziesi¹t plus do-
mek za sto ileœ tysiêcy. Tak ¿e tych boisk za tê
kwotê, jak¹ oszacowa³ rz¹d, powsta³o sporo.

Oczywiœcie s¹ te¿ negatywne przyk³ady, gdzie
kwota wynosi 1 milion 700 tysiêcy. My to zawsze
sprawdzamy, zawsze kontrolujemy, chocia¿by
taki przypadek, jak w Chorzowie. Okaza³o siê po
sprawdzeniu, ¿e lokalizacja zosta³a tak wyzna-
czona, ¿e trzeba budowaæ mur oporowy, który
ochroni te boiska od rzeki czy jakiegoœ stawu. No
i to oczywiœcie wymaga dodatkowych nak³adów
finansowych. Albo gdzieœ tam trzeba doprowa-
dzaæ media. A minister sportu i turystyki nie jest
odpowiedzialny za media czy budowê infrastruk-
tury, my budujemy sam kompleks. Ja je¿d¿ê na
ceremonie otwarcia razem z ministrem Drze-
wieckim, zreszt¹ odbywa³y siê te¿ szkolenia,
spotkania w ka¿dym województwie, i ci samo-
rz¹dowcy podkreœlaj¹, ¿e jest to jeden z lepszych
programów polegaj¹cy na tym, ¿e w najgorszym
przypadku dajemy praktycznie po³owê kwoty na
inwestycje, a to jest bardzo atrakcyjne. Œwiadczy
o tym chocia¿by fakt, ¿e mamy 250 milionów z³
œrodków, co daje siedemset piêædziesi¹t boisk,
a do programu na rok 2009 zapisa³o siê ju¿ oko³o
tysi¹ca gmin. To œwiadczy o tym, ¿e program spo-
³ecznie siê przyj¹³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Andrzej Owczarek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Ministrze, moja opinia odnoœnie do Orlika
jest pozytywna, ale nie zgadzam siê z pana tez¹, ¿e
to samorz¹dy, które czegoœ tam nie zabezpieczy³y,
spowodowa³y wzrost kosztów. Myœlê, proszê pañ-
stwa, i¿ popyt wzrós³ tak gwa³townie, ¿e firmy bu-
dowlane natychmiast dostrzeg³y okazjê. Zawsze,
gdy pañstwo ³aduje pieni¹dze, kto inny na tym ko-
rzysta, nie g³ówny odbiorca, który powinien sko-
rzystaæ. To nie gminy korzystaj¹, tylko firmy bu-
dowlane, które wiedz¹, ¿e burmistrz jest pod przy-
musem, bo jak nie zrobi Orlika…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pytanie, Pa-
nie Senatorze.)

W³aœnie. Czy w zwi¹zku z tym – i to jest pier-
wsze pytanie – nie zamierzacie zmieniaæ zasad fi-
nansowania w sytuacji, kiedy ewidentnie wyka¿e
siê, ¿e to z powodu dyktatu firm budowlanych,
których na danym terenie jest ma³o…

I drugie pytanie. Program Orlik by³ do tej pory,
¿e tak powiem, doœæ sztywny. W wielu gminach
wiejskich, gdzie znajduj¹ siê obiekty szkolne,
w których ju¿ s¹ szatnie i natryski, budowanie
boiska z pe³nym wyposa¿eniem jest czymœ bez-
sensownym. Czy jest mo¿liwoœæ takiego dzia³a-
nia, czy wyrazicie zgodê na budowanie takich
boisk, przy których, o ile bêd¹ po³o¿one przy szko-
le, szko³a bêdzie spe³nia³a te inne funkcje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Panie Senatorze, nie jest prawd¹, ¿e na to nie
zezwalamy. Jest taki zespó³ przy ministrze spor-
tu i turystyki, który rozwa¿a ka¿de odstêpstwo,
powiedzmy, od tego projektu typowego, jaki zo-
sta³ przygotowany. I rzeczywiœcie tak jest, ¿e
w momencie, kiedy sala gimnastyczna czy jakiœ
budynek mog¹ byæ zaadaptowane, to my wyra-
¿amy zgodê. To znaczy, musimy doprowadziæ do
jednego… Ja – pedagog i sportowiec – nie mogê
dopuœciæ, ¿eby dzieci za³atwia³y potrzeby fizjo-
logiczne na boisku czy pod latarni¹. A wiêc to
musi byæ zabezpieczone i my tego pilnujemy. Je-
œli jest sala gimnastyczna, jeœli jest budynek,
wyra¿amy zgodê albo na adaptacjê, albo na od-
stêpstwa.

Jeœli chodzi o tê pierwsz¹ czêœæ pytania, pro-
szê pañstwa, to w sumie wystartowa³y w tym
programie dziewiêædziesi¹t cztery firmy. Piêtna-
œcie firm buduje wiêcej ni¿ dziesiêæ boisk, i to s¹
ci liderzy, którzy rzeczywiœcie narzucili pewnie
wy¿sze ceny, bo to te¿ by³o widaæ, ¿e im ktoœ
wczeœniej, szybciej og³osi³ przetarg, tym mia³
lepsz¹ cenê. PóŸniej rzeczywiœcie taki dyktat siê
pojawi³, ale ja osobiœcie dzwoniê do tych gmin…
Zreszt¹ spotykamy siê z nimi i informujemy ko-
ordynatorów marsza³kowskich, ¿e w przypad-
ku, kiedy gminy na to nie staæ, kiedy ta kwota
przetargu jest du¿o wiêksza, ma prawo – a na-
wet zachêcamy do tego – uniewa¿niæ przetarg
i go powtórzyæ. Po to zastosowaliœmy tam odpo-
wiednie regulacje, takie, ¿eby gmina nie straci³a
dotacji, tylko ¿eby mog³a zrealizowaæ projekt
w 2009 r.

Co jeszcze wa¿nego? Coraz wiêcej firm zg³a-
sza siê do tych budów. Okazuje siê, ¿e to jest
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w³aœnie prosta inwestycja, któr¹ mog¹ zreali-
zowaæ nie tylko firmy specjalistyczne. Program
wystartowa³ w tamtym roku dosyæ póŸno. Przy-
pominam, ¿e sejmiki urzêdów marsza³kow-
skich musia³y to zatwierdziæ, znaleŸæ pie-
ni¹dze, bud¿ety gmin te¿. Ja mam tak¹ nadzie-
jê, ¿e rok 2009 bêdzie ju¿ du¿o ³agodniejszy
i w³aœnie dziêki regulacjom prawnym w tej
ustawie zostanie zdecydowanie u³atwiony pro-
ces inwestycyjny, tak ¿e przetargi bêdzie mo¿-
na rozpoczynaæ w marcu, a wtedy bêdziemy
mieli ca³y rok na to, ¿eby budowaæ, a wiêc mam
nadziejê, ¿e te ceny spadn¹. Dlatego ¿e, po pier-
wsze, bêdzie konkurencja, a po drugie, bêdzie
du¿o ³atwiej. Dziêkujê.

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, pytanie ode mnie, takie krót-
kie, sportowe: które województwo przoduje w licz-
bie Orlików?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Siedemdziesi¹t jeden boisk – pomorskie. Gene-
ralnie to jest taki najwiêkszy sukces, to znaczy za-
deklarowany sukces, tam siê to buduje. W tej
chwili jest tam otwartych bodaj¿e dziewiêæ lub
dziesiêæ boisk. No, powoli sobie radzimy.

(Senator Marek Zió³kowski: A jakiœ maruder te¿
jest?)

Tak, maruder to jest województwo œwiêto-
krzyskie, ale tylko dlatego, ¿e tam marsza³ek na
pocz¹tku zdecydowa³, ¿e przeka¿e dotacjê mniej-
sz¹ ni¿ te 330 tysiêcy z³ ze wzglêdu na to, ¿e nie
mia³ wystarczaj¹cych œrodków. I to siê okaza³o
dla niego decyzj¹ bardzo negatywn¹ w skutkach,
dlatego ¿e gminy zaczê³y siê wycofywaæ. PóŸniej
zwiêkszy³ tê dotacjê, obieca³, ¿e w przysz³ym ro-
ku zrobi tak jak inne urzêdy marsza³kowskie.

Co do województwa opolskiego, to jestem za-
skoczony, poniewa¿ tam jest zaplanowanych
dziewiêæ obiektów, a to dlatego, ¿e tam jest ma³a
liczba gmin. Tam jeszcze nie zosta³o otwarte ani
jedno boisko. My ca³y czas monitorujemy i to
wspomagamy.

Bardzo dobrze jest w zachodniopomorskim,
podlaskim, warmiñsko-mazurskim, dzisiaj
w Kampinosie te¿ by³o otwarcie, ³ódzkie ma piêæ-
dziesi¹t szeœæ. Tak ¿e to idzie do przodu.

(Senator Marek Zió³kowski: I w ma³opolskim te¿
dobrze?)

Tak.
(G³os z sali: Tak.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pana senatora to ja nie pyta³em. (Weso³oœæ na
sali) Dziêkujê bardzo.

Teraz poproszê o pytanie pana senatora Meresa.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, proszê jeszcze o doprecyzowa-

nie – ile w tym roku, to pan powiedzia³, poda³ pan
liczbê otwieranych w ogóle – ile boisk bêdzie ot-
wieranych w przysz³ym roku. Ile w przysz³ym ro-
ku jest planowanych do otwarcia? I zak³adaj¹c, ¿e
jest okreœlona kwota na ten cel, to jaki jest efekt
co do planowanej liczby. Czy w rzeczywistoœci taki
efekt nast¹pi, kiedy nast¹pi ewentualnie, powie-
dzmy, wykorzystanie tego bud¿etu? Kiedy de fa-
cto bêdzie, ¿e tak powiem, fina³ finansowania tego
przedsiêwziêcia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Je¿eli bêdzie takie zainteresowanie, jakie
jest, to myœlê, ¿e w trzy lata zrealizujemy zapo-
wiedŸ pana premiera, i¿ w ka¿dej polskiej gmi-
nie bêdzie boisko.

Przypominam, ¿e Ministerstwo Sportu i Tury-
stki nie wygasi³o te¿ innych programów, mianowi-
cie programu budowy boisk wielofunkcyjnych i
programu Blisko Boisko. Je¿eli wiêc jest taka
szko³a czy gmina, która nie ma na to œrodków fi-
nansowych, a chce mieæ tylko jedno boisko, to
spokojnie mo¿e je zrealizowaæ w innym progra-
mie. Proszê pañstwa, zainteresowanie jest jednak
tak olbrzymie, ¿e ci, którzy wybudowali boiska
w tym roku, pisz¹ i zwracaj¹ siê o sfinansowanie
drugiego i trzeciego, bo jeden Orlik w Warszawie
czy w £odzi nie za³atwia sprawy. Takie kompleksy
powinny byæ w ka¿dej dzielnicy, w ka¿dym osied-
lu – widaæ, jakie jest na to zapotrzebowanie. Wy-
starczy siê przejœæ na ulicê Foksal, gdzie jest takie
boisko i gdzie stoj¹ dos³ownie kolejki: jak jedni
schodz¹, to nastêpni wchodz¹, i tak od godziny
16.00 do godziny 22.00. Wiem, bo sam gram.

Tak ¿e to wszystko zale¿y oczywiœcie od pañ-
stwa œrodków finansowych i zainteresowania
urzêdów marsza³kowskich. My bêdziemy wspie-
raæ, nie zaœ przeszkadzaæ. I na pewno w trzy lata
zrealizujemy tê podstawê. Co bêdzie dalej? No, bê-
dziemy reagowaæ w ramach potrzeb.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Zbigniew Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Ministrze, choæ jestem ze Œl¹ska, w zasa-
dzie z Zag³êbia, a to wa¿na ró¿nica, to popieram
Warszawê, bo senatorowie nie maj¹ gdzie pograæ
w pi³kê. No nie ma nigdzie boisk z oœwietleniem.
Mamy problem z boiskiem.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pytanie, Pa-
nie Senatorze.)

Tak, tak… Moje pytanie w zasadzie wyczerpa³
pan senator Owczarek, ale ja je powtórzê. Pan mi-
nister sam powiedzia³, ¿e najlepsza oferta, jaka
siê pojawi³a, najtañsza, to by³o dziewiêæset szeœæ-
dziesi¹t tysiêcy. Wskazuje to, ¿e kwota okreœlona
na milion z³otych by³a bardzo niska. Czy rz¹d nie
rozwa¿y³by jednak wiêkszego udzia³u, powiedzmy
milion dwieœcie, milion piêæset? Bo chyba realna
najni¿sza kwota tak siê w³aœnie kszta³tuje.

Powtórzy³bym te¿ pytanie dotycz¹ce tego do-
datkowego budynku. Mam przyk³ad ze swojej
gminy, gdzie nie uzyskano zgody na niebudowa-
nie tego budyneczku, mimo ¿e boisko by³o przy
szkole, ¿e jednak doœæ trudno siê tak¹ zgodê uzys-
kuje. A to szczególnie utrudnia budowanie boisk
w gminach biednych, które licz¹ siê z ka¿d¹ z³o-
tówk¹. Tu te¿ bym prosi³ o ³agodniejsze podcho-
dzenie do tej sprawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze. Przychyla siê
pan do proœby, tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e wychodzimy na-
przeciw. Gminy biedne, szczególnie rolnicze, ma-
j¹ mo¿liwoœæ skorzystania z PROW. To by³ taki
gest ministra rolnictwa, który wprowadzi³ odpo-
wiedni zapis, wiêc te gminy mog¹ z niego skorzy-
staæ i przeznaczyæ pieni¹dze na infrastrukturê
sportow¹, do czego zachêcamy.

Z moich ¿yciowych spostrze¿eñ wynika, ze gdy-
byœmy ustalili tê kwotê, powiedzmy, na 1 milion
500 tysiêcy z³, firmy i tak by by³y niezadowolone,
i tak by chcia³y wiêcej. To jest zawsze rodzaj
playing the game, tak jak pan senator tu powie-
dzia³, miêdzy rz¹dem a firmami, które ewidentnie
z³apa³y Pana Boga za nogi, bo to super zamówie-
nie rz¹dowe. No wiêc proszê o tym pamiêtaæ. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Ja mam trzy pytania zwi¹zane z terminami. Czy

termin sk³adania wniosków na 2009 r. bêdzie jesz-
czedo jakiegoœczasuustalany? I czysamorz¹dywie-
dz¹ o weryfikacji tych terminów przez marsza³ków
i o decydowaniu przez nich, które boiska i w których
gminach bêd¹ robione? Czy wiedz¹, czy zaakcepto-
wa³y, czy te¿ wypadaj¹ z tego programu?

Wspomnia³ pan o warunkach atmosferycz-
nych. Czy w zwi¹zku z tym, ¿e w przysz³ym roku
mog¹ wyst¹piæ z³e warunki atmosferyczne, rz¹d
przewiduje prze³o¿enie tych inwestycji na sezon
wiosenno-letni w 2010 r.?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Trzyodpowiedzi, PanieMinistrze,proszêbardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Dobrze. A wiêc sytuacja jest taka, ¿e jeœli gmina

nie zd¹¿y ze wzglêdu na warunki atmosferyczne
dokoñczyæ budowy boiska w tym roku, to mo¿e
przesun¹æ ten termin do 30 kwietnia 2009 r. pod
warunkiem, ¿e wykorzysta œrodki z bud¿etu pañ-
stwa, bo to nie s¹ œrodki niewygasaj¹ce, pani mini-
ster to pewnie potwierdzi. Ale 330 tysiêcy z³ spo-
kojnie wystarczy na podbudowê czy na zakup ma-
teria³ów. A marsza³ek mo¿e te œrodki spokojnie
przesun¹æ i gmina te¿ je mo¿e w swoim bud¿ecie
na kolejny rok przesun¹æ. Tak¹ informacjê wszyst-
kie gminy, które s¹ zagro¿one, otrzyma³y.

Jeœli chodzi o system naboru, to minister spor-
tu przyjmuje do wiadomoœci, sprawdza popraw-
noœæ przygotowania listy czy propozycji przedsta-
wionych przez urzêdy marsza³kowskie. My nie
chcielibyœmy wchodziæ w kompetencje poszcze-
gólnych województw i decydowaæ, gdzie to boisko
ma byæ. Od tego jest przecie¿ w³adza samorz¹do-
wa, marsza³ek robi nabór, sejmik województwa
zatwierdza poszczególne propozycje, przygotowu-
je listê, po czym przesy³a do ministra sportu, któ-
ry sprawdza pod wzgl¹dem formalnym i decyduje
o przyznaniu œrodków finansowych. Tak ¿e to
wszystko jest w gestii marsza³ków. Z tego, co
wiem, wynika, ¿e nabór trwa, to znaczy wszystkie
gminy zosta³y poinformowane. No, czy wszystkie,
to nie mogê powiedzieæ, bo nie funkcjonujê w ka¿-
dym województwie, ale mam sygna³y, ¿e mar-
sza³kowie og³osili nabór, gminy sk³adaj¹ propozy-
cje czy wnioski, które bêd¹ rozpatrywane. No i tak
wygl¹da nabór.

Zapomnia³em o czymœ? Chyba nie.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.
Gdybym wiedzia³, ¿e pan minister tak d³ugo bê-

dzie odpowiada³, tobym pana ministra tu zapro-
si³, ale niech ju¿ pan tam na razie siedzi.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, odpowiedzia³ pan na moje py-

tanie, ¿e 250 milionów z³ jest zaplanowanych
w projekcie bud¿etu na 2009 r. Proszê mi powie-
dzieæ, czy to jest w bud¿ecie ministerstwa sportu,
czy te¿ to jest te 33% plus 250 milionów u mar-
sza³ka, plus 250 milionów w gminach, ³¹cznie
750 milionów z³, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki Tomasz Pó³grabski: Tak, to znaczy…
Mogê?)

Jeszcze momencik, bo to jest dopiero pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Cieszê siê bardzo, ¿e boiska siê
buduj¹, bo to jest bardzo potrzebne, boisko jest
potrzebne w ka¿dej gminie, o tym mówiliœmy
w poprzedniej kadencji, ale chcia³abym zapytaæ
jeszcze o hale sportowe. Mieliœmy te¿ od kilku lat
w ramach Narodowego Programu Zdrowia pro-
gram, ¿e w ka¿dej szkole bêdzie hala sportowa.
Jak wygl¹da realizacja tego programu? To siê
chyba bezpoœrednio z tym ³¹czy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Na razie mamy taki ambitny program, ¿eby

w ka¿dej polskiej gminie by³a hala sportowa i kon-
sekwentnie go realizujemy. Te gminy, które nie
maj¹ hali sportowej dofinansowujemy nawet do
60%, o ile dobrze pamiêtam. Tak ¿e o to dbamy.
No trudno dzisiaj podejmowaæ takie zobowi¹za-
nie, ¿e w ka¿dej polskiej szkole wybudujemy halê
sportow¹ czy salê gimnastyczn¹, bo budowa ta-
kiej sali to jest oko³o 5–6 milionów z³ i nie wiem,
czy bud¿et pañstwa by³oby na to staæ. Ale na pew-
no takie programy bêdziemy realizowaæ po to, ¿e-
by tê ogólnie dostêpn¹ infrastrukturê poprawiaæ
i rozbudowywaæ.

Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to rzeczywiœcie
przy tym finansowym monta¿u 250 milionów z³
jest przeznaczonych z bud¿etu pañstwa, 250 mi-
lionów z³ ze œrodków samorz¹dowych – to s¹ bu-
d¿ety urzêdów marsza³kowskich – no i resztê fi-
nansuj¹ gminy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Andrzej Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja w ostatnim tygodniu by³em

na otwarciu dwóch Orlików. Na jednym Orliku
by³o boisko poliuretanowe o standardowym roz-
miarze, zaœ na drugim by³o powiêkszone o 20m2.
I muszê powiedzieæ, ¿e to jest znaczna ró¿nica, je-
¿eli chodzi o funkcjonalnoœæ tych boisk, poniewa¿
na tym drugim dodatkowo mo¿na by³o usytuowaæ
kort tenisowy, boisko do pi³ki rêcznej i dwa po-
przeczne boiska do koszykówki. Czy pan minister
wie, jak du¿o gmin decyduje siê na budowê boisk
z programu Orlik o rozszerzonej, powiêkszonej
powierzchni? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

My w projekcie typowym przekazanym gminom
bezp³atnie zawarliœmy tak¹ mo¿liwoœæ. Gmina,
która dysponuje wiêksz¹ iloœci¹ œrodków finanso-
wych, mo¿e skorzystaæ z tej wiêkszej, bogatszej
opcji i powiêkszyæ boisko. Wtedy znajd¹ siê tam
dwa dodatkowe place gry: kort tenisowy i boisko
do pi³ki rêcznej. Ja by³em na dwudziestu, myœlê,
otwarciach, w tym by³o szeœæ, mo¿e siedem takich
powiêkszonych boisk. Oczywiœcie ja bêdê zna³ to
podsumowanie, w tej chwili nie potrafiê ze stu-
procentow¹ pewnoœci¹ odpowiedzieæ na to pyta-
nie. Widaæ, ¿e jest zainteresowanie, zw³aszcza
w tych jednostkach, gdzie pi³ka rêczna jest pewn¹
tradycj¹, gdzie s¹ szko³y albo jest trener pi³ki rêcz-
nej. Tam rzeczywiœcie ludzie inwestuj¹, myœl¹c
o przysz³oœci, o tym, ¿e bêdzie mog³a funkcjono-
waæ lokalna dru¿yna, bêd¹ rozgrywki i pi³ka rêcz-
na to bêdzie kolejna uprawiana gra zespo³owa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Jeszcze pani senator Fetliñska, a ju¿ chcia³em

zakoñczyæ tê serie pytañ.
Ostatnie pytanie, Pani Senator, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja przepraszam, Panie Ministrze, mo¿e jestem

nadmiernie dociekliwa, ale pan mi odpowiedzia³,
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¿e w ka¿dej gminie bêdzie hala sportowa. Jaki jest
stopieñ realizacji tego planu? Mamy ju¿ w ten
sposób zaopatrzon¹ po³owê gmin czy 1/4? Jak
mniej wiêcej wygl¹da realizacja tego programu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

Ja chêtnie udzielê odpowiedzi na piœmie, bo nie
chcia³bym przek³amaæ jakiejœ informacji. Rok
pe³niê tê funkcjê i zdarzy³o mi siê trzy razy, ¿e gmi-
ny do mnie siê zg³osi³y z proœb¹ o pomoc, bo nie
maj¹ w ogóle hali i chcia³yby j¹ wybudowaæ. Oczy-
wiœcie ja im pomagam. Taka jest skala zjawiska.
Myœlê, ¿e jest du¿o lepiej ni¿ gorzej, i plan jest kon-
sekwentnie realizowany.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa o niepowtarzanie tych samych
pytañ. Bo powtarzamy ju¿ pytania i krêcimy siê
jak pies za w³asnym ogonem.

Udzielam g³osu panu senatorowi Bisztydze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zachêcony liczb¹ pytañ moich kolegów, nie-

zwykle m¹drych pytañ, pe³nych g³êbokiej troski,
równie¿ pozwolê sobie zadaæ takie pytanie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Te¿ m¹dre
i pe³ne g³êbokiej troski?)

Tak, pe³ne g³êbokiej troski, pochylaj¹ce siê nad
problemami, o które czêsto ludzie nas pytaj¹.

Za chwilê oprócz programu Orlik bêd¹ tak zwane
schetynówki. Czy – to jest bardziej pytanie do pani
minister – mamy wiedzê na temat wielkoœci œrod-
ków? Czy one w pe³ni zabezpieczaj¹ te potrzeby? Bo
tutaj s¹ ró¿ne dyskusje. Mam nadziejê, ¿e to bêdzie
tak samo wielki sukces, jak programu Orlik.

I pytanie do pana ministra. Panie Ministrze,
czy nie rozwa¿a³by pan takiej mo¿liwoœci, aby
siê zwróciæ do przedsiêbiorstwa Totalizator
Sportowy z propozycj¹ – mo¿e pan powiedzieæ,
kto pana o to zapyta³: senator z Ma³opolski Sta-
nis³aw Bisztyga – ¿eby zrobiæ zak³ady specjalne
dla Orlika albo ¿eby powiesiæ reklamy na wszys-
tkich boiskach Orlik? Bo uwa¿am, ¿e gminy,
które przyst¹pi³y do tego programu, na tak¹ po-
moc by zas³ugiwa³y, a Totalizator siê chwali, ¿e
buduje obiekty i urz¹dzenia sportowe. To bar-
dzo ciekawy pomys³, proszê o jego rozwa¿enie
na posiedzeniu kolegium w ministerstwie. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:
Ja chcia³bym uratowaæ pani¹ minister i powie-

dzieæ, ¿e tak ten program dobrze poszed³ w ogóle
w Polsce – i sami pañstwo widzicie, ¿e to sukces
w sumie nas wszystkich – ¿e inne resorty, myœlê
tu o Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, zaczê³y œci¹gaæ ten patent i zgodnie
z nim maj¹ byæ budowane w³aœnie drogi. Jaka to
jest kwota, to ja oczywiœcie siê nie wypowiadam.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale pani minister chcia³aby siê wypowiedzieæ,

tak?
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Miliardy.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!

Pañstwo Senatorowie! Oczywiœcie, tak jak powie-
dzia³ pan minister, pomys³ okaza³ siê doskona³y
i rzeczywiœcie jest celowe, ¿eby go propagowaæ ró-
wnie¿ w innych dziedzinach i ¿eby to by³o robione
przez innych ministrów.

28 paŸdziernika rz¹d przyj¹³ taki program, pro-
gram budowy dróg, naprawy dróg lokalnych. On
jest oparty na tym samym mechanizmie, czyli
wspó³finansowania. Rezerwa, która jest zawarta
w poz. 8, 700 milionów z³, dotyczy szpitali, stadio-
nów Orlik i dróg, ale oprócz tej kwoty 700 milio-
nów z³ przewidziane s¹ inne œrodki, powa¿niejsze
na tê inicjatywê. Domyœlam siê, o jakie kwoty cho-
dzi, ale nie mogê w tej chwili pañstwu powiedzieæ,
jakie bêd¹ ostatecznie. Spróbujemy dowiedzieæ
siê tego w miêdzyczasie i przekazaæ pañstwu tê in-
formacjê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

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

dotycz¹ce przysz³oœci Orlika, samych boisk.
Spotka³em siê z sytuacj¹ – od razu mówiê, ¿e nie
dotyczy to samego Orlika, dotyczy to innego bois-
ka – ¿e kiedyœ by³a jakaœ ³¹ka, na której dzieci gra-
³y, potem by³o zbudowane boisko, a nastêpnie
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boisko zosta³o zamkniête i w rezultacie dzieci nie
mia³y gdzie graæ. Gmina siê t³umaczy, ¿e po pro-
stu nie ma pieniêdzy na utrzymanie kogoœ, kto by
dogl¹da³ tego obiektu, bo obiekt jest dosyæ ko-
sztowny. Czy podobny los nie spotka Orlika i czy
s¹ jakieœ zabezpieczenia, jakiœ sposób, ¿eby temu
zapobiec? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tomasz Pó³grabski:

No w³aœnie o to nam chodzi. Budowanie infra-
struktury sportowej to jest zawsze pierwszy krok
i taki pierwszy etap. Po to, ¿eby coœ siê dzia³o, mu-
sz¹ byæ infrastruktura, trener i dzieci. Dzieci na pe-
wno zawsze bêd¹, ale musi byæ trener, który bêdzie
realizowa³ te zajêcia. Dlatego my przygotowaliœmy
kilka programów miêkkich, zagwarantowaliœmy
w tym roku œrodki w wysokoœci oko³o 5 milionów z³
na zatrudnienie trenerów œrodowiskowych, trene-
rów animatorów, w³aœnie do tych Orlików. Tak wiêc
ka¿dy Orlik otrzyma takie dofinansowanie i tam bê-
dzie zatrudniony trener, który bêdzie prowadzi³ za-
jêcia, organizowa³ dzieciom zajêcia. Zreszt¹ ustawa
te¿ pozwala na to, ¿eby œrodki z bud¿etu by³y wyko-
rzystywane na tego typu zajêcia. Tak ¿e tak, po-
twierdzam, w ministerstwie powstaj¹ programy –
Animator ju¿ funkcjonuje – które bêd¹ wykorzysty-
wane do tego, ¿eby zape³niæ Orliki i ¿eby na nich od-
bywa³y siê zajêcia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pani senator Fetliñska dalej py-

ta, wiêc proszê, pytanie.

Senator Janina Fetliñska:
Ja tylko chcia³abym siê upewniæ, Panie Mar-

sza³ku, czy pan minister pamiêta, ¿eby na piœmie
daæ mi informacjê co do hal sportowych.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki Tomasz Pó³grabski: Pamiêtam, pamiêtam.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu,

w zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.

G³osowanie w sprawie tej¿e ustawy przeprowa-
dzimy pod koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorz¹du tery-
torialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów œrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego.

Tekst ustawy jest w druku nr 335, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 335A i 335B.

Proszê bardzo, pan senator Marek Konopka ja-
ko sprawozdawca Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przed³o¿yæ Wysokiemu Senatowi

sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej z dnia 30 paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku w sprawie uchwalonej przez
Sejm w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
œrodkami publicznego transportu zbiorowego.

Szanowni Pañstwo! Ustawa przesuwa termin
wejœcia w ¿ycie zmiany przewiduj¹cej zmniejsze-
nie kwoty rezerwy czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej. Zmniejszenie kwoty rezerwy wynika z ob-
ni¿enia wskaŸnika procentowego przyjêtego do
obliczenia wysokoœci tej rezerw z 0,6% do 0,25%.
Zmiany te mia³y wejœæ w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2009 r. Niniejsza nowelizacja przesuwa ten ter-
min na 1 stycznia 2012 r.

Projekt ustawy stanowi przed³o¿enie poselskie.
W toku prac sejmowych obraduj¹ce nad projek-
tem Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej
nie dokona³y zmian w projekcie. W drugim czyta-
niu nie zosta³y zg³oszone poprawki. Ustawa zo-
sta³a uchwalona w brzmieniu przedstawionym
w projekcie.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej równie¿ jednog³oœnie przyjê³a
omawian¹ ustawê bez poprawek.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W imieniu ko-
misji wnoszê, by Wysoki Senat przyj¹³ przed³o¿o-
n¹ ustawê bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Andrzej Owcza-

rek jako sprawozdawca Komisji Gospodarki Na-
rodowej.
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Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Szanowni Pañstwo!
Komisja Gospodarki Narodowej odby³a swoje

posiedzenie w dniu 4 listopada 2008 r. i zakoñczy-
³a je podobnym wnioskiem jak Komisja Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
mianowicie o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê za zwiêz³e sprawozdanie.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku, dziêkujê za udzielenie g³osu.
Ja chcia³abym tylko zapytaæ, co leg³o u pod-

staw tej ustawy. Dlaczego ona w³aœciwie jest pro-
cedowana?

Senator Andrzej Owczarek:
Proszê pañstwa, trzy lata temu postanowiono,

¿e ta rezerwa bêdzie zmniejszona do 0,25%. Ta re-
zerwa jest przeznaczona na ró¿ne rzeczy, miêdzy
innymi na sprawy zwi¹zane z wydarzeniami loso-
wymi, na tak zwan¹ wyprawkê dla nowo wybudo-
wanych szkó³, w których na ka¿d¹ klasê otrzymu-
je siê pewn¹ iloœæ œrodków na zakup sprzêtu i po-
mocy naukowych. Po prostu uznano, ¿e w dal-
szym ci¹gu ta rezerwa powinna byæ w tej wysoko-
œci. Ona jest wykorzystywana g³ównie na te dwie
rzeczy. W tamtym roku wynosi³a 170 milionów z³.
Chcia³bym tylko powiedzieæ jedno, bo czasami siê
mówi, ¿e uszczupla siê w jakiœ sposób dochody
samorz¹dów. Nie, to i tak jest tylko czêœæ subwen-
cji oœwiatowej, nie trafia ona do wszystkich gmin,
ale do tych, które szczególnie tego potrzebuj¹.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
To by³ projekt ustawy wniesiony przez pos³ów.

Pani minister jest z nami.
Pani Minister, czy chcia³aby siê pani wypowie-

dzieæ w sprawie tej ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Rz¹d popiera ten projekt ustawy. To wszystko.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pani minister?
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e nikt siê nie zapisa³ do g³osu

w dyskusji, w zwi¹zku z tym szybko j¹ zamykam.
Oœwiadczam, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod

koniec posiedzenia Wysokiej Izby.
Przechodzimy do feralnego punktu trzynaste-

go, zaraz zobaczymy, jaki to.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszka-
nia.

Tekst ustawy znajduje siê w druku nr 297,
sprawozdania komisji w drukach nr 297A i 297B.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn ma kolejne
wyst¹pienie jako senator sprawozdawca.

Proszê bardzo. Zapraszamy.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Ministrowie!

Szanowni Senatorowie!
Polityka rodzinna jest bardzo trudna. Jednym

z elementów tej polityki jest udostêpnienie rodzi-
nom mo¿liwoœci zamieszkania w samodzielnym
mieszkaniu. Nie wychodzi nam to dobrze. Mamy
do czynienia z kolejn¹ nowelizacj¹ ustawy o fi-
nansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³as-
nego mieszkania. Te instrumenty ca³y czas stwa-
rzaj¹ wra¿enie nieodpowiadaj¹cych sytuacji ryn-
kowej i chocia¿ s¹ œrodki na wsparcie rodzin ubie-
gaj¹cych siê o kredyt na zakup mieszkania lub
budowê domu, to liczba tych, którzy z nich sko-
rzystali, jest zbyt ma³a. St¹d ta nowelizacja.

Jej istota polega w³aœciwie na dwóch rozwi¹za-
niach. Pierwsze polega na podwy¿szeniu œrednie-
go wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtworze-
nia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków miesz-
kalnych poprzez zastosowanie wy¿szego mno¿ni-
ka. Chodzi o to, ¿e od poprzedniej nowelizacji ceny
mieszkañ zdecydowanie siê zmieni³y i tamten
mno¿nik bardzo ogranicza³ mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z preferencyjnego kredytu. Druga zmiana,
której intencja jest podobna, id¹ca w tym samym
kierunku, polega na tym, ¿e wprowadza siê mo¿li-
woœæ zawarcia umowy o kredyt preferencyjny na
rzecz osoby uprawnionej przez inne osoby, pod
warunkiem ¿e osoba uprawniona nie posiada
zdolnoœci kredytowej. Do krêgu osób, które mog¹
zawrzeæ takie umowy na rzecz osoby uprawnio-
nej, ustawa zalicza: zstêpnych, wstêpnych, ro-
dzeñstwo, ojczyma, macochê i teœciów, czyli kon-
kretnie osoby najbli¿sze. Rzeczywiœcie czêsto jest
tak, ¿e m³ode ma³¿eñstwa nie maj¹ zdolnoœci kre-
dytowej, a w³aœnie one s¹ w szczególnej potrzebie.
Mo¿na im to u³atwiæ w ten sposób, aby skorzysta-
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³y z gwarancji, które daje najbli¿sza rodzina,
i mog³y taki kredyt zaci¹gn¹æ, tym samym u³atwiæ
otrzymanie funduszy na budowê mieszkania lub
domu wed³ug parametrów, które nie zosta³y zmie-
nione i s¹ w tej ustawie takie jak poprzednio.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wraz
z Biurem Legislacyjnym zaproponowa³y uœciœla-
j¹ce poprawki, ale one nie zmieniaj¹ istoty usta-
wy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Owczarek, sprawozdanie

Komisji Gospodarki Narodowej.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pañstwo Se-
natorowie!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie
Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania. Posiedzenie
komisji odby³o siê w dniu 27 paŸdziernika 2008 r.
Dyskusja dotyczy³a podobnego tematu, czyli tego,
dlaczego ta ustawa, mimo dobrej chêci ustawo-
dawców, nie sprawdza siê w ¿yciu. Ja bym to
spuentowa³ bardzo krótko: póki kredyty na zakup
mieszkañ i domów zaci¹gane we frankach szwaj-
carskich bêd¹ znacznie tañsze ni¿ w z³otówkach,
ta ustawa nigdy nie spe³ni swojego zadania, po-
niewa¿ jest ona kierowana tylko do tych, którzy
bior¹ kredyty w z³otówkach.

Proszê pañstwa, podobnie jak komisja polityki
spo³ecznej nasza komisja wnosi o przyjêcie tej
ustawy z poprawkami przygotowanymi wspólnie
z Biurem Legislacyjnym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
S¹ pytania do senatorów sprawozdawców. Nie.

Dziêkujê.
To by³ projekt wniesiony przez pos³ów. Minister

infrastruktury reprezentuje rz¹d.
Witam pana ministra Piotra Stycznia.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie tej¿e

ustawy, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Nie, dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.)

Czy mimo to s¹ jakieœ pytania do pana mini-
stra?

Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, liczy³em na wiêksz¹ wymo-
wnoœæ ze strony rz¹du, bo tu pad³ zarzut, delikat-
nie zredagowany, ale zarzut, ¿e ta ustawa bêdzie
martwa. No to przepraszam bardzo…

(Senator Andrzej Owczarek: Nie jest martwa.)
Nie jest martwa, ale jak siê dowiedzia³em, jeœli

zasada udzielania kredytu nie bêdzie zmieniona,
to mo¿liwoœæ wykorzystania tych kredytów pozo-
stanie na tym poziomie, na jakim jest, czyli na po-
ziomie paru procent. Wobec tego, Panie Ministrze,
ja siê zastanawiam, czy nie nara¿a to na œmie-
sznoœæ mnie jako senatora, skoro mam g³osowaæ
za czymœ, co niczego nie zmieni. To po pierwsze.

Po drugie – bo to by³a inicjatywa poselska, zre-
szt¹ o zupe³nie innym rodowodzie, jeœli chodzi
o pomys³y, bo tam mia³o byæ rozszerzenie o kon-
kubinaty etc. – czy rz¹d przygotowuje jak¹œ ini-
cjatywê, inn¹ ni¿ ta obywatelska, skoro w ci¹gu
roku dostrzega³, ¿e œrodki wykorzystane s¹ zale-
dwie w kilku procentach?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Pan senator poruszy³ niezwykle wa¿ne kwestie.

Odpowiadaj¹c na pytania, chcia³bym powiedzieæ,
¿e w trakcie dyskusji w komisjach sejmowych, jak
równie¿ podczas dyskusji w komisjach Senatu
sprawy te by³y omawiane, ale rozstrzygniêcie
umo¿liwiaj¹ce na przyk³ad rozszerzenie grupy be-
neficjentów dzia³ania ustawy zosta³o dokonane
w sposób ustrojowy, to znaczy uznano, ¿e nale¿y
podtrzymaæ rodzinny charakter dzia³ania tej
ustawy. St¹d to ograniczenie ma ju¿ miêdzy inny-
mi wpisan¹ tezê, ¿e inne osoby ni¿ ma³¿onkowie
oraz osoby samotnie wychowuj¹ce dziecko bene-
ficjentami tej ustawy byæ nie mog¹. Jeœli chodzi
o kwestiê innych parametrów ustawy, to
chcia³bym powiedzieæ, ¿e podchodzimy do nich
z pewn¹ ostro¿noœci¹, wyra¿on¹ miêdzy innymi
w rozstrzygniêciach komisji, o których wspo-
mnia³em. Otó¿ wydaje siê, ¿e mo¿na by³oby z tego
instrumentu ustawowego uczyniæ instrument
dzia³aj¹cy rzeczywiœcie bardzo mocno, ale musia-
³aby byæ wtedy wyra¿ona wola co do wykorzysta-
nia odpowiedniej wielkoœci kwot z bud¿etu. Oba-
wiamy siê jednak równie¿, opiniuj¹c niektóre
z pomys³ów, ¿e interpretacja ustawy mog³aby do-
prowadziæ do dzia³ania polegaj¹cego na tworze-
niu pewnego obszaru wzrostu cen, którego to ob-
szaru w ¿aden sposób nie powinniœmy dotkn¹æ
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poprzez tê ustawê. Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê
Wysokiej Izby na to, ¿e w dobie, kiedy znacznie
trudniej jest otrzymaæ kredyt mieszkaniowy, do-
pisanie do grupy kredytobiorców wspomaga-
j¹cych kredytobiorcê docelowego rodziny najbli¿-
szej, jak tu ju¿ zosta³o powiedziane, jest rozwi¹za-
niem ze wszech miar po¿¹danym i potrzebnym.
I bêdziemy monitorowaæ skutki dzia³ania takiego
rozwi¹zania.

Odpowiadaj¹c panu senatorowi, chcia³bym
przekazaæ równie¿ optymistyczn¹ informacjê.
Mianowicie wzrost wskaŸnika o 10%, z 1,3 do 1,4
– chodzi o mno¿nik wartoœci odtworzeniowej, któ-
ra jest ró¿na w województwach i du¿ych miastach
w ca³ej Polsce – spowoduje, wed³ug najnowszych
obliczeñ, znakomite przybli¿enie grupy poda¿o-
wej lokali mieszkalnych, które dotychczas by³y
objête wskaŸnikiem w sposób zbyt s³aby. Na przy-
k³ad dzisiaj, cytuj¹c jedno z czasopism, mogê po-
wiedzieæ, ¿e te mieszkania w Warszawie, które
zgodnie ze wskaŸnikiem wynikaj¹cym z noweliza-
cji by³yby nabywane za cenê nie wy¿sz¹ ni¿ 7 ty-
siêcy 100 z³ za 1m2, by³yby w liczbie obejmuj¹cej
oko³o 25% oferty poda¿owej, a to ju¿ jest wielkoœæ
istotna z punktu widzenia dzia³ania na rynek
mieszkaniowy. Obyœmy tak¹ grupê potencjal-
nych beneficjentów tej ustawy do takiej liczby
poda¿owej lokali mieszkalnych znaleŸli w dobie,
jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, doœæ istotnego
ograniczania dostêpnoœci kredytów mieszkanio-
wych. Nadal podtrzymujemy tezê, ¿e kredyty po-
winny byæ udzielane w z³otówkach. Proszê zauwa-
¿yæ, ¿e grupa beneficjentów w liczbie oko³o oœmiu
i pó³ tysi¹ca, tych, którzy zaci¹gnêli kredyty, nie
musi siê, wed³ug stanu na dzieñ dzisiejszy, mar-
twiæ o ró¿nice kursowe, co by oczywiœcie zaburzy-
³o dodatkowo dzia³anie ustawy.

Z pokor¹ pochylam g³owê nad wnioskami, które
pan senator przedstawi³, ale nie do wszystkich jes-
tem w stanie siê jednoznacznie odnieœæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Widzê, ¿e zg³asza siê pani senator Fetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, czy s¹ ja-

kieœ szacunki dotycz¹ce tego, ile osób czy rodzin
skorzysta z dobrodziejstwa tej ustawy? Czy wiado-
mo, na podstawie dotychczasowych z³ych doœwiad-
czeñ i tych zmian, które wprowadzono w noweliza-
cji, o ile siê zwiêkszy popyt na tego typu kredyty?

I mam jeszcze pytanie do pani minister finan-
sów. Ja nie jestem bankowcem ani ekonomist¹,

kierujê siê tylko opiniami, które do mnie dociera-
j¹, ¿e w polskich bankach s¹ dro¿sze kredyty, tak-
¿e te na cele mieszkaniowe. Jak to wygl¹da w in-
nych krajach? O ile jesteœmy gorsi, a mo¿e lepsi,
w porównaniu do innych krajów, jeœli chodzi
o kredyty mieszkaniowe? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kiedy konstruowano za³o¿enia do ustawy

w 2006 r., inne by³y na rynku parametry wp³y-
waj¹ce na budownictwo mieszkaniowe. PóŸniej
nast¹pi³ znaczny wzrost cen i szacunki, które
by³y pod³o¿em przepisów i norm wynikaj¹cych
z przepisów ustawy, okaza³y siê chybione. Mu-
szê powiedzieæ, ¿e dzisiaj trudno nam przewidy-
waæ w sytuacji realnie nie³atwego dostêpu do
kredytów mieszkaniowych skutki, które tak na-
prawdê s¹ sparametryzowane w tej ustawie
w stronê zwiêkszenia popytu na lokale miesz-
kalne bêd¹ce w ofercie, a mieszcz¹ce siê w para-
metrach ustawy. Nie oœmieli³bym siê oceniæ, na
ile to wzmocnienie jest wa¿ne. Wa¿ne jest tylko
to, ¿e mamy w tej chwili przyzwolenie na wzmoc-
nienie popytu mieszkaniowego za pomoc¹ tych
zmienionych regulacji, co jest cenne, bo jeszcze
do niedawna obowi¹zywa³a teoria wy³¹cznie
poda¿owa, nakierowana na wzmacnianie poda-
¿y, która dzisiaj, jak wiemy, czêsto nie spotyka
siê z odpowiednio wysokim popytem, a do jego
zwiêkszenia miêdzy innymi t¹ ustaw¹ chcemy
d¹¿yæ. Mogê tylko poinformowaæ Wysok¹ Izbê,
¿e oko³o oœmiu i pó³ tysi¹ca mieszkañ zosta³o
kupionych z pomoc¹ bud¿etu pañstwa w ci¹gu,
powiedzmy. pó³tora roku dzia³ania ustawy.
Bank Gospodarstwa Krajowego przewidywa³
udzielenie w przysz³ym roku wsparcia w przy-
padku szeœciu tysiêcy kredytów, nie maj¹c jesz-
cze do dyspozycji narzêdzia wzmacniaj¹cego to
dzia³anie w postaci nowelizacji zaproponowanej
przez pos³ów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Jak rozumiem, pytanie pani senator do pani

minister by³o trochê szersze, dlatego proszê o bar-
dzo krótk¹ odpowiedŸ.

Proszê bardzo, Pani Minister.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wysokoœæ kosztów kredytów, w tym wysokoœæ

oprocentowania, jest zmienna i si³¹ rzeczy zró¿ni-
cowana. Rynek reguluje wysokoœæ oprocentowa-
nia, wiêc trudno w sposób jednoznaczny stwier-
dziæ, czy ono jest bardziej korzystne, czy mniej ko-
rzystne w kraju czy za granic¹. Nale¿y mieæ jedno-
czeœnie na uwadze to, ¿e oko³o 70% naszych ban-
ków to s¹ banki, które maj¹ silne powi¹zania ze
swoimi matkami, centralami zagranicznymi, a to
one ustalaj¹ warunki kredytowania. S¹dzê, ¿e s¹
one bardziej lub mniej zunifikowane w skali Unii
Europejskiej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, nie widzê chêtnych do zada-

wania pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt siê nie zapisa³ do dyskusji.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 291,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr291A i291B.

Pan senator W³adys³aw Ortyl jako sprawozdaw-
ca Komisji Gospodarki Narodowej zastêpuje pana
senatora Grzegorza Banasia. Proszê bardzo.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Nowelizacja
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym by³a przedmiotem pracy obu komisji
w dniu 27 paŸdziernika…)

Przepraszam, przerwê, ¿eby powiedzieæ, ¿e pan
senator wystêpuje tak¿e jako sprawozdawca Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, czyli sprawozdaje w imieniu dwóch
komisji.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Tak jest. Oczywiœcie, oczywiœcie. Pozwoli³ na to

pan marsza³ek, wiêc bêdê kontynuowa³.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym by³a przedmiotem pracy obu ko-
misji w dniu 27 paŸdziernika. Ustawa ta wprowa-
dza nowelizacjê, która pozwala, a¿eby w zwi¹zku
z uchwaleniem planu miejscowego albo jego
zmian¹, je¿eli wzroœnie wartoœæ nieruchomoœci,
30% z tego wzrostu nie by³o przekazywane do
gminy, kiedy mamy do czynienia z przekazaniem

nieodp³atnym gruntu przez rolnika. Do tej pory
oczywiœcie przekazanie, czy by³o odp³atne czy nie-
odp³atne, podlega³o tej op³acie.

Ustawa, i w Sejmie, i w obu komisjach, nie bu-
dzi³a ¿adnych kontrowersji. Obie komisje wnosz¹
o uchwalenie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy obu komisji? Rozumiem, ¿e nie ma.
Ministerstwo Infrastruktury zajmuje siê tym

projektem ustawy wniesionym przez pos³ów.
Witam pana ministra Dziekoñskiego.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Olgierd Dziekoñski: Nie, dziêkujê bardzo.)
Czy s¹ pytania do pana ministra? Rozumiem,

¿e wszystko jest jasne.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
I informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê na za-

koñczenie posiedzenia Senatu.
Koñczymy omawianie punktu czternastego.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi Dziekoñskiemu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 296,
a sprawozdanie komisji w druku nr 296A.

Pan senator Stanis³aw Iwan ju¿ podchodzi do
mównicy.

Proszê o przedstawienie sprawozdania Komisji
Gospodarki Narodowej. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo Ministrowie! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji

Gospodarki Narodowej dotycz¹ce uchwalonej
przez Sejm w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Marsza³ek Senatu w dniu 21 paŸdziernika skiero-
wa³ ustawê do komisji, a komisja procedowa³a
nad przedmiotow¹ ustaw¹ w dniu 27 paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku. W trakcie posiedzenia komisji
zosta³y wniesione trzy poprawki, które omówiê.
Ale najpierw chcia³bym tytu³em wstêpu powie-
dzieæ parê s³ów o tej¿e ustawie.

Celem projektu jest poprawa stanu techniczne-
go istniej¹cego zasobu mieszkaniowego, w szcze-
gólnoœci czêœci wspólnych budynków wielorodzin-
nych poprzez ich remont i termomodernizacjê.
Jest to projekt rz¹dowy i zarazem poselski, ale ta
wersja, która do nas dotar³a, opiera siê przede
wszystkim na za³o¿eniach projektu rz¹dowego.
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Remont i termomodernizacja budynków mie-
szkalnych pozwol¹ utrzymaæ czêœæ zagro¿onej,
a czêsto ju¿ wiekowej i zabytkowej, substancji
mieszkaniowej, w tym równie¿ zasobów prywat-
nych. D³ugotrwa³y brak remontów, który mia³
miejsce w minionych latach, mo¿e byæ przyczyn¹
katastrof budowlanych i utraty zasobów miesz-
kaniowych. Ustawa o wspieraniu termomoderni-
zacji i remontów ma stanowiæ podstawê prawn¹
realizacji rz¹dowego programu remontów i termo-
modernizacji.

Podstawow¹ form¹ wsparcia inwestorów bê-
dzie premia przyznawana na sp³atê czêœci kre-
dytu udzielonego na realizacjê przedsiêwziêæ
w³aœnie termomodernizacyjnych lub remonto-
wych.

Ustawa sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów. Pier-
wszy rozdzia³ zawiera przepisy ogólne, w tym defi-
nicje pojêæ u¿ywanych w ustawie, miêdzy innymi
inwestora, przedsiêwziêcia termomodernizacyj-
nego, przedsiêwziêcia remontowego budynku, lo-
kalnych Ÿróde³ ciep³a itd. Do najwa¿niejszych na-
le¿¹ definicje przedsiêwziêcia remontowego oraz
przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego.

Przed³o¿ony projekt okreœla zasady wspierania
przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych w sposób
zapewniaj¹cy kontynuacjê realizowanego ju¿ pro-
gramu bez koniecznoœci modyfikowania spraw-
dzonych i dobrze funkcjonuj¹cych od dziesiêciu
lat mechanizmów i procedur.

Zmiana w stosunku do definicji przedsiêwziê-
cia termomodernizacyjnego w ustawie z 18 gru-
dnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termo-
modernizacyjnych polega na poszerzeniu zakresu
przedmiotowego tych dzia³añ o zastosowanie wy-
sokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja jest pojê-
ciem z zakresu energetyki, dotyczy wytwarzania
z paliwa pierwotnego energii w skojarzeniu, je-
dnoczeœnie energii cieplnej i energii elektrycznej.
Jest to znacznie sprawniejsza forma wytwarzania
energii ni¿ wytwarzanie samego pr¹du lub te¿ sa-
mego ciep³a. To, co elektrowniach nieraz widaæ
w postaci du¿ych ch³odni kominowych… Przynaj-
mniej czêœæ ciep³a, które ucieka w powietrze,
w tym przypadku zu¿ywana jest do ogrzewania.
Pojêcia kogeneracji i wysokosprawnej kogenera-
cji zosta³y zdefiniowane w ustawie – Prawo ener-
getyczne.

Rozdzia³ 2 dotyczy premii termomodernizacyj-
nej. Zgodnie z zapisami, premia termomoderniza-
cyjna przys³uguje ka¿demu inwestorowi – pojêcie
„inwestor” jest zdefiniowane w rozdziale 2. W tym
przepisie zosta³y zdefiniowane warunki, jakie dla
uzyskania premii musi spe³niæ planowane przed-
siêwziêcie termomodernizacyjne.

W przypadku przedsiêwziêcia prowadz¹cego do
zmiany Ÿróde³ energii na Ÿród³a odnawialne premia
mo¿e zostaæ przyznana pod warunkiem stwierdze-

nia w audycie, ¿e w wyniku realizacji dane przed-
siêwziêcie spowoduje zast¹pienie Ÿród³a energii
Ÿród³em odnawialnym, wiêc jest to bardzo istotne
z punktu widzenia… Ta ca³a termomodernizacja –
w ramach tego na przyk³ad wymiana Ÿróde³ na
Ÿród³a odnawialne, sprawy zwi¹zane z moderniza-
cj¹ sieci, wêz³ów itd. oraz ocieplanie budynków – to
bardzo istotna kwestia, chocia¿by z punktu widze-
nia ambitnego programu Unii Europejskiej, a wiêc
i naszego, dotycz¹cego s³ynnego pakietu klimaty-
czno-energetycznego, gdzie wystêpuje has³o „3 ra-
zy 20”, w którym jednym z za³o¿eñ jest dwudziesto-
procentowe obni¿enie zu¿ycia energii – w tym przy-
padku chodzi o energiê ciepln¹ – do roku 2020.

Jest to bardzo efektywna forma ograniczenia
zapotrzebowania na tê w³aœnie energiê ciepln¹,
a wiêc i na surowce pierwotne, a zarazem emisji
dwutlenku wêgla do atmosfery.

W art. 4 zosta³a wprowadzona zasada wyklucza-
j¹ca jednoczesne finansowanie przy wykorzystaniu
kredytu, do którego inwestorowi przys³uguje premia
termomodernizacyjna, tych samych prac podejmo-
wanych w ramach przedsiêwziêcia, które jest finan-
sowane ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej lub przy wykorzystaniu innego kredy-
tu,doktórego inwestorowiprzyznanazosta³apremia
termomodernizacyjna lub premia remontowa.

Dalej art. 5 w tym¿e rozdziale okreœla wysokoœæ
wymiaru wsparcia w formie premii termomoder-
nizacyjnej i ustala wysokoœæ premii w wysokoœci
20% wykorzystanej kwoty kredytu zaci¹gniêtego
na realizacjê przedsiêwziêcia, z takim ogranicze-
niem, ¿e wysokoœæ premii nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
16% kosztów poniesionych na realizacjê tego
przedsiêwziêcia i dwukrotnoœæ przewidywanych
rocznych oszczêdnoœci kosztów energii, ustalo-
nych w drodze audytu.

Rozdzia³ 3 dotyczy premii remontowej. Zosta³
tu okreœlony miêdzy innymi zakres przedsiêwziêæ
objêtych mo¿liwoœci¹ uzyskania wsparcia w po-
staci tej¿e premii.

Przedmiotem przedsiêwziêcia remontowego
mo¿e byæ wy³¹cznie budynek, którego u¿ytkowa-
nie rozpoczêto przed 14 sierpnia 1961 r., a wiêc
chroni on tê star¹ substancjê.

W tym¿e rozdziale jednym z warunków uzys-
kania pozwoleñ by³o… Poprawa wskaŸnika ko-
sztów tego przedsiêwziêcia… Przepraszam bar-
dzo. W art. 7 ustawy Komisja Gospodarki Naro-
dowej proponuje w ust. 1 w pkcie 2 poprawkê co
do wskaŸnika kosztów tego przedsiêwziêcia
przez obni¿enie dolnego progu z 0,15, jak by³o
w wersji, która do nas dotar³a z Sejmu, do 0,5,
a wiêc korzystniejszego dla remontuj¹cych. I to
jest pierwsza poprawka, któr¹ wnosimy w tym¿e
rozdziale.

Zgodnie z intencj¹ projektodawcy premia re-
montowa ma wiêc z za³o¿enia stanowiæ instru-
ment o znacznie wê¿szym zakresie oddzia³ywania
ni¿ premia termomodernizacyjna. Art. 7 okreœla,
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kto mo¿e byæ inwestorem uprawnionym do ubie-
gania siê o uzyskanie premii remontowej.

Zgodnie z art. 8 projektu przyjêto, ¿e kredyt fi-
nansuj¹cy przedsiêwziêcie remontowe z prawem do
premii nie mo¿e finansowaæ prac zwiêkszaj¹cych
powierzchniê u¿ytkow¹ budynku mieszkalnego.

Art. 9 okreœla wysokoœæ przys³uguj¹cej inwe-
storowi premii remontowej. Ta wysokoœæ jest tego
samego rzêdu, czyli 20%.

Rozdzia³ 4 dotyczy premii kompensacyjnej,
która przeznaczona jest na sp³atê czêœci kredytu
udzielonego na realizacjê przedsiêwziêcia remon-
towego lub remontu budynku mieszkalnego je-
dnorodzinnego, w przypadku gdy s¹ tam miesz-
kania kwaterunkowe na wynajem.

Rozdzia³ 5 ustala zasady przyznawania premii
termomodernizacyjnej, remontowej i kompensa-
cyjnej. Poprawka druga zg³oszona przez komisjê
proponuje wprowadzenie w rozdziale 5 poprawki
do art. 14 przez wykreœlenie pktu 4, dotycz¹cego
jednego z kryteriów ubiegania siê o tê w³aœnie pre-
miê – oœwiadczenia banku kredytuj¹cego, ¿e inwe-
stor nie znajduje siê w trudnej sytuacji finansowej.
Komisja uzna³a, ¿e do wniosku o przyznanie pre-
mii remontowej takie oœwiadczenie jest zbêdne.

Rozdzia³ 6 dotyczy miêdzy innymi ustawy o po-
mocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów
mieszkaniowych i zmian innych ustaw. Komisja
Gospodarki Narodowej w tym¿e rozdziale propo-
nuje dodanie art. 27a w brzmieniu zapisanym
w pkcie 3 projektu uchwa³y Senatu, zawartego
w sprawozdaniu komisji. Zmierza on do tego, a¿e-
by premia termomodernizacyjna, premia remon-
towa i premia kompensacyjna nie by³y przycho-
dem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

Maj¹c na uwadze potrzeby udzielania pomocy
w dokonywaniu remontów i termomodernizacji
starszych budynków i dostosowania Polski do
unijnej polityki oszczêdzania energii, w imieniu
komisji wnoszê o przyjêcie projektu ustawy wraz
z za³¹czonymi poprawkami, które tutaj omówi-
³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Pan senator Ryszard Górecki, proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Mam do pana senatora pytanie, jakiego rzêdu
s¹ to wsparcia finansowe w wymiarze indywidual-
nym i globalnym, krajowym – to po pierwsze – i ja-
kie organy bêd¹ podejmowaæ decyzje o przyzna-
niu tego wsparcia.

Senator Stanis³aw Iwan:

Jeœli chodzi o rz¹d, to jest tak, jak powiedzia-
³em. Je¿eli jest brany kredyt na wykonanie inwe-
stycji zwi¹zanych z uzyskaniem którejkolwiek
z tych premii, to jest to 20%, w skali kraju 20% na-
k³adów inwestycyjnych. Je¿eli chodzi o materia³y,
na przyk³ad, w zakresie premii termomoderniza-
cyjnej, to jest to 16%, a w przypadku premii re-
montowej to jest 15% kosztów tych¿e materia³ów.
Co do skali globalnej, to nie wiem – pewnie pan
minister bêdzie w stanie powiedzieæ, bo to by³o
szacowane.

I drugie…
(Senator Ryszard Górecki: Organy decyduj¹ce

o przyznaniu wsparcia.)
Premiê przyznaje Bank Gospodarstwa Krajo-

wego po spe³nieniu okreœlonych warunków. Jed-
nym z najistotniejszych warunków jest wykona-
nie po inwestycji audytu energetycznego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo. Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, odniosê siê do poprzedniego

pytania. Czy te zwroty dotycz¹ kosztów z VAT, czy
bez VAT, bo to zawsze póŸniej budzi du¿e emocje
i kontrowersje. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Iwan:
Ano tego to nie wiem. Myœlê, ¿e… Nie wiem, to

pan minister pewnie bêdzie móg³ odpowiedzieæ na
to pytanie. Myœlê, ¿e pewnie z VAT, bo tak to fun-
kcjonuje w obrocie gospodarczym, ale…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Prosi³bym o zwrócenie uwagi na art. 3, gdzie

jest mowa o pewnych wartoœciach, które maj¹ byæ
efektem termodernizacji. W lit. a, b i c jest mowa
o modernizacji systemu grzewczego. Proszê
o uwypuklenie ró¿nicy miêdzy lit. a i b – w pier-
wszym wypadku mówi siê, ¿e tego uzysku jest
10%, je¿eli modernizowany jest wy³¹cznie system
grzewczy, a póŸniej jest data, która dla mnie jest
niezrozumia³a, ¿e w budynkach, w których po
1984 r. przeprowadzono modernizacjê, co naj-
mniej 15%. I teraz pytanie: czy modernizacja po
roku 1984 bêdzie mog³a byæ sfinalizowana jako
premia termomodernizacyjna?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:
Je¿eli chodzi o premiê termomodernizacyjn¹,

to tego rodzaju przedsiêwziêcia siê kwalifikuj¹ do
uzyskania premii termomodernizacyjnej. Dlacze-
go po 1984 r.? Bo prawdopodobnie za³o¿ono, ¿e je-
¿eli po 1984 r. by³y wykonane modernizacje syste-
mu grzewczego, to wówczas obowi¹zywa³y ju¿ in-
ne parametry dotycz¹ce na przyk³ad sprawnoœci
Ÿróde³ wytwarzania, tak ja to sobie t³umaczê. A je-
¿eli jest modernizowany wy³¹cznie system grzew-
czy, to wówczas wystarczy dziesiêcioprocentowy
uzysk energii, a¿eby mo¿na by³o uznaæ, ¿e warun-
ki zwi¹zane z polepszeniem, powiedzmy, parame-
trów termicznych tego budynku, s¹ wykonane. Ja
to tak rozumiem.

Ale tu rzeczywiœcie powstaje w tym momencie
pewien problem zwi¹zany z tym, ¿e… Ja pocz¹t-
kowo, czytaj¹c te zapisy, by³em przekonany, ¿e je-
¿eli chodzi o rok 1984, to dotyczy³o szerszego za-
kresu remontów wykonanych w tym obiekcie.
Tak¿e tu te¿ pewnie trzeba by by³o pana ministra
o to dopytaæ.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dopytaæ, w³aœnie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pytañ do senatora sprawozdaw-

cy wiêcej nie ma.
W takim razie powiem jeszcze raz, ¿e pan mini-

ster Styczeñ reprezentuje Ministerstwo Infra-
struktury, bo to by³ mieszany, rz¹dowo-poselski
projekt ustawy.

Proszê bardzo o zabranie g³osu i potem bêd¹
ewentualnie pytania do pana ministra.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Najpierw odniosê siê do poprawek. Rz¹dowy

projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów, który poza komponentem termomo-
dernizacyjnym, zmienionym w niektórych miej-
scach, a w zasadzie w kwestiach dotycz¹cych wy-
sokoœci premii remontowej ze zmniejszonym
wskaŸnikiem, który dotychczas regulowa³a usta-
wa o wspieraniu termomodernizacji, spotka³ siê
podczas prac komisji senackiej z propozycj¹ po-
prawek. I teraz chcia³bym, aby pan senator, mój
przedmówca, sprostowa³ czy te¿ potwierdzi³ spro-
stowanie, poniewa¿ powiedziano tutaj o wskaŸni-
ku przedsiêwziêcia nie ni¿szym ni¿ 0,5, a zgodnie

z poprawk¹ powinno byæ 0,05. I to chcia³bym, ¿e-
by…

(Senator Stanis³aw Iwan: Tak, prostujê oczywi-
œcie, Ÿle przeczyta³em cyfry.)

To jest bardzo wa¿ne ze wzglêdu na to, ¿e ta po-
prawka pozwoli rzeczywiœcie realizowaæ z dotacj¹
z bud¿etu pañstwa przedsiêwziêcia remontowe,
które by³yby niemo¿liwe z racji tego, ¿e wskaŸnik
0,15 by³ wskaŸnikiem stosunkowo wysoko sytuu-
j¹cym koniecznoœæ odpowiedniego spotkania siê
mo¿liwoœci zaci¹gniêcia kredytu z kosztem re-
montu. Ten koszt remontu, 0,15, rzeczywiœcie
móg³ byæ za du¿y, nie do udŸwigniêcia w niektó-
rych sytuacjach przez wspólnoty mieszkaniowe
czy te¿ w³aœcicieli budynków mieszkalnych.

Druga poprawka, poprawka, która powoduje,
¿e w art. 14 ust. 1 wyeliminowany zostaje pkt 4:
do wniosku o przyznanie premii remontowej nie
bêdzie za³¹czone oœwiadczenie banku kredytu-
j¹cego, ¿e inwestor nie znajduje siê w trudnej sy-
tuacji finansowej. Ta poprawka powoduje, ¿e
szczególnie osoby, które bêd¹ ³¹czy³y premiê re-
montow¹ z premi¹ kompensacyjn¹, czyli po-
krzywdzone w tak zwanym procesie przymuso-
wego kwaterunku w okresie, który uniemo¿liwia³
pobór przez nie odpowiednio wysokich i adek-
watnych do potrzeb remontowych stawek czyn-
szu, nie bêd¹ pod tym k¹tem badane podczas
sk³adania wniosku. Ale chcia³bym Wysokiej Iz-
bie powiedzieæ, ¿e nadal obowi¹zuje art. 9
w przed³o¿eniu, które zosta³o dzisiaj w Wysokiej
Izbie omówione, i ust. 3, w którego treœci w koñ-
cowym fragmencie znajduje siê zastrze¿enie wy-
nikaj¹ce z przepisów Wspólnoty Europejskiej:
„Premii remontowej nie mo¿na udzieliæ podmio-
towi znajduj¹cemu siê w trudnej sytuacji ekono-
micznej spe³niaj¹cemu kryteria okreœlone
w przepisach prawa Unii Europejskiej doty-
cz¹cych udzielania pomocy publicznej”. Ozna-
cza to, ¿e bank udzielaj¹cy kredytu na wykona-
nie remontu bêdzie zobowi¹zany dokonaæ oceny
pod wzglêdem zdolnoœci kredytowej. To automa-
tycznie powinno eliminowaæ podmioty znajdu-
j¹ce siê w trudnej sytuacji, bo one z natury rzeczy
takiego kredytu nie powinny otrzymaæ.

I trzecia poprawka dotycz¹ca tego, aby bene-
ficjenci wszystkich tych premii, bêd¹cy osoba-
mi fizycznymi, nie weszli w obszar obowi¹zku
zap³acenia podatku dochodowego od osób fizy-
cznych z tytu³u osi¹gniêtego z bud¿etu pañstwa
dotowania do przedsiêwziêæ, które s¹ okreœlone
w ustawie.

Wydaje siê, ¿e ustawa w kszta³cie, który spot-
ka³ siê z przyzwoleniem Wysokiej Komisji obradu-
j¹cej nad jej tekstem oraz z wniesionymi popraw-
kami, spe³nia oczekiwania. To jest moment,
w którym mo¿na powiedzieæ: rozpoczniemy w Pol-
sce inn¹ ni¿ dotychczas politykê wzglêdem zaso-
bów, które wymagaj¹ remontów, a nie tylko ter-
momodernizacji. I jednoczeœnie chcia³bym przed-
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stawiæ Wysokiej Izbie moje spostrze¿enie doty-
cz¹ce ustawy. Nadal bêdziemy w polityce remon-
towej jako pañstwo polskie mogli uwzglêdniaæ
niezbêdny przy dotacjach z bud¿etu pañstwa wie-
loaspektowy i niezwykle korzystny problem doty-
cz¹cy oszczêdnoœci energii cieplnej w budynkach.

Senator Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, ja mam pytania do pana mini-

stra. Pozwolê sobie je zadaæ.
Dlaczego tam ca³y czas mówi siê tylko o kredy-

cie i zwrocie kosztów kredytu? Gdybym ja na
przyk³ad chcia³ zrobiæ inwestycjê termomoderni-
zacyjn¹ z w³asnych œrodków, bez kredytu, pokry-
waj¹c koszty w 100% albo w 80% z w³asnych
œrodków, dlaczego nie ma wtedy mo¿liwoœci zwro-
tu czêœci nak³adu? Je¿eli mia³oby to byæ konsek-
wentne wspieranie polityki remontowej, to w za-
sadzie dlaczego w grê wchodzi tylko kredyt? Kre-
dyt to wyrzucanie pieniêdzy, je¿eli ktoœ akurat je
ma i mo¿e sam zainwestowaæ. Chcia³bym, ¿eby mi
pan minister wyjaœni³ logikê tej ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa wpisuje siê w ogóle w pewien spo-

sób myœlenia wynikaj¹cy z takiego ostro¿nego,
a jednoczeœnie uporz¹dkowanego i bezpiecznego
docierania ze œrodkami bud¿etowymi do bardzo
wielu przedsiêwziêæ, nie tylko przecie¿ termoder-
nizacyjnych i remontowych. Nawet ustawa,
o której mówiliœmy, wspieraj¹ca nabywanie lo-
kali mieszkalnych, opiera siê na tym, ¿e kredyt
jest zaci¹gany w banku. My uznaliœmy, ¿e
w przypadku posiadania œrodków w³asnych
mo¿na powiedzieæ, ¿e dzia³ania remontowe i ter-
modernizacyjne dyktowane s¹ przez – u¿yjê tutaj
takiego skrótu – zdrowy rozs¹dek, poniewa¿
zwrot œrodków wy³o¿onych w ten sposób nastê-
puje z natury rzeczy, oczywiœcie w jakimœ hory-
zoncie czasowym. My kierujemy tê ustawê do
tych, którzy w wyniku nie tak du¿ego, jak byæ
mo¿e jest to zawarte w pytaniu, powodzenia,
wskutek w³asnej sytuacji ekonomicznej nie maj¹
mo¿liwoœci wykonywania niezbêdnych remon-
tów i termomodernizacji, istotnych równie¿
z punktu polityki pañstwa w zakresie termoosz-
czêdnoœci. Czyli zapraszamy do tego termoosz-
czêdzania osoby, które nigdy by nie skorzysta³y
z jakiegokolwiek pomys³u na wykonanie takich
prac, bo musia³yby siêgn¹æ po kredyt.

Jest jeszcze jedna kwestia, ona mo¿e byæ tro-
szeczkê kontr¹ do tezy zawartej w pytaniu. Proszê

zauwa¿yæ, ¿e poprzez sprawdzenie zdolnoœci kre-
dytowej przy udzielaniu kredytu jednoczeœnie do-
tujemy z bud¿etu pañstwa podmioty, co do któ-
rych mamy przekonanie, ¿e w trakcie realizacji
dotowanego przedsiêwziêcia nie nast¹pi…

(Senator Marek Zió³kowski: Niewyp³acalnoœæ.)
Dok³adnie, czyli taka, z ró¿nych powodów, z³a

sytuacja finansowa. Zaleca³bym koncepcjê za-
ci¹gania kredytu, Panie Senatorze, polegaj¹c¹
na tym, ¿e w³asne œrodki mog¹ byæ przy negocja-
cji wielkoœci oprocentowania swego rodzaju za-
bezpieczeniem zaci¹gniêtej puli kredytu, a nie
na przyk³ad zabezpieczeniem wymaganym
przez banki, przy bardzo du¿ych remontach ro-
zumianym choæby jako zabezpieczenie hipote-
czne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo za szczegó³ow¹ instrukcjê.
Nastêpne pytanie. Proszê bardzo, pan senator

Lucjan Cichosz.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w zasadzie to pytanie, które

mnie równie¿ nurtowa³o, zada³ pan marsza³ek,
ale nie zgodzi³bym siê do koñca z odpowiedzi¹.

Panie Ministrze, s¹ zasoby finansowe, które
niekoniecznie muszê uruchamiaæ do dzia³añ ter-
momodernizacji i remontów. S¹ osoby, które mo-
g¹ trzymaæ na lokacie swoje pieni¹dze, a w³aœnie
skorzystaj¹ z kredytu i z dofinansowania. Jest to
nierówne traktowanie podmiotów w tej mierze.
Je¿eli pañstwu zale¿y na oszczêdzaniu energii i na
tym, ¿eby ten kierunek modernizacji by³ dla nas
bardziej atrakcyjny, to nale¿a³oby uruchomiæ
premie w³aœnie dla tych, którzy wykonuj¹ to rze-
czywiœcie, a nie tylko dla tych, co bior¹ kredyt. I tu
siê nie zgadzam…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pytanie, Pa-
nie Senatorze, proszê o pytanie. Ja bardzo siê cie-
szê, ¿e pan mnie popiera, ale proszê o pytanie.)

Chcia³bym siê zwróciæ do pana ministra z proœ-
b¹, ¿eby traktowaæ równo te podmioty. I moje py-
tanie: czy nie jest mo¿liwe…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy nie jest
mo¿liwe równe traktowanie podmiotów? Tak to
rozumiem.)

Tak, czy nie jest mo¿liwe równe traktowanie
w³aœnie tych podmiotów?

Jeszcze drugie pytanie chcia³bym zadaæ panu
ministrowi. Czy beneficjenci tego, ci, którzy sko-
rzystali ju¿ z tego dobrodziejstwa i wykonali tê ter-
momodernizacjê, mog¹ siê ubiegaæ o jakieœ pre-
mie z tego tytu³u?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o ostatnie pytanie, to drugie, to ci,

którzy ju¿ wykonali pewne czynnoœci, oczywiœcie
mog¹ skorzystaæ z pomocy pañstwa na podstawie
ustawy.Musz¹ tylkospe³niæpewnewarunki.Mówi-
my tu miêdzy innymi o tym, ¿e je¿eli ktoœ ju¿ doko-
na³ termomodernizacji budynku w taki sposób, i¿
uzyska³ odpowiedni poziom oszczêdnoœci, to i tak
mo¿e siêgn¹æ po premiê remontow¹ na podstawie
ustawy, nie wyczerpuj¹c wskaŸników termooszczê-
dnoœciowych. Twierdzimy bowiem, ¿e remont i ter-
momodernizacja dotychczas by³y wykonywane czê-
sto jakby obok, czyli termomodernizacja d¹¿y³a do
silnego ograniczenia zu¿ycia energii cieplnej, a re-
mont bywa³ traktowany jako pewne dzia³ania za-
chowawcze w stosunku do nieruchomoœci.

Odniosêsiê jeszcze, jeœlipanmarsza³ekpozwoli…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê

bardzo.)
Odniosê siê jeszcze do tej kwestii nierównego

traktowania podmiotów. Szanowni Pañstwo,
mo¿na za³o¿yæ tak¹ sytuacjê, ¿e wszyscy w Polsce
posiad¹cy œrodki lub siêgaj¹cy po wzmocnienie
kredytem maj¹ uprawnienie do otrzymania pre-
mii z tego tytu³u, ¿e zachowuj¹ siê rozumnie. Bo
rozumiem, ¿e w tezie pañskiego pytania, Panie
Senatorze, by³a zawarta taka myœl: mam pie-
ni¹dze, nie oszczêdzam energii cieplnej, trzymam
je na lokacie, ale koszt wydatkowany w zwi¹zku ze
zu¿yciem energii cieplnej jest wiêkszy ni¿ odsetki
otrzymywane z lokaty. W tym momencie mogê po-
wiedzieæ, ¿e nie potrzeba tu bud¿etu pañstwa, wy-
starczy – jeszcze raz siê pos³u¿ê tym krótkim sfor-
mu³owaniem – zdrowy rozs¹dek i kalkulacja.
A bud¿et pañstwa, jak pañstwo senatorowie wie-
dz¹, generalnie jest nakierowany w stronê tych
obszarów spo³ecznych, a w tym konkretnym przy-
padku nieruchomoœci mieszkalnych, które z racji
ma³ej i s³abej mobilnoœci finansowej nie dobij¹ do
tych, którzy posi³kuj¹c siê w³asnymi œrodkami,
dzia³aj¹ dla w³asnego dobra, a tak¿e dobra publi-
cznego, poprzez oszczêdzanie energii. W bud¿ecie
nie ma a¿ tylu œrodków, ¿eby daæ je wszystkim.
Uwa¿am, ¿e to wzmocnienie, nawet jako zachêta
do siêgniêcia po kredyt, przyspiesza procesy ener-
gooszczêdnoœciowe w Polsce, a wydaje mi siê, ¿e
nam wszystkim powinno na tym zale¿eæ. Gdybyœ-
my mieli znakomicie wiêcej œrodków, byæ mo¿e
pan senator móg³by wtedy zachowaæ lokatê
i ewentualnie otrzymaæ dotacjê na potrzeby ter-
momodernizacyjne, ale zawsze proszê przed tym
dokonaæ kalkulacji, czy to siê po prostu op³aca.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pytañ wiêcej nie ma…
A nie, przepraszam, pan senator sekretarz

Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jednym z najwa¿niejszych do-

kumentów, które bêd¹ istotne przy tej ca³ej proce-
durze termomodernizacji, jest audyt energetycz-
ny. Jest on œciœle okreœlony, pewne okreœlenia s¹
tu u¿yte, ale brakuje mi tutaj podmiotu, który bê-
dzie to wykonywa³. Chodzi o to, ¿eby nie by³a to
przypadkowa osoba, bo to bardzo wa¿ny doku-
ment, który stanowi o tym, czy mo¿na zaci¹gn¹æ
kredyt, czy nie. W tym dokumencie nie znajdujemy
informacji, czy jest to osoba uprawniona, czy po-
winna mieæ jakieœ wykszta³cenie, powinny byæ ja-
kieœ obwarowania. Nie zosta³o to jasno powiedzia-
ne w tym dokumencie. To by³oby jedno pytanie.

Drugie pytanie jest zwi¹zane z wyznaczeniem
doœæ sztywnej daty. W art. 6 pojawia siê 14 sier-
pnia 1961 r. jako data uprawniaj¹ca do ubiegania
siê o premiê remontow¹, je¿eli budynek by³
w³¹czony do u¿ytkowania przed t¹ dat¹. Jest to
data sztywna, doœæ œciœle okreœlona: 14 sierpnia
1961 r.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Mur berliñ-
ski wtedy zbudowano… 13 grudnia 1961 r.)

Z czym ona jest zwi¹zana i sk¹d takie sztywne
wyznaczenie tego terminu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam…
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce audytów

energetycznych, powiem, ¿e w Polsce istnieje ju¿
du¿a grupa audytorów, wystarczaj¹ca, znakomi-
cie wystarczaj¹ca, by zaspokoiæ popyt na audyty
w zwi¹zku z premiami termomodernizacyjnymi.
Oni nadal bêd¹ funkcjonowaæ. S¹ to osoby zwery-
fikowane, w jakimœ sensie stowarzyszone czy
zwi¹zane z organizacjami, miêdzy innymi z Krajo-
w¹ Agencj¹ Poszanowania Energii i kilkoma inny-
mi. Te osoby s¹ przygotowane do wykonywania
audytu. A dla bezpieczeñstwa i po to, ¿eby ten ry-
nek audytorów nie zrobi³ siê zbyt ciasny, ¿eby nie
ograniczaæ dostêpu, minister w³aœciwy do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
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kaniowej ma w zanadrzu rozporz¹dzenia, miêdzy
innymi rozporz¹dzenie dotycz¹ce sposobu weryfi-
kacji. Okreœla równie¿ w tym rozporz¹dzeniu
szczegó³owe warunki, jakie powinny spe³niaæ
podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, udzielaj¹cy dotacji z bud¿etu pañstwa, mo¿e
zlecaæ wykonanie weryfikacji takich audytów.
Czyli, innymi s³owy, na rynku mog¹ siê pojawiæ
ró¿ne audyty, najczêœciej pochodz¹ce od osób,
które ju¿ maj¹ ogromne doœwiadczenie, bo ju¿
dziesiêæ lat funkcjonuje ustawa o termomoderni-
zacji, a te audyty i tak, zanim zostan¹ wydane
œrodki z bud¿etu, bêd¹ sprawdzane przez odpo-
wiednie podmioty co do zasad dzia³ania oraz wa-
runków, jakie powinny spe³niaæ, okreœlonych
przez ministra w³aœciwego do spraw budowni-
ctwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
To jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.

Druga kwestia. Dlaczego 14 sierpnia 1961 r?
To jest data wejœcia w ¿ycie ustawy – Prawo bu-
dowlane ju¿ w epoce powojennej. Próbowaliœmy
okreœliæ inne daty, ale okaza³o siê, ¿e na etapie
rozpoczêcia dzia³ania ustawy potrzebujemy od-
dzia³ywaæ g³ównie na zasoby, w przypadku któ-
rych dotychczas praktycznie nie korzystano na-
wet z premii termomodernizacyjnej, poniewa¿
z powodu ich stanu technicznego nie mo¿na by³o
dojœæ do prac, które by³y czyst¹ termomoderniza-
cj¹. Jednak w mojej odpowiedzi musi znaleŸæ siê
wskazanie dla pañstwa senatorów polegaj¹ce na
tym, ¿e premia remontowa i premia kompensa-
cyjna bêd¹ w pierwszym etapie stosowania usta-
wy zwi¹zane z dzia³aniem odszkodowawczym ze
strony rz¹du polskiego w stosunku do tych, któ-
rzy nie mieli mo¿liwoœci dysponowania w³asnymi
nieruchomoœciami zajêtymi pod wynajem kwate-
runkowy. St¹d to zwi¹zanie wydatków z bud¿etu
w tych tytu³ach, w tytule remontowym i premii
kompensacyjnej, wydaje siê, przynajmniej jeœli
chodzi o pierwszy okres stosowania ustawy, bar-
dzo logiczne. W przysz³oœci ka¿dy z tych parame-
trów, ³¹cznie z parametrem wieku budynków,
mo¿e ulec zmianie. To jest kwestia monitorowa-
nia wysi³ku bud¿etu i dzia³ania ustawy.

(SenatorTadeuszGruszka:Jeszcze jednopytanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator ma jeszcze jedno pytanie, tak?

Proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym wróciæ do tego problemu, który pró-

bowaliœmy rozwik³aæ z panem senatorem sprawo-
zdawc¹, dotycz¹cego zmniejszenia rocznego za-
potrzebowania na energiê. Zapis ten jest rozbity

w art. 3, mowa jest tam o 10%, 15% i 25%. Pier-
wsze moje pytanie dotyczy³o tego, jaka jest ró¿ni-
ca miêdzy zapisem w lit. a i zapisem w lit. b.
W pierwszym z nich jest „wy³¹cznie system grzew-
czy”, a w drugim mówimy o modernizacji systemu
grzewczego.

Dodatkowa moja w¹tpliwoœæ. Poddajê pod dys-
kusjê zapis w lit. b, mówi¹cy o budynkach, w któ-
rych po 1984 r. wykonano tak¹ w³aœnie moderni-
zacjê. Czy je¿eli ktoœ po tym roku wykona³ termo-
modernizacjê, a nie posiada dowodów na to, ¿e
bra³ na to kredyt – bo wczeœniej powiedzieliœmy
sobie, ¿e jedynie taki sposób sfinansowania tego,
czyli kredyt, umo¿liwia uzyskanie takiej premii –
to dostanie premiê? Co w ogóle znaczy ten zapis
mówi¹cy o w budynkach, w których przeprowa-
dzono termomodernizacjê po 1984 r., i o tym, ¿e
mo¿na uzyskaæ w ich wypadku premiê termomo-
dernizacyjn¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o lit. a, to wydaje siê, ¿e jest to za-

pis o brzmieniu oczywistym: w wypadku tych bu-
dynków, w których modernizacja zwi¹zana z ter-
momodernizacj¹ – bo premia nazywa siê „termo-
modernizacyjna” – dotyczy wy³¹cznie systemu
grzewczego, nie oczekujemy wiêkszych oszczê-
dnoœci ni¿ dziesiêcioprocentowe. Bo tak napraw-
dê straty cieplne powoduje nie system grzewczy,
przynajmniej nie w tej interesuj¹cej nas masie,
ale budynek jako taki, na przyk³ad nieszczelne
okna, nieprawid³owe klatki schodowe, brak do-
cieplenia stropodachu, niew³aœciwy system itp.
W zwi¹zku z tym, ¿eby nie wy³¹czyæ samego mo-
dernizowania systemu grzewczego z dzia³añ ter-
momodernizacyjnych, postaraliœmy siê o zasto-
sowanie w projekcie wskaŸnika tylko 10%.

Kwestia budynków, w których po 1984 r. prze-
prowadzono modernizacjê systemu grzewczego.
Chodzi tu o zdarzenia, które by³y zwi¹zane z usu-
waniem tak zwanych wat w budynkach, co by³o
dotowane i dotyczy³o w³aœciwie wy³¹cznie
spó³dzielni mieszkaniowych. I to zaczê³o siê w³aœ-
nie po roku 1984. Co do tego proponujemy, ¿eby
modernizacja systemu grzewczego, jeœli ju¿ by³a
przeprowadzona, doprowadzi³a do zmniejszenia
zu¿ycia energii cieplnej o 15%. Bo skoro ta moder-
nizacja ju¿ mia³a miejsce, to osi¹gniêcie zmniej-
szenia zu¿ycia o 15% dziêki samej konstrukcji
budynku, jego, powiedzmy, architekturze i wypo-
sa¿eniu zmodernizowanemu pod k¹tem termo-
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modernizacji, powinno byæ mo¿liwe. I tu wystar-
czaj¹ oszczêdnoœci na poziomie 15%.

No i pozosta³e budynki. Proszê pañstwa, uwa-
¿amy, ¿e w tym wypadku mo¿na zdecydowanie
osi¹gn¹æ znacznie wy¿szy stopieñ oszczêdnoœci,
dlatego ¿e po odjêciu budynków opisanych
w lit. a i lit. b zostaj¹ w lit. c po prostu pozosta³e
budynki, to znaczy te, w których mo¿na by by³o
czy te¿ nale¿a³oby zarówno przeprowadziæ moder-
nizacjê systemu grzewczego, jak i wykonaæ pozo-
sta³¹ czêœci robót poza systemem grzewczym – nie
chcê ich w tej chwili katalogowaæ.

Senator Tadeusz Gruszka:
W takim razie przez pojêcie „system grzewczy”

rozumiemy Ÿród³o ciep³a i te elementy, które roz-
prowadzaj¹ po lokalu mieszkalnym ciep³o. Tak?
Czy dobrze zrozumia³em pana ministra? To jest
Ÿród³o i rozprowadzenie, tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

System grzewczy to Ÿród³o, przy³¹cze, oczywi-
œcie w zale¿noœci od tego, w jaki sposób energia
jest dostarczana lub wytwarzana w budynku.

Senator Tadeusz Gruszka:
Je¿eli jeszcze móg³bym, Panie Marsza³ku…
W art. 28 w pkcie 1 mówimy o remontach, któ-

re polegaj¹ na wymianie okien, instalacji gazo-
wej, elektrycznej. A wiêc ten zapis nale¿a³oby
uzupe³niæ o instalacjê centralnego ogrzewania.
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku, udzielê odpowiedzi.
Art. 28 dotyczy zupe³nie innej sytuacji. Jeœli

uznamy, ¿e remont systemu grzewczego – a w tej
chwili przewa¿a pogl¹d, ¿e system grzewczy sk³a-
da siê równie¿ z urz¹dzeñ grzewczych zainstalo-
wanych w lokalu mieszkalnym – nale¿y do przed-
siêwziêæ termomodernizacyjnych rozumianych
jako wykonywane na przyk³ad przez wspólnotê
mieszkaniow¹ czy spó³dzielniê, to w art. 27, który
reguluje indywidualne dzia³ania zwi¹zane z re-
montem lokalu mieszkalnego… No, nie mogliœmy
doprowadziæ do sytuacji, ¿e wydatek z bud¿etu
bêdzie zwi¹zany z remontem systemu grzewczego
w lokalu mieszkalnym i w tej czêœci bêdzie po-
³¹czony z dotowaniem wynikaj¹cym z dzia³ania

premii termomodernizacyjnej, a tak¿e z zupe³nie
innym tytu³em, poniewa¿ ten tytu³ dotyczy premii
gwarancyjnych z ksi¹¿eczek mieszkaniowych. To
jest w ustawie taka wartoœæ dodana, która pojawi-
³a siê po to, ¿eby w³aœciciele ksi¹¿eczek mieszka-
niowych chcieli wykonywaæ remonty lokali miesz-
kalnych w takich sytuacjach, kiedy mo¿e to byæ
zwi¹zane na przyk³ad z remontem instalacji
wspólnej, w tym przypadku instalacji elektrycz-
nej. Powodem jest to, ¿e powi¹zanie remontu in-
stalacji elektrycznej w czêœciach wspólnych nie-
ruchomoœci i w lokalu rodzi jak najlepsze skutki
dla samej nieruchomoœci. Czyli to jest zupe³nie
inny tytu³. W art. 28 nie mamy do czynienia z do-
tacj¹ z bud¿etu pañstwa, z Funduszu Termomo-
dernizacji i Remontów, ale z wykorzystaniem pe-
wnego tytu³u, w którym to przypadku beneficjen-
tami dotacji s¹ osoby uprawnione do premii gwa-
rancyjnej z ksi¹¿eczek mieszkaniowych. I to jest
jakby zupe³nie poza t¹ ustaw¹, bo ta zmiana zo-
stanie wprowadzona do ustawy o pomocy pañ-
stwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkanio-
wych i bêdzie mieæ zwi¹zek tylko z sytuacj¹ bene-
ficjentów premii gwarancyjnej, którzy wykonaj¹
trzy rodzaje robót z katalogu wskazanego w pro-
jekcie ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
W dyskusji jako pierwszy g³os zabierze pan se-

nator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e ta ustawa jest bardzo istotna. Dlacze-

go? Moim zdaniem dlatego, ¿e po³¹czono, zinte-
growano tu termomodernizacjê i remonty. Na-
st¹pi wiêc i synergia skutków, i synergia finanso-
wania, bêd¹ tak¿e nie tylko dzia³ania pojedyncze,
zwi¹zane najpierw z sam¹ termomodernizacj¹,
ale te¿ póŸniej z remontem. Mo¿na to w tym ele-
mencie po³¹czyæ i s¹ do tego instrumenty prawne.

Niemniej jednak w imieniu w³asnym, ale tak¿e
senatora Iwana, chcia³bym z³o¿yæ na rêce pana
marsza³ka poprawkê do ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów: w art. 2 w pkcie 4
po wyrazach „o podobnym znaczeniu” dodaje siê
wyrazy „w tym plebanie, domy zakonne i klaszto-
ry”. W naszej ocenie, mojej i pana senatora Iwa-
na, by³oby to doprecyzowanie katalogu. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W tej chwili poproszê o zabranie g³osu pana se-

natora Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e projekt idzie w dobrym kierunku, ale

zapisy, które tu s¹, nie s¹ tak dalece dobre, ¿eby
go chwaliæ. A dlaczego? Ja przytoczê ju¿ przedsta-
wiane tutaj przez senatora sprawozdawcê uzasa-
dnienie, mówi¹ce o tym, ¿e przepisy w tym projek-
cie zawarte maj¹ na celu poprawê stanu technicz-
nego istniej¹cego zasobu mieszkaniowego,
w szczególnoœci czêœci wspólnych budynków wie-
lorodzinnych poprzez ich remont i termomoderni-
zacjê. Niewykonanie remontów mo¿e skutkowaæ
katastrof¹ budowlan¹ i utrat¹ zasobów mieszka-
niowych.

Nawi¹¿ê teraz do mojego pytania skierowanego
do pana ministra, dotycz¹cego przyjêcia sztywnej
daty, przed któr¹ u¿ytkowanie umo¿liwia uzyska-
nie premii remontowej. W latach siedemdzie-
si¹tych w wielu miastach – a takie dowody mam
z Jastrzêbia Zdroju czy Katowic, gdzie w ramach
budownictwa wielomieszkaniowego budowano
z wielkiej p³yty – budynki nadaj¹ siê do jak naj-
szybszego wyremontowania. A wiêc gdybyœmy
przesunêli ten okres na lata póŸniejsze – a do tego
w³aœnie bêdzie zmierza³a moja propozycja po-
prawki – mo¿na by by³o w³¹czyæ w tê ca³¹ akcjê re-
montow¹ tak¿e te budynki, które zagra¿aj¹ ju¿ ¿y-
ciu mieszkañców.

Najtañsza energia to taka, która nie zosta³a zu-
¿yta, to jest wszystkim znana prawda. W tym kie-
runku chcia³bym zmierzaæ, uzasadniaj¹c moj¹
kolejn¹ poprawkê. W art. 5 przyjêto, ¿e wysokoœæ
premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wyko-
rzystanej kwoty kredytu zaci¹gniêtego na realiza-
cjê przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego.
Uwa¿am, ¿e je¿eli uznaniowo przyjêto 20%, to
dlaczego nie wy¿sz¹ kwotê, 30%, 50%. Ja zapro-
ponujê inn¹ wartoœæ procentow¹, a uzasadniam
to tym, ¿e stoimy przed wyzwaniem, jakie stawia
przed nami Unia Europejska, otó¿ w ramach dzia-
³añ modernizacyjnych i termomodernizacyjnych
nasze zu¿ycie energii ma zmaleæ o 20%. Je¿eli nie
zachêcimy mieszkañców ekonomicznie, to mo¿e-
my nie uzyskaæ tego efektu. Dlatego moja propo-
zycja bêdzie zwi¹zana z tym, aby zwiêkszyæ pro-
cent wykorzystanej kwoty, która bêdzie wysoko-
œci¹ premii termomodernizacyjnej.

I na koniec chcia³bym podj¹æ jednak poprawkê
dotycz¹c¹ art. 28, mimo ¿e to nie wi¹¿e siê z ter-
momodernizacj¹, ale zmieniamy zapis w ustawie.
Wiele jest takich budynków, które posiada wspól-

nota, a maj¹ one indywidualne Ÿród³a ciep³a.
Wspólne dzia³anie mog³oby skutkowaæ tym, ¿e
powsta³yby ekologiczne Ÿród³a ciep³a i dodatkowo
bardzo wydajne grzejniki. Odwo³am siê do para-
metrów technicznych, bo zmniejszaj¹c iloœæ wody
w obiegu, uzyskujemy oszczêdnoœci. Dlatego bê-
dê siê stara³ o to, ¿eby w art. 28 wprowadziæ po-
prawkê maj¹c¹ na celu to, aby zmiany polegaj¹ce
na remontach i wymianie centralnego ogrzewania
tak¿e by³y dotowane z tych Ÿróde³ finansowania,
o których przed chwileczk¹ wspomnia³ pan mini-
ster. Powodem takiego dzia³ania mo¿e byæ rów-
nie¿ taka sytuacja, która jest tu opisana, zreszt¹
spotyka siê to na wielu osiedlach, ja te¿ mia³em na
to dowody. Podam przyk³ad. Wykonanie przy-
³¹cza technicznego do scentralizowanego Ÿród³a
ciep³a, gdy elektrociep³ownia znajduje siê w odle-
g³oœci 200–300 m, w³aœnie ze wzglêdów finanso-
wych mo¿e byæ trudne, bo mieszkañcy nie s¹
sk³onni do przy³¹czenia siê do takiej sieci. Dziê-
kujê za uwagê. Sk³adam poni¿sze trzy poprawki
na rêce marsza³ka.

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

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja na etapie procedowania nad t¹ ustaw¹ w Sej-

mie z³o¿y³em oœwiadczenie senatorskie do mini-
stra infrastruktury, pana Cezarego Grabarczyka,
oraz do pos³ów, cz³onków sejmowej podkomisji
infrastruktury, z wnioskiem o nieobni¿anie pre-
mii gwarancyjnej na realizacjê dzia³añ termomo-
dernizacyjnych. Wniosek mój nie uzyska³ popar-
cia wœród pos³ów, czego nie kwestionujê, ale cie-
szy mnie fakt, ¿e Komisja Gospodarki Narodowej
w dniu 21 paŸdziernika bie¿¹cego roku wprowa-
dzi³a trzy poprawki, które w inny sposób u³atwi¹
skorzystanie z tej premii. Bêdê g³osowa³ za przyjê-
ciem tych poprawek. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
S³usznie senator Kleina powiedzia³, ¿e nie d³u-

¿ej ni¿ pó³torej minuty.
Ja w sprawie doœæ wa¿nej, istotnej nie dla ca³ej

Polski, nie dla wszystkich miast, ale dla du¿ej licz-
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by miast charakteryzuj¹cych siê star¹ zabudow¹.
Jak wiadomo, obecna ustawa skierowana jest do
indywidualnych u¿ytkowników, i to jest dobre, ¿e
mog¹ oni tak modernizowaæ swoje domy, aby uzy-
skaæ efekt energetyczny i zmniejszyæ koszty. Pro-
blemem jest to, ¿e w wielu miastach, których woj-
na – na szczêœcie czy nieszczêœcie, to zale¿y, jak
na to patrzeæ, nie zniszczy³a – istnieje stara zabu-
dowa. Waloryzacja tych zasobów wymaga nie tyl-
ko ocieplania budynków, ale tak¿e za³o¿enia no-
wych instalacji, olbrzymich instalacji energetycz-
nych, chocia¿by tam, gdzie s¹ kominy, a nie ma
mo¿liwoœci zastosowania gazyfikacji, bo kon-
strukcja budynków na to nie pozwala. Wtedy trze-
ba po prostu za³o¿yæ ogrzewanie ciep³¹ wod¹. Da-
je to oczywiœcie efekt energetyczny, o którym tu
wszyscy mówimy, daje oczywiœcie efekt ochrony
œrodowiska, no i – powiedzmy sobie do koñca –
przyczynia siê do lepszego samopoczucia w takiej
dzielnicy, w takim domu.

Moja uwaga dotyczy³aby tego, ¿eby prace mini-
sterstwa, dalsze prace nad t¹ ustaw¹, zmierza³y
do pomocy samorz¹dom, byæ mo¿e tak¿e œrodka-
mi europejskimi, aby miasta, gminy, te obci¹¿one
starymi zabudowami, które przez to ulegaj¹ de-
gradacji, uzyska³y znaczniejsz¹ pomoc, potê¿n¹
pomoc, bo to s¹ inwestycje rzêdu setek milionów
z³otych, na przyk³ad dla miasta Bydgoszczy. Ta-
kim miastem ze star¹ zabudow¹ jest te¿ Gdañsk,
takim miastem jest Bytom i inne œl¹skie miasta.
Dlaczego jeszcze nale¿y to zrobiæ? Ano dlatego, ¿e
te zabudowy ulegaj¹ samodegradacji. W³aœciciele
równie¿ nie posiadaj¹ takich mocy inwestycyj-
nych, ¿eby wspólnie dokonaæ tego olbrzymiego
wysi³ku na rzecz modernizacji energetyki.

Panie Senatorze Kleina, spe³ni³em pañski wa-
runek. Tak? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli: pan senator Majkowski – je-
den wniosek; pan senator Gruszka – trzy wnioski.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porz¹dku obrad…

Proszê? Tak. Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by
siê ustosunkowaæ do poprawek? Ja nie wiem, czy
pan minister je widzia³.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Piotr Styczeñ: Panie Marsza³ku, jeœli
mo¿na, to na posiedzeniu komisji, do której zosta-

n¹ one skierowane, bêdziemy wnosiæ nasze uwagi
i ewentualnie w drodze dyskusji uzgodnimy
wspólne z Wysok¹ Izb¹ stanowisko dotycz¹ce
wniesionych poprawek.)

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Kazimierza Kleinê, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

przedstawiam sprawozdanie z naszego posiedze-
nia poœwiêconego uchwalonej przez Sejm w dniu
15 paŸdziernika 2008 r. ustawie o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.

Marsza³ek Senatu dnia 16 paŸdziernika 2008 r.
skierowa³ ustawê do naszej komisji, która rozpa-
trzy³a j¹ 27 paŸdziernika 2008 r. Komisja Gospo-
darki Narodowej wnosi o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek.

Rozwi¹zania przyjête w ustawie o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomoœciami pozwol¹ na
zracjonalizowanie gospodarki nieruchomoœciami
niezbêdnymi do realizacji zadañ ministerstw i urzê-
dów obs³uguj¹cych organy administracji rz¹dowej,
a tak¿e na sprzeda¿ nieruchomoœci zbêdnych
zpunktuwidzeniapotrzeb tych jednostek,w tymna
przyk³ad oœrodków wypoczynkowych.

Ustawa ma na celu wprowadzenie mechaniz-
mów, które umo¿liwi¹ prowadzenie przez jeden
organ, ministra w³aœciwego do spraw skarbu pañ-
stwa, polityki i gospodarowanie wszystkimi nie-
ruchomoœciami przeznaczonymi na potrzeby
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rz¹dowego
Centrum Legislacji, ministerstw, urzêdów cen-
tralnych oraz urzêdów wojewódzkich.

Ustawa wyposa¿a ministra w³aœciwego do
spraw skarbu pañstwa w znacznie wiêksze kom-
petencje w zakresie gospodarowania nierucho-
moœciami przeznaczonymi na potrzeby wy¿ej wy-
mienionych urzêdów i instytucji, które obecnie
posiada minister w³aœciwy do spraw administra-
cji publicznej.

Ustawa znosi tak¿e podzia³ na nieruchomoœci
statutowe i niestatutowe w stosunku do nieru-
chomoœci przeznaczonych na potrzeby Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Rz¹dowego Centrum Le-
gislacji, ministerstw, urzêdów centralnych oraz
urzêdów wojewódzkich, ale zachowuje jeden wy-
j¹tek, w przypadku Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad pozostanie podzia³ nieru-
chomoœci na statutowe i niestatutowe.

Ustawa pozostawia tak¿e w zasobie nierucho-
moœci Skarbu Pañstwa nieruchomoœci przezna-
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czone na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, Rz¹dowego Centrum Legislacji, mini-
sterstw, urzêdów centralnych i urzêdów wojewó-
dzkich. Ewidencjê tych nieruchomoœci bêdzie
prowadzi³ minister w³aœciwy do spraw skarbu
pañstwa, który bêdzie tymi nieruchomoœciami
tak¿e gospodarowa³.

Ustawa okreœla w sposób wyczerpuj¹cy kom-
petencje ministra w³aœciwego do spraw skarbu
pañstwa jako gospodarza tych nieruchomoœci.

Zgodnie z ustaw¹ do kompetencji ministra w³a-
œciwego do spraw skarbu pañstwa bêdzie nale¿a-
³o: prowadzenie ewidencji nieruchomoœci prze-
znaczonych na potrzeby wymienionych ju¿ insty-
tucji; zarz¹dzanie obrotem nieruchomoœciami
z punktu widzenia zapotrzebowania lub zbêdno-
œci tych instytucji, a wiêc kancelarii premiera,
Rz¹dowego Centrum Legislacji, ministerstw,
urzêdów centralnych i urzêdów wojewódzkich;
nabywanie na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub
w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci, które
bêd¹ potrzebne dla urzêdów centralnych; odda-
wanie, przenoszenie lub wygaszenie trwa³ego za-
rz¹du nieruchomoœci, które dzisiaj s¹ w gestii
urzêdów centralnych; ustanawianie ograniczone-
go prawa rzeczowego na nieruchomoœciach bê-
d¹cych w jego ewidencji; oraz wykonywanie czyn-
noœci faktycznych i prawnych w stosunku do nie-
ruchomoœci w wypadku, kiedy nieruchomoœæ po-
zostaje w jego ewidencji i nie jest oddana w trwa³y
zarz¹d urzêdów centralnych.

W stosunku do innych instytucji pañstwowych,
takich jak Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu,
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej, Trybuna³
Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich,
S¹d Najwy¿szy, Naczelny S¹d Administracyjny
i inne s¹dy administracyjne, Najwy¿sza Izba Kon-
troli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowe
Biuro Wyborcze, Instytut Pamiêci Narodowej – Ko-
misja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu oraz Pañstwowa Inspekcja Pracy, zostaj¹
zastosowane dotychczasowe regulacje.

Komisja Gospodarki Narodowej w dyskusji uz-
na³a, ¿e rozwi¹zanie, które zosta³o zaproponowa-
ne przez rz¹d, jest rozwi¹zaniem w³aœciwym, ¿e
prowadzi ono w kierunku racjonalizacji gospo-
darki nieruchomoœciami bêd¹cymi w gestii admi-
nistracji centralnej i ¿e to rozwi¹zanie zracjonali-
zuje tê gospodarkê. Równoczeœnie Komisja Go-
spodarki Narodowej zwróci³a uwagê na to, ¿e ta
ustawa w praktyce bêdzie obejmowa³a tylko nie-
wielk¹ czêœæ nieruchomoœci bêd¹cych dzisiaj
w gestii administracji rz¹dowej. Tych, o których
tutaj te¿ mówi³em, które wymienia³em, ta ustawa
nie obejmuje, nie obejmuje tak¿e ca³ej admini-
stracji niezespolonej, ale wydaje siê, ¿e w przy-
sz³oœci – je¿eli w praktyce ta ustawa zadzia³a i bê-
dzie mo¿na dziêki niej sprawnie gospodarowaæ

nieruchomoœciami – bêdzie siê stopniowo rozsze-
rza³o zakres jej funkcjonowania na kolejne orga-
na administracji rz¹dowej.

Oczywiœcie przyjêcie tej ustawy odbywa siê po
czêœci kosztem administracji samorz¹dowej po-
wiatowej. Starostowie, którzy do tej pory byli dys-
ponentami maj¹tku urzêdów administracji cen-
tralnej, dzisiaj w czêœci zostali tego prawa pozba-
wieni. Ale, jak mówi³em, zdecydowana wiêkszoœæ
nieruchomoœci bêd¹cych nieruchomoœciami
Skarbu Pañstwa pozostaje w dalszym ci¹gu w do-
tychczasowym sposobie zarz¹dzania, a wiêc oczy-
wiœcie organa samorz¹du, czyli starostowie, wy-
konuj¹cy zadania przewidziane dla Skarbu Pañ-
stwa, te zadania w dalszym ci¹gu bêd¹ wykony-
wali, a dochody ze zbycia, dzier¿awienia tych nie-
ruchomoœci w dalszym ci¹gu w 25% bêd¹ docho-
dami powiatów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przy okazji wspomnê, ¿e poniewa¿ do ustawy

o termomodernizacji wp³ynê³y poprawki, ta usta-
wa zostanie skierowana do Komisji Gospodarki
Narodowej.

Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
senatora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji. Proszê bardzo.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
15 paŸdziernika 2008 r. ustawie o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.

Komisja rozpatrzy³a wspomnian¹ ustawê
w dniu 30 paŸdziernika i 4 g³osami za, wobec tego,
¿e 3 osoby wstrzyma³y siê od g³osu, postanowi³a
rekomendowaæ j¹ Wysokiej Izbie bez poprawek.

W³aœciwie powinienem powiedzieæ: mia³bym
zaszczyt przedstawiæ wprowadzan¹ ustawê. Ale
przed chwil¹ pan senator Kleina wymieni³ wszyst-
kie jej wa¿ne punkty. ¯eby wiêc nie powtarzaæ
tych sformu³owañ i stwierdzeñ, by oszczêdziæ
czas, powiem po prostu, ¿e chcê poprosiæ Wysok¹
Izbê, w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej, o przyjêcie ustawy
bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Poniewa¿ projekt ustawy zosta³ wniesiony
przez rz¹d, do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny prezes Rady Ministrów.

Czy przedstawiciel rz¹du, podsekretarz stanu,
zastêpca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz, chcia³by zabraæ g³os?

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
Senatorowie!

Ja chcia³bym tylko serdecznie podziêkowaæ
za bardzo efektywn¹ i merytoryczn¹ pracê ko-
misji senackich oraz prosiæ Wysok¹ Izbê o ¿y-
czliwe przyjêcie tej ustawy. Mamy nadziejê
i wyra¿amy przekonanie, ¿e ten akt prawny po-
zwoli w sposób racjonalny gospodarowaæ nie-
ruchomoœciami, pozwoli wskazaæ jeden organ,
który du¿o szerzej, ni¿ to by³o do tej pory, bê-
dzie siê zajmowa³ sprawami zwi¹zanymi z go-
spodarowaniem nieruchomoœciami, a tak¿e
pozwoli szybciej pozbywaæ siê nieruchomoœci
zbêdnych z punktu widzenia zadañ mini-
sterstw, urzêdów centralnych, urzêdów woje-
wódzkich i Rz¹dowego Centrum Legislacji.
Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoœ z senatorów pragnie zadaæ pytanie?

Nie widzê zg³oszeñ.
Wobec tego teraz otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e do dyskusji nie zapisa³ siê nikt

spoœród senatorów. W zwi¹zku z tym dyskusjê za-
mykam.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji.

(Rozmowy na sali)
Proszêpanów,proszênarozmowywyjœædoholu.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 308,

a sprawozdanie komisji w druku nr 308A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, senatora Tomasza Misiaka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji. Proszê bardzo.

Senator Tomasz Misiak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji

Gospodarki Narodowej w sprawie uchwalonej
przez Sejm w dniu 17 paŸdziernika ustawy
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji.

Komisja Gospodarki Narodowej obradowa³a
nad punktem zmiany, w³aœciwie jedynym pun-
ktem, dosyæ krótko, poniewa¿ pad³ wniosek o od-
rzucenie ustawy w ca³oœci, wynikaj¹cy z informa-
cji, i¿ w Sejmie nie odby³o siê pierwsze czytanie tej
ustawy.

Zmiana dotyczy przede wszystkim wykreœlenia
ust. 4 w art. 15 w ustawie z dnia 16 kwietnia
1993 r. Artyku³ ten mówi o mo¿liwoœci dokonywa-
nia sprzeda¿y bonów towarowych oferowanych
przez sieci handlowe i dystrybutorów bonów to-
warowych poni¿ej ich ceny nominalnej. Oznacza
to, ¿e oferowane do sprzeda¿y bony o wartoœci
100 z³ mog¹ byæ sprzedawane z odpowiednim ra-
batem finansowym.

Komisja, w³aœnie z powodu informacji o braku
pierwszego czytania, wnios³a o odrzucenie w ca³o-
œci tej zmiany i taki wniosek zosta³ przez komisjê
przeg³osowany. Dyskusja w tej sprawie, myœlê,
mog³aby siê odbyæ, poniewa¿ z ró¿nych stron pa-
da wiele argumentów za i przeciw. Oczywiœcie mó-
wi siê o konkurencji dla ma³ych polskich sklepów
ze strony du¿ych sieci handlowych, mówi siê te¿
o konkurencji miêdzy du¿ymi instytucjami finan-
sowymi oferuj¹cymi powa¿ne kwoty bonów towa-
rowych na rynku. Pozostawiamy tê kwestiê sena-
torom do dyskusji. My, jako komisja, wnosimy
o odrzucenie tej ustawy w ca³oœci.

Informacja o braku pierwszego czytania w Se-
jmie, jak¹ mia³a komisja, nie potwierdzi³a siê. Zgo-
dnie z Regulaminem Sejmu pierwsze czytanie ma
prawo odbywaæ siê w sejmowej komisji, drugie czy-
tanie odbywa siê bezpoœrednio podczas posiedze-
nia Sejmu. Ustali³em to z legislatorami. Oczywiœcie
ustawa przesz³a pe³ny formalny tryb procedowa-
nia, któremu powinna zostaæ w Sejmie poddana.

Jako sprawozdawca komisji, myœlê, nic wiêcej
dodaæ nie mogê, poniewa¿ dyskusja w komisji siê
nie odbywa³a. Dziêkujê bardzo.

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

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

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

Wobec tego dziêkujê panu senatorowi.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
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Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Przedstawicie-
lem rz¹du jest prezes UOKiK Ma³gorzata Krasno-
dêbska-Tomkiel.

Czy pani prezes chce zabraæ g³os?

Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Do projektu ustawy nie ma formalnie stano-

wiska rz¹du. Z punktu widzenia kompetencji
urzêdu, którym kierujê, Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, rekomendacja dla tego
projektu jest pozytywna. Wed³ug nas projekt ten
mo¿e przynieœæ skutki korzystne dla ochrony in-
teresów konsumentów, którzy w wiêkszoœci przy-
padków s¹ beneficjentami tego przepisu w sytua-
cji, kiedy dostaj¹ od pracodawców bony, co naj-
czêœciej dzieje siê w okresach przedœwi¹tecznych.

Nie widzimy równie¿ zagro¿eñ dla rozwoju kon-
kurencji, a wiêc z punktu widzenia Urzêdu Anty-
monopolowego. Z analiz rynkowych, które prze-
prowadzaliœmy na potrzeby naszych postêpowañ
koncentracyjnych, wielkopowierzchniowe obiek-
ty handlowe de facto nie s¹ konkurentami ma³ych
sklepów, funkcjonuj¹ one bowiem w odniesieniu
do zupe³nie innego kana³u dystrybucji.

Tak wiêc z punktu widzenia ochrony interesów
konsumentów stanowisko urzêdu jest pozyty-
wne. Dziêkujê.

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

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

Czy s¹ pytania?
Proszê bardzo, pan senator Wyrowiñski.
Mo¿e pani odpowiadaæ z miejsca.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pani Prezes, jak rozumiem, urz¹d jest przeciw-

ny temu, aby odrzucaæ tê ustawê, tak jak propo-
nuje to komisja, która rekomenduje Izbie, taka
by³a konkluzja pana senatora sprawozdawcy, od-
rzucenie ustawy?

Senator Tomasz Misiak:
To znaczy, jako sprawozdawcy komisji, nie zaœ

jako senatora. Relacjonowa³em rekomendacjê

komisji. Komisja faktycznie wnios³a o odrzucenie
tej ustawy. Ale te¿ uzasadni³em, dlaczego wnieœ-
liœmy o odrzucenie. Takie mieliœmy informacje
o ustawie, ale by³y to informacje, które siê póŸniej
nie potwierdzi³y.

(Senator Jan Wyrowiñski: Je¿eli mo¿na, Panie
Marsza³ku.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Wzglêdy, które kierowa³y komisj¹, mia³y charak-

terwy³¹cznie formalny,nie zaœmerytoryczny, tak?

Senator Tomasz Misiak:
Z tego powodu zg³osi³em wniosek o odrzucenie

jako przewodnicz¹cy komisji.
(Senator Jan Wyrowiñski: Rozumiem.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dyskusji merytorycznej, jak siê dowiedzieliœ-

my, w ogóle nie by³o, wiêc kiepsko ta sprawa wy-
gl¹da.

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

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Ale poniewa¿ stwierdzam, ¿e nikt siê do
g³osu nie zapisa³…

Tak? Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator wyrazi³ w¹tpliwoœci dotycz¹ce

pierwszego czytania i rzeczywiœcie zg³osi³ najdalej
id¹cy wniosek. Ale ja zabiera³am g³os w komisji,
przedstawiaj¹c argumenty, które przemawia³yby
b¹dŸ za przyjêciem poprawki, któr¹ proponowa-
³am, b¹dŸ te¿ za odrzuceniem tego projektu. Dla-
tego bardzo dziwi mnie postawa UOKiK. UOKiK
nie widzi ¿adnego zagro¿enia ze strony hipermar-
ketów, stwarzanego przez wykreœlenie artyku³u
wprowadzonego w 2004 r. w³aœnie po to, ¿eby ma-
³e i œrednie przedsiêbiorstwa by³y chronione przed
poczynaniami dumpingowymi i polityk¹ hiper-
marketów, których si³a ra¿enia jest znaczna.

Chcia³abym przypomnieæ, ¿e dostaliœmy pisma
z Kongregacji Przemys³owo-Handlowej, Ogólno-
polskiej Izby Gospodarczej, Konfederacji Praco-
dawców Polskich. Posi³kowaliœmy siê równie¿, ja
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przynajmniej tak zrobi³am, artyku³ami, które od-
zwierciedlaj¹ polemikê na ten temat. Przedstawi-
³am argumenty, dlaczego nale¿y odrzuciæ ten pro-
jekt ustawy. Projekt przedstawiony zreszt¹ przez
POHiD, czyli Polsk¹ Organizacjê Handlu i Dystry-
bucji, która zrzesza zagraniczne sieci handlowe
Auchan, Carrefour, Géant, Jeronimo, Kaufland,
LIDL, Metro itd., itd. S¹ to najwiêksze hipermar-
kety, które s¹ zrzeszone w Polskiej Organizacji
Handlu i Dystrybucji.

Mam tu te¿ stenogram z posiedzenia sejmowej
komisji nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo”. No
chyba piêæ minut poœwiêcono temu punktowi
obrad. Zabra³ g³os tylko reprezentant POHiD,
przedstawiaj¹c swój projekt, bo to by³ projekt tej
organizacji, i bardzo szybko zosta³ przyjêty.

Ja jeszcze raz chcia³abym powiedzieæ, ¿e arty-
ku³, który chcecie pañstwo wykreœliæ, by³ w³aœnie
po to umieszczony w ustawie, ¿eby chroni³ ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa. Wielkopowierzchnio-
we obiekty czy te¿ hipermarkety, które chc¹
sprzedawaæ bony po zani¿onej cenie, czyli cenie
ni¿szej ni¿ nominalna, mog¹ sobie bardzo ³atwo
zrekompensowaæ… no, nie powiem, ¿e straty, ale
te kilka procent poprzez podwy¿kê cen w danym
okresie, wiedz¹c, ile osób przyjdzie do hipermar-
ketu.

I proszê sobie wyobraziæ, jaka bêdzie konku-
rencja, której pani, przedstawicielka UOKiK, nie
widzi, w jakiejœ miejscowoœci, gdzie hipermarkety
przejm¹ ca³¹ klientelê, sprzedaj¹c bony zak³adom
pracy w tej miejscowoœci. To jest po prostu dra-
mat, ¿eby ma³e i œrednie firmy nie mog³y mieæ pra-
wa wyboru, je¿eli chodzi o bony, i nie mog³y spro-
staæ konkurencji z hipermarketami. Jest dla
mnie zastanawiaj¹ce, a w³aœciwie ¿enuj¹ce, ¿e my
dostajemy projekty o takiej treœci z komisji „Przy-
jazne Pañstwo”…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak,
przyjazne!)

Jakie to jest przyjazne pañstwo, które nie widzi
zagro¿enia ze strony hipermarketów w tak new-
ralgicznych momentach, jak w³aœnie przed œwiê-
tami, kiedy ma³e i œrednie firmy, które zajmuj¹ siê
handlem, licz¹ na zarobek. Tym bardziej teraz,
w okresie kryzysu, wszyscy powinniœmy robiæ to,
co powinniœmy, czyli za wszelk¹ cenê chroniæ ten
handel.

Ja jestem, szczerze mówi¹c, zaskoczona posta-
w¹ UOKiK i w³aœnie wychodzeniem znowu na-
przeciw sklepom wielkopowierzchniowym. Ta
dyskusja powinna rzeczywiœcie siê odbyæ i mam
nadziejê, ¿e weŸmiecie pañstwo pod uwagê argu-
menty, które otrzymujemy od ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, a nie bêdziecie siê kierowaæ tyl-
ko i wy³¹cznie opini¹ UOKiK, bo dzisiaj w tak wa¿-
nej kwestii nie mo¿na by³o liczyæ na reprezentan-
ta rz¹du. Ubolewam nad tym, ¿e Senat w ten spo-

sób zosta³ potraktowany przy tak wa¿nym pun-
kcie. Czy mo¿na zg³aszaæ poprawki w tym mo-
mencie?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Oczy-
wiœcie.)

W takim razie ja chcia³abym…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Przed

koñcem debaty zawsze mo¿na.)
Chcia³abym zg³osiæ poprawkê, mam wniosek…

No, ja zg³asza³am wniosek o odrzucenie w ogóle
tego projektu.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No to
taki wniosek jest, ju¿ nie trzeba go sk³adaæ.)

Tak, ju¿ nie trzeba. I w takim razie dotyczy³oby
to art. 1 i by³oby to tak.

Po pierwsze, w ustawie z dnia 16 kwietnia
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 15
ust. 1 pkt 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i do-
daje pkt 6 w brzemieniu „emitowanie oraz realiza-
cja znaków legitymacyjnych podlegaj¹cych wy-
mianie na towary lub us³ugi, oferowanych poni¿ej
ich wartoœci nominalnej lub podlegaj¹cych wy-
mianie na towary lub us³ugi o cenie przewy¿sza-
j¹cej wartoœæ nominaln¹ znaku”.

Po drugie, uchyla siê ust. 4.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Tylko proszê z³o¿yæ to na piœmie.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak.)
Czy s¹ jeszcze g³osy?
Pan senator Misiak, proszê bardzo.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym równie¿ zabraæ g³os merytorycznie

w tej kwestii i przekazaæ pewne wahanie, które ja
mam osobiœcie jako osoba, która zapozna³a siê
z faktami ekonomicznymi dotycz¹cymi tej ca³ej
sprawy. Rzeczywiœcie mo¿na by by³o stwierdziæ
prosto, ¿e mamy tu do czynienia z konkurencj¹
pomiêdzy tylko i wy³¹cznie sieciami handlowymi
i drobn¹ przedsiêbiorczoœci¹ czy ma³ymi sklepa-
mi polskimi zrzeszonymi w ró¿nych innych sie-
ciach, i wtedy wybór by³by w miarê prosty.

Jednak okazuje siê, jak przeanalizujemy te ar-
gumenty, o których mówi³a pani senator… Ja nie
chcê powtarzaæ jej argumentów, ale chcia³bym,
¿ebyœmy w gronie senatorów w obecnoœci tak sza-
cownego gremium jednak poznali obie strony me-
dalu.

I ta druga strona medalu, która objawia siê
w dokumentacji, argumentacji przedstawionej
przez nie tylko POHiD, tak jak mówi³a pani sena-
tor, ale równie¿ przez konfederacjê pracodawców
czy inne instytucje biznesowe, dotyczy te¿ pewne-
go dodatkowego faktu w kwestie emitowania bo-
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nów. Mianowicie chodzi o taki fakt, ¿e w³aœciwie
dzisiaj mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e rynek bo-
nów jest w 80% zale¿ny od jednej organizacji biz-
nesowej, nie bêdê oczywiœcie z trybuny wymienia³
nazw ¿adnych firm, i to ta firma jako jedyna emi-
tuje te wszystkie bony. W zwi¹zku z tym dosz³o do
pewnego rodzaju monopolizacji instytucji finan-
sowej emituj¹cej bony. Pytanie: dlaczego? Odpo-
wiedzieæ nale¿y jasno: poniewa¿ jest to organiza-
cja o najwiêkszym zasiêgu, najwiêkszych mo¿li-
woœciach dystrybucji. I pojawiaj¹ siê te¿ takie ar-
gumenty, ¿e ta organizacja, owszem, nie sprzeda-
je bonów poni¿ej ich ceny nominalnej, ale wyma-
ga ogromnych upustów na poziomie sprzeda¿y
detalicznej od swoich kontrahentów. Tak wiêc,
przychodz¹c do sklepu, który mo¿e byæ w sieci te-
go typu bonów, tak jak na przyk³ad dotyczy to kart
kredytowych, mo¿na zaoferowaæ upusty dwupro-
centowe, ale równie dobrze za¿¹daæ upustów
dziesiêcioprocentowych.

Ma³o tego, argumenty, które padaj¹ równie¿
z drugiej strony s¹ takie, ¿e nale¿y zastanowiæ siê,
kto tak naprawdê na koñcu za te bony p³aci. Oczy-
wiœcie za bony nie p³ac¹ ludzie czy pañstwo, tylko
za te bony p³ac¹ przedsiêbiorstwa, które wrêczaj¹
je swoim pracownikom. I znowu tutaj musimy siê
zapytaæ, czy te przedsiêbiorstwa, które chc¹ ku-
powaæ bony, powinny kierowaæ siê tylko i wy³¹cz-
nie kryterium dostêpnoœci, czy te¿ powinny uw-
zglêdniaæ kryterium ceny. Bo co to oznacza? ¯e
firma, która kupuje bon o wartoœci 100 z³, a mo¿e
dostaæ do niego dziesiêcioprocentowy rabat, bê-
dzie mia³a o 10% ni¿sze koszty, zap³aci wy¿sze po-
datki, zap³aci dodatkowe kwoty, ale pracownicy,
którzy te bony zakupi¹, równie¿ bêd¹ mogli dziêki
temu skorzystaæ, bo firma byæ mo¿e wyda na nich
wiêcej pieniêdzy, czyli bêd¹ mieli wiêksz¹ moc na-
bywcz¹.

S¹ oczywiœcie argumenty, ¿e w sytuacji, kiedy
sieci handlowe w³¹cz¹ siê do gry, kiedy bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ oferowania upustów od bonów, to
wszystkie firmy, które te bony kupuj¹, pobiegn¹
do sieci handlowych. Ale zasiêg sieci handlowych
nie jest dzisiaj tak du¿y jak zasiêg ma³ych skle-
pów, nie jest ca³kowity, totalny i niew¹tpliwie ele-
mentami przeprowadzanych tego typu przetar-
gów bêd¹ zarówno zasiêg, jak i cena. Ja dlatego,
jak rozumiem Urz¹d Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów… Pañstwo mówi¹ o dobru konsumen-
ta, o tym, co na koñcu jako konsument ktoœ zys-
ka. A wiêc zyska prawdopodobnie ni¿sz¹ cenê
i wybór, bo bêdzie móg³ korzystaæ albo z tej sieci,
któr¹ ma u siebie dostêpn¹, albo z innej sieci.
Oczywiœcie firmy bêd¹ dokonywaæ tego wyboru.
My dzisiaj niejako staramy siê wyt³umaczyæ, ¿e to
zagro¿enie istnieje.

Ja jeszcze nie podj¹³em decyzji co do tego, jak
bêdê g³osowa³ w tej kwestii. Wydaje mi siê je-

dnak, ¿e warto znaæ argumenty obu stron. Wy-
daje mi siê, ¿e warto to przedyskutowaæ, ponie-
wa¿ oprócz dyskusji na temat: sieci handlowe
mniejsze i wiêksze, jest jeszcze dyskusja na te-
mat: operacje finansowe. Okazuje siê, ¿e dzisiaj
w przypadku tych operacji finansowych nieste-
ty funkcjonuje monopol i nale¿y zapytaæ, kto,
gdzie i w jaki sposób za to p³aci i czy na tym, tak
jak powiedzia³a pani prezes UOKiK, nie trac¹
w³aœnie przede wszystkim konsumenci. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wniosek zosta³ z³o¿ony, tak?
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski legislacyjne,

Komisja Gospodarki Narodowej bêdzie musia³a
siê do nich ustosunkowaæ.

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

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

Druk nr 338 i druk nr 338A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, senatora Stanis³awa Bisztygê, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie komisji
w sprawie poselskiego projektu ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci;
druki senackie nr 338 i 338A.

W art. 76b ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie
ustawy o rachunkowoœci okreœlono wymogi nie-
zbêdne do wydania certyfikatu ksiêgowego po-
twierdzaj¹cego kwalifikacje do us³ugowego pro-
wadzenia ksi¹g rachunkowych. Przede wszyst-
kim wprowadzono koniecznoœæ zdawania egzami-
nu przez wszystkie osoby ubiegaj¹ce siê o przy-
znanie certyfikatu ksiêgowego. Rozwi¹zanie to
mia³o na celu zapewnienie wysokiego profesjona-
lizmu osób wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w omawia-
nym zakresie oraz stanowiæ sprawniejszy mecha-
nizm gwarancyjny dla uczestników obrotu gospo-
darczego. Zasadniczych zmian nie wprowadza siê
zaœ w stosunku do definicji wymogu praktyki
w ksiêgowoœci, stanowi¹cej jeden z warunków
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przyznania certyfikatu ksiêgowego. W wymogu
tym wprowadzono jedynie ograniczenie, zgodnie
z którym stosunek pracy musi byæ zawarty na co
najmniej 1/2 etatu, a umowa cywilnoprawna po-
winna byæ zawarta wy³¹cznie z przedsiêbiorc¹
prowadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie us³ugowego
prowadzenia ksi¹g.

Komisja Gospodarki Narodowej na swoim
posiedzeniu w dniu 4 listopada rozpatrywa³a
przedmiotowy projekt ustawy i rekomendujê
jego przyjêcie Wysokiej Izbie. Proponowana
nowela polega na utrzymaniu mo¿liwoœci uzy-
skania certyfikatu ksiêgowego bez przystêpo-
wania do egzaminu w przypadku osób posia-
daj¹cych wykszta³cenie magisterskie lub po-
dyplomowe w zakresie rachunkowoœci. Usta-
wa okreœla te¿ wymogi, jakie powinna spe³niaæ
osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie takiego w³aœ-
nie certyfikatu. Ustawa jest oczekiwana przez
œrodowisko akademickie, a tak¿e praktyków.
W trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki Na-
rodowej Biuro Legislacyjne zg³osi³o szereg po-
prawek o charakterze porz¹dkowym i legisla-
cyjnym, które zosta³y zaakceptowane przez
rz¹d.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej raz
jeszcze rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie
przedmiotowego projektu ustawy. Dziêkujê.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zadawaæ pytania

sprawozdawcy.
Czy s¹ pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Projekt by³ projektem poselskim. Do reprezen-

towania rz¹du zosta³a delegowana podsekretarz
stanu w Ministerstwie Finansów, pani El¿bieta
Chojna-Duch.

I w zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ pani¹
minister, czy chcia³aby pani zabraæ g³os w tej
sprawie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch: Ja w zasadzie krótko, czy
mogê z tego miejsca?)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Stanowiska rz¹du jako takiego nie ma, nato-

miast minister finansów kierunkowo popiera roz-
wi¹zania proponowane w poselskim projekcie
ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci. Jak
powiedzia³ ju¿ pan senator, utrzymuj¹ one mo¿li-
woœæ uzyskiwania certyfikatu ksiêgowego bez
zdawania egzaminu odrêbnego dla osób posiada-
j¹cych wykszta³cenie magisterskie lub podyplo-

mowe w zakresie rachunkowoœci, jak równie¿
zwi¹zane z nimi zmiany w przepisach okreœla-
j¹cych zasady powo³ywania i funkcjonowania ko-
misji egzaminacyjnej oraz zasady przeprowadza-
nia egzaminów.

Niezbêdne by³o, zdaniem ministra finansów,
dostosowanie przepisów przejœciowych do
brzmienia przepisów wprowadzanych t¹ noweli-
zacj¹. Równie¿ oceniamy pozytywnie zmiany za-
proponowane przez komisjê senack¹. Zmiany te
maj¹ charakter, mo¿na powiedzieæ, nie merytory-
czny, a raczej legislacyjny, i dziêkujemy bardzo za
cenne uwagi, za pracê komisji senackiej. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pani minister? Chêtnych do

zadawania pytañ nie widzê.
Wobec tego otwieram dyskusjê i stwierdzam, ¿e

do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
W zwi¹zku z tym dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zao-
patrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego,
S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura
Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 292,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 292A i 292B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Piotra Kaletê, o przedsta-
wienie sprawozdania.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-

nej pragn¹³bym przedstawiæ sprawozdanie z po-
siedzenia komisji dotycz¹ce ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywia-
du Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y
Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz S³u¿by Wiêziennej, a tak¿e
ich rodzin.
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Komisja odby³a swoje posiedzenie w dniu
22 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Komisja jedno-
g³oœnie i bez poprawek przyjê³a proponowan¹ no-
welizacjê ustawy. Zmiana ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy s³u¿b, które wymieni³em na pocz¹tku, jest
podyktowana koniecznoœci¹ wprowadzenia jed-
nolitych mechanizmów umo¿liwiaj¹cych obliga-
toryjne zawieszenie prawa do emerytury z tytu³u
ponownego przyjêcia emeryta do s³u¿by albo po-
wo³ania emeryta do zawodowej s³u¿by wojskowej.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cym stanem
prawnym prawo do emerytury ulega zawieszeniu
w razie ponownego przyjêcia emeryta do s³u¿by
we wszystkich wymienionych przeze mnie ju¿
s³u¿bach, z wyj¹tkiem Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego. Przepis ten nie wymienia w³aœnie
Centralnego Biura Antykorupcyjnego wœród pod-
miotów, w których ponowne przyjêcie osoby po-
siadaj¹cej uprawnienie emerytalne do s³u¿by po-
woduje obowi¹zek zawieszenia prawa do pobiera-
nia emerytury. W zwi¹zku z tym w sytuacji pono-
wnego przyjêcia emeryta do s³u¿by w CBA obo-
wi¹zuje brzmienie art. 40a, umo¿liwiaj¹ce mu
w istocie korzystanie równolegle z uposa¿enia
z tytu³u pe³nionej s³u¿by, a tak¿e ze œwiadczenia
emerytalnego.

Przewidziana w projekcie zmiana zak³ada do-
danie do katalogu formacji, w których podjêcie
s³u¿by przez emeryta bêdzie powodowaæ obligato-
ryjne zawieszenie prawa do emerytury, tak¿e
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ujednoli-
cenie kwestii zawieszenia prawa do emerytury
w przypadku ponownego przyjêcia emerytów do
s³u¿by okreœli w nastêpstwie zrozumia³e i czytel-
ne kryteria dla tych osób.

Szanowni Pañstwo, tak jak powiedzia³em na sa-
mym pocz¹tku, komisja rodziny na swoim posie-
dzeniu 22 paŸdziernika tego roku jednog³oœnie za-
rekomendowa³a Wysokiej Izbie przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wyrowiñski przedstawi stanowis-

ko Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Pragnê w imieniu Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci przedstawiæ sprawozdanie
o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 paŸdziernika
2008 r. ustawie, o której mówi³ mój szanowny
przedmówca.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci roz-
patrzy³a tê ustawê na posiedzeniu w dniu 30 paŸ-
dziernika i, podobnie jak Komisja Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, rekomenduje Wysokiej Izbie przy-
jêcie tej ustawy bez poprawek. O tym, o czym ta
ustawa jest, wyczerpuj¹co mówi³ ju¿ mój przed-
mówca, w zwi¹zku z czym ograniczê siê tylko do
przekazania tej informacji. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ trwaj¹ce nie

d³u¿ej ni¿ minutê pytanie do sprawozdawców?
Nie widzê chêtnych.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d
i do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw wewnêtrznych i administracji. W naszym
posiedzeniu uczestniczy podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji, pan Zbigniew Sosnowski.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os? Proszê
bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Poniewa¿ ustawa zosta³a szczegó³owo omówio-

na przez panów senatorów, chcia³bym tylko pro-
siæ Wysok¹ Izbê o pozytywne odniesienie siê do
rz¹dowego projektu zmiany ustawy. Dziêkujê ser-
decznie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Na sali jest jeszcze przedstawiciel Agencji Wy-

wiadu, zastêpca szefa Agencji Wywiadu Piotr Ju-
szczak. Czy pan…

(Zastêpca Szefa Agencji Wywiadu Piotr Jusz-
czak: Nie, nie. Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ten
projekt nas nie dotyczy, tak ¿e w tej sprawie nie
zabieram g³osu. Dziêkujê bardzo.)

A przedstawiciel ABW?
(G³osy z sali: Nie ma.)
Nie ma przedstawiciela. Dobrze, wobec tego

dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym mog¹ jeszcze nast¹piæ pytania

do przedstawicieli rz¹du w tej sprawie. Kto z pañ-
stwa senatorów chcia³by zadaæ pytanie trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê?
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Nie widzê chêtnych, wobec tego otwieram dys-
kusjê. Do dyskusji zapisa³ siê…

(Senator Tadeusz Gruszka: Do protoko³u.)
Aha, senator Bisztyga z³o¿y³ przemówienie do

protoko³u.*
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu. Dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bez-
pieczeñstwaWewnêtrznegoorazAgencjiWywiadu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 324,
a sprawozdanie komisji w druku nr 324A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Wyrowiñskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji. Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci na

swym posiedzeniu w dniu 30 paŸdziernika 2008 r.
rozpatrzy³a uchwalon¹ przez Sejm w dniu 23 paŸ-
dziernika 2008 r. ustawê o zmianie ustawy
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz
Agencji Wywiadu. Ta ustawa nie wzbudzi³a kon-
trowersji wœród senatorów Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci i zosta³a przyjêta w kszta³cie
proponowanym przez Sejm, bez poprawek. Tak¹
te¿ rekomendacjê komisja, za moim poœredni-
ctwem, przedstawia Wysokiej Izbie.

Nowelizacja wprowadza dwie zasadnicze zmiany
do funkcjonuj¹cej ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu. Te dwie zmia-
ny s¹ podobne do tych, które wprowadzono do usta-
wyoPolicji orazdoustawyoBiurzeOchronyRz¹du.

Pierwsza z tych zmian zapewnia ubezpieczenie
od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków fun-
kcjonariuszom skierowanym do wykonywania
zadañ s³u¿bowych poza granicami kraju, czyli
w pañstwie, którego terytorium w ca³oœci lub
w czêœci zosta³o uznane za sferê dzia³añ wojen-
nych na podstawie odrêbnych przepisów albo na
terytorium którego wystêpuj¹ warunki stwarza-
j¹ce bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdro-
wia. Ubezpieczenie to bêdzie obejmowa³o nastêp-
stwa nieszczêœliwych wypadków, zaistnia³ych
w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych
przez funkcjonariuszy tych agencji poza granica-
mi pañstwa, wskutek których nast¹pi³o uszko-
dzenie cia³a, rozstrój zdrowia lub œmieræ funkcjo-

nariusza. To jest rozwi¹zanie, powtarzam, bliŸ-
niacze do tego, które ju¿ funkcjonuje w ustawie
o Policji i w ustawie o Biurze Ochrony Rz¹du.

Drugie rozwi¹zanie wprowadza zmiany polega-
j¹ce na przyznaniu dzieciom funkcjonariuszy
tych¿e agencji, którzy ponieœli œmieræ w trakcie
wykonywania obowi¹zków w zwi¹zku ze s³u¿b¹,
pomocy finansowej na kszta³cenie. Pomoc ta bê-
dzie przys³ugiwa³a do ukoñczenia dwudziestego
pi¹tego roku ¿ycia uczniom ponadgimnazjalnych
szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnie-
niach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros-
³ych, s³uchaczom zak³adów kszta³cenia nauczy-
cieli i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
oraz studentom szkó³ wy¿szych do czasu ukoñ-
czenia kszta³cenia.

Tak jak mówi³em, te rozwi¹zania nie wzbudzi³y
kontrowersji, uznane zosta³y za oczywiste. Mam
nadziejê, ¿e pogl¹d komisji, która by³a jednomyœl-
na w tej sprawie, podzieli równie¿ Wysoka Izba,
o co wnoszê.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania?
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ, czy by³a dyskusja na te-

mat skali tego problemu. Ja wiem, ¿e to mo¿e
mieæ charakter nie do koñca jawny, ale jakie
mniej wiêcej bêd¹ skutki tych rozwi¹zañ dla bud-
¿etu? Ile osób rocznie to obejmuje? Proszê o takie
orientacyjne informacje o skali problemu.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pani Senator! Panie Marsza³ku!
Otó¿ ten problem ma najwiêkszy wymiar iloœcio-

wy, je¿eli mo¿na u¿yæ takiego sformu³owania,
w przypadku Policji. Tutaj jest to kilkadziesi¹t przy-
padków, je¿eli chodzi o dzieci. W Biurze Ochrony
Rz¹du s¹ to jednostkowe przypadki. Je¿eli chodzi
o Agencjê Wywiadu i Agencjê Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, to niestety nie dysponujê takimi infor-
macjami. S¹dzê, ¿e jest to tylko takie zabezpiecze-
nie na przysz³oœæ. Nie wiem, byæ mo¿e panowie re-
prezentuj¹cy te agencje, pan wiceprezes, mog¹
udzieliæ tego typu informacji. Tak ¿e ja w taki spo-
sóbmogêpani senatorodpowiedzieæna topytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czys¹ jeszcze jakieœpytania?Niewidzêchêtnych.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
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(Senator Jan Wyrowiñski: Dziêkujê.)
Projekt tejustawyzosta³wniesionyprzezpos³ów.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony pre-
zes Rady Ministrów. Prezesa Rady Ministrów re-
prezentuje zastêpca szefa Agencji Wywiadu Piotr
Juszczak.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
Proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Agencji Wywiadu
Piotr Juszczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿e

poproszê tutaj.)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rada Ministrów oczywiœcie popiera uchwalo-

n¹ przez Sejm ustawê o zmianie ustawy o Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji
Wywiadu. W opinii Rady Ministrów wprowadze-
nie omówionych regulacji do ustawy o ABW oraz
Agencji Wywiadu zapewni funkcjonariuszom
tych s³u¿b, realizuj¹cym najtrudniejsze i naj-
bardziej niebezpieczne ustawowe zadania, mo¿-
liwie najlepsze warunki pe³nienia s³u¿by, a tak-
¿e uzyskanie przez tych funkcjonariuszy lub
cz³onków ich rodzin œrodków finansowych
w przypadku zaistnienia nieszczêœliwych wy-
padków.

Trzeba te¿ tutaj podkreœliæ, ¿e funkcjonariusze
ABW i Agencji Wywiadu nale¿¹ do grupy s³u¿b
mundurowych, którym do tej pory nie przys³ugi-
wa³o prawo do objêcia przedmiotowym ubezpie-
czeniem. Na podstawie obowi¹zuj¹cych przepi-
sów prawo takie przys³uguje obecnie na przyk³ad
¿o³nierzom pe³ni¹cym s³u¿bê poza granicami
pañstwa. Przyznanie analogicznego prawa fun-
kcjonariuszom ABW i Agencji Wywiadu w ocenie
Rady Ministrów nie budzi zastrze¿eñ. To wszyst-
ko, jeœli chodzi o stanowisko rz¹du.

Odpowiadaj¹c na pytanie pani senator, po-
wiem, ¿e w przypadku Agencji Wywiadu oraz
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego s¹ to rów-
nie¿ przypadki incydentalne. Mog¹ jednak zaist-
nieæ i chcielibyœmy naszych funkcjonariuszy po
prostu zabezpieczyæ finansowo, gdyby takie przy-
padki nast¹pi³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pañstwo senatorowie…
Mo¿e pan minister jeszcze zostanie, bo pytania

bêd¹…
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jakieœ pytania

do pana ministra?

Senator Zbigniew Romaszewski:

To ja wobec tego mam jedno pytanie. Pada tam
takie sformu³owanie, które w stosunku do Agen-
cji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego jest trochê myl¹ce. Mówi siê o tym, ¿e je-
¿eli takie wypadki spotkaj¹ funkcjonariusza
w kraju bezpiecznym… A co bêdzie, je¿eli… Bo tu
siê mówi o pe³nieniu zadañ w bezpiecznym kraju,
a je¿eli to go spotka w Wiedniu albo w Szwajcarii…
Co wtedy z tym bêdziecie robili? Przynajmniej tak
to zrozumia³em ze sprawozdania.

(Zastêpca Szefa Agencji Wywiadu Piotr Jusz-
czak: To znaczy w niebezpiecznym…)

Tak, niebezpiecznym… A co bêdzie, jeœli to siê
stanie w kraju bezpiecznym?

Zastêpca Szefa
Agencji Wywiadu
Piotr Juszczak:
Wtedy obowi¹zuj¹ ogólne przepisy dotycz¹ce…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To

znaczy, ¿e to siê odbywa po prostu…)
To znaczy… Ta ustawa jak gdyby zabezpiecza

funkcjonariuszy…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ja ro-

zumiem, ¿e w Iraku, w Afganistanie zdarzaj¹ siê
takie rzeczy. Ale jak to bêdzie Wiedeñ albo Szwaj-
caria, to co wtedy? To po prostu nic?)

Nie, to w takim razie…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie

prowadzi siê dzia³alnoœci? Co siê wtedy dzieje? Co
z tym robicie w ogóle?)

To jest trudne pytanie, Panie Marsza³ku. Oczywi-
œciemuszê tosprawdziæ.Nasi funkcjonariuszegene-
ralnieobjêci s¹systemamiubezpieczeñ, tak¿e to…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
jest du¿a ró¿nica miêdzy korzystaniem ze szcze-
gólnych uprawnieñ wynikaj¹cych z tej ustawy
a pe³nieniem s³u¿by w kraju bezpiecznym i zlikwi-
dowaniem przez jak¹œ obc¹ agenturê na przyk³ad.
I co siê okazuje? ¯e wtedy nie reagujemy?)

Panie Marsza³ku, oczywiœcie sprawdzê to do-
k³adnie i udzielimy odpowiedzi Senatowi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej chêtnych do zadania pytania nie widzê.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do protoko³u swoj¹ wypowiedŸ z³o¿y³ pan sena-

tor Bisztyga.*
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
imienia i nazwiska.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 309,
a sprawozdanie komisji w druku nr 309A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Dajczaka, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ przedstawiæ,

w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, sprawozdanie komi-
sji w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwis-
ka, która jest zawarta w druku nr 309 i zosta³a
przyjêta przez Sejm w dniu 17 paŸdziernika
2008 r.

Kilka zdañ na temat powodów zmiany tej usta-
wy. Myœlê, ¿e najwa¿niejszym powodem jest to, ¿e
w ci¹gu ponad pó³wiecza funkcjonowania obecnie
obowi¹zuj¹cej w tej materii ustawy, to jest ustawy
z 1956 r., wiele jej zapisów siê po prostu zdezak-
tualizowa³o. Jest to najwa¿niejszy powód zmiany.
Istnieje równie¿ koniecznoœæ dostosowania pol-
skiego prawa do innych aktów prawnych,
w szczególnoœci do wymogów Unii Europejskiej
oraz do konwencji Miêdzynarodowej Komisji Sta-
nu Cywilnego, do przepisów kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego oraz ustawy – Prawo o aktach sta-
nu cywilnego.

W kilku zdaniach chcia³bym przedstawiæ, cze-
go dotycz¹ g³ówne zmiany zawarte w nowelizowa-
nej ustawie.

Do najwa¿niejszych i do najistotniejszych
zmian nale¿y propozycja wnioskodawcy, aby po-
szerzyæ katalog osób, które bêd¹ mog³y ubiegaæ
siê o zmianê imienia i nazwiska. Chodzi o osoby,
które posiadaj¹ status uchodŸcy w Polsce. Do tej
pory obowi¹zuj¹ce przepisy nie pozwala³y na tak¹
zmianê, w chwili obecnej taka zmiana bêdzie
mog³a byæ dokonywana, a s¹ wa¿ne, szczególne
przypadki, kiedy dla uchodŸcy taka zmiana na-
zwiska jest w zasadzie konieczna.

Druga zmiana precyzyjnie definiuje samo pojê-
cie zmiany imienia i nazwiska. Chodzi tu szcze-
gólnie o sprawy, w których istniej¹ w¹tpliwoœci
interpretacyjne dotycz¹ce tego, czy na przyk³ad
zmiana ma miejsce, jeœli ogranicza siê tylko i wy-
³¹cznie do modyfikacji koñcówki gramatycznej
wskazuj¹cej na rodzaj gramatyczny. Do tej pory
nie by³o to jasno sprecyzowane. W tej chwili jest
jasna sytuacja: taka zmiana równie¿ bêdzie zmia-
n¹ imienia i nazwiska.

Nastêpna, trzecia zmiana. Wnioskodawca pro-
ponuje dookreœliæ, jakiego rodzaju nazwiska pod-
legaj¹ zmianie. W szczególnoœci chodzi o kobiety,
które po zam¹¿pójœciu pozosta³y przy swoim na-
zwisku rodowym. W œwietle obowi¹zuj¹cych prze-
pisów istniej¹ w¹tpliwoœci, czy osoby takie mog¹
zmieniaæ nazwisko, w œwietle nowych przepisów
nazwisko bêd¹ mog³y zmieniaæ.

Czwarta zmiana to propozycja rz¹du odejœcia
od zasady, wed³ug której zmiana aktualnie no-
szonego nazwiska automatycznie rozci¹ga siê
na nazwisko rodowe, jeœli to nazwisko rodowe
jest inne od nazwiska aktualnie noszonego.
Zdaniem rz¹du zmiana nazwiska rodowego
w przypadku, gdy jest ono inne od aktualnie no-
szonego, wymaga odrêbnego uzasadnienia i bê-
dzie podejmowana w trybie odrêbnej decyzji
w takiej sprawie.

Pi¹ta zmiana. Ustawa rozci¹ga administracyj-
n¹ zmianê nazwiska na dzieci ma³oletnie. W przy-
padku, kiedy oboje rodzice zmieniaj¹ nazwisko,
taka zmiana rozci¹ga siê niejako automatycznie
na dzieci ma³oletnie, równie¿ te, które narodz¹ siê
z danego zwi¹zku.

Szósta zmiana. Ustawodawca proponuje do-
precyzowaæ w³aœciwoœæ miejscow¹ organów ad-
ministracji pañstwowej, które odpowiadaj¹ za po-
dejmowanie decyzji w omawianej materii.

W siódmej zmianie proponuje siê poszerzyæ
w³aœciwoœæ rzeczow¹ organów administracji
pañstwowej. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepi-
sów kompetencje do rozstrzygania spraw
zwi¹zanych ze zmian¹ imienia i nazwiska posia-
da kierownik urzêdu stanu cywilnego. Wed³ug
nowych przepisów równie¿ zastêpca kierownika
urzêdu stanu cywilnego bêdzie móg³ takie decyz-
je podejmowaæ.

Pragnê poinformowaæ, ¿e na posiedzeniu Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej ustawa nie budzi³a kontrowersji, nie
zaproponowano ¿adnych poprawek. I komisja re-
komenduje Wysokiemu Senatowi przyjêcie usta-
wy bez poprawek. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Senatorowie mog¹ teraz zadawaæ trwaj¹ce nie

d³u¿ej ni¿ minutê pytania.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Mam jedno

pytanie. Wspomnia³ pan, ¿e je¿eli oboje rodzice
zmieniaj¹ nazwisko, to ma³oletnie dzieci tak samo
otrzymuj¹ to zmienione nazwisko. Jak wygl¹da
sytuacja, je¿eli tylko jedno z rodziców zmienia na-
zwisko? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Tak¹ sytua-

cjê przewiduje art. 8 procedowanej ustawy. Je¿eli
nazwisko zmienia jeden z rodziców, to zmiana roz-
ci¹ga siê na ma³oletnie dzieci, pod takim wszak¿e
warunkiem, ¿e drugi z rodziców wyrazi na to zgodê,
chyba ¿e nie ma on pe³nej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych, nie ¿yje lub nie jest znany, albo jest po-
zbawiony w³adzy rodzicielskiej. Oczywiœcie zacho-
dzi te¿ taka sytuacja, ¿e jeœli dziecko ukoñczy³o
trzynasty rok ¿ycia, zmiana wymaga równie¿ wyra-
¿enia zgody przez to dziecko. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Nie widzê zg³oszeñ.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw wewnêtrznych i administracji, reprezento-
wany przez podsekretarza stanu Witolda Dro¿d¿a.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿: Nie,
dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Nie widzê zg³oszeñ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nie zg³osi³ siê nikt, w zwi¹zku z tym

zamykam dyskusjê i informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia.

No i na koniec przyjemna informacja, ¿e za-
rz¹dzam przerwê do jutra do godziny dziewi¹tej.

(G³osy z sali: Komunikaty, komunikaty.)
Jeszcze komunikaty.
Proszê bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: To jeszcze jednego

punktu nie bêdzie?)
Nie bêdzie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Szkoda.)

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Komunikaty.
Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-

dach w sali nr 217 odbêd¹ siê posiedzenia Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie roz-
patrzenia poprawek: wspólne z Komisj¹ Zdro-
wia – poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o s³u¿bie medycyny pracy; po piêtnastu minu-
tach wspólne z Komisj¹ Gospodarki Narodowej
oraz Komisj¹ Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
– poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy; nastêpnie wspólne z Komisj¹ Go-
spodarki Narodowej – poprawki do ustawy
o emeryturach kapita³owych oraz do ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z fun-
duszu ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw; potem w sali nr 176 – po-
prawki do ustawy o zmianie ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych, ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeñ-
stwie ¿ywnoœci i ¿ywienia.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji odbêdzie siê po zakoñczeniu
wspólnego posiedzenia z Komisj¹ Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej w sali nr 217.

W najbli¿szy poniedzia³ek, 10 listopada,
w przededniu dziewiêædziesi¹tej rocznicy odzys-
kania przez Polskê niepodleg³oœci, Rada Jêzyka
Polskiego PAN uhonoruje tytu³em „ambasador
polszczyzny” osoby, które krzewi¹ piêkn¹, popra-
wn¹ i etyczn¹ polszczyznê. Wielka gala pod patro-
natem marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza
odbêdzie siê 10 listopada w Katowicach. Bli¿sze
informacje na ten temat panie i panowie senato-
rowie mog¹ znaleŸæ na stronie Senatu w zapowie-
dziach wydarzeñ oraz na stronie www.ambasa-
dorpolszczyzny.pl. Jeœli ktoœ z pañstwa jest zain-
teresowany udzia³em w uroczystoœci, prosimy
o kontakt z sekretariatem wicemarsza³ek Krysty-
ny Bochenek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Czyli do jutra do godziny dziewi¹tej.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 48)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Marek Zió³kowski, Zbigniew Romaszewski,
Krystyna Bochenek oraz marsza³ek Bogdan
Borusewicz)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.
Gdzie s¹ senatorowie sekretarze? Jeden ju¿

biegnie, drugi te¿.
Panie i Panowie, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie
cywilnej.

Tekst ustawy jest w druk nr 336, a sprawozda-
nie komisji w druku nr 336A.

Pana senatora Zbigniewa Meresa proszê
o przedstawienie sprawozdania Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie

Senatorowie! Panie Ministrze!
Uchwalona przez Sejm RP w dniu 24 paŸdzier-

nika bie¿¹cego roku ustawa o s³u¿bie cywilnej jest
realizacj¹ uchwa³y Rady Ministrów z dnia 22 sty-
cznia bie¿¹cego roku w sprawie dokoñczenia re-
formy administracji pañstwowej oraz zasad pro-
wadzenia prac w tym zakresie. Uchwa³a zak³ada
przywrócenie w³aœciwej roli s³u¿by cywilnej
i wprowadzenie skutecznych mechanizmów za-
rz¹dzania kadrami urzêdniczymi.

W œwietle nowej ustawy prezes Rady Ministrów
przestanie wykonywaæ zadania organu w³aœciwe-
go w sprawach s³u¿by cywilnej, bêdzie jednak
pe³ni³ rolê konstytucyjnego zwierzchnika korpu-
su s³u¿by cywilnej, który miêdzy innymi powo³uje
i odwo³uje szefa s³u¿by cywilnej, centralny organ
administracji rz¹dowej w³aœciwy w sprawach
s³u¿by cywilnej.

Podstawê proponowanych zmian stanowi¹ na-
stêpuj¹ce za³o¿enia: uporz¹dkowanie obecnych
przepisów ze szczególnym uwzglêdnieniem ich

zgodnoœci z Konstytucj¹ RP; budowanie jednolite-
go i spójnego systemu zarz¹dzania zasobami lu-
dzkimi; ponowne w³¹czenie wy¿szych stanowisk
do s³u¿by cywilnej; obejmowanie wy¿szych stano-
wisk w s³u¿bie cywilnej w drodze otwartego i kon-
kurencyjnego naboru oraz w drodze awansu we-
wnêtrznego; uchylenie ustawy o pañstwowym za-
sobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañ-
stwowych; wyodrêbnienie organu w³aœciwego do
spraw s³u¿by cywilnej. Ponadto nowa ustawa
wprowadza zmiany w czêœci dotycz¹cej zarz¹dza-
nia zasobami ludzkimi w s³u¿bie cywilnej.

Dokonano zmian w wielu zakresach. Najwa¿-
niejsze zmiany dotycz¹ce organizacji s³u¿by cy-
wilnej to: ustanowienie szefa s³u¿by cywilnej jako
centralnego organu administracji rz¹dowej w³a-
œciwego w sprawach s³u¿by cywilnej, podlega-
j¹cego prezesowi Rady Ministrów; przyjêcie zasa-
dy, ¿e prezes Rady Ministrów bêdzie powo³ywa³ na
szefa s³u¿by cywilnej osobê spoœród urzêdników
s³u¿by cywilnej, która bêdzie spe³nia³a œciœle
okreœlone wymagania; za³o¿enie, ¿e obs³ugê szefa
s³u¿by cywilnej zapewniaæ bêdzie Kancelaria Pre-
zesa Rady Ministrów.

Wœród wymienionych w ustawie zadañ szefa
s³u¿by cywilnej s¹ zupe³nie nowe, w tym przede
wszystkim opracowanie projektu strategii za-
rz¹dzania zasobami ludzkimi w s³u¿bie cywilnej,
zawieraj¹cej diagnozê s³u¿by cywilnej, okreœle-
nie celów strategicznych, systemu realizacji oraz
ram finansowych. Strategia ta, przyjmowana
przez Radê Ministrów w drodze uchwa³y, bêdzie
dokumentem wi¹¿¹cym dla osób odpowiedzial-
nych za zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w s³u¿-
bie cywilnej.

Jeœli chodzi o utworzenie Rady S³u¿by Cywil-
nej, to wprowadzono sztywno okreœlon¹ liczbê
cz³onków rady, która wynosi piêtnaœcie osób. Po-
nadto zmieniono sposób powo³ywania cz³onków
reprezentuj¹cych wszystkie kluby parlamentar-
ne. Proponuje siê, aby na wniosek klubów parla-
mentarnych prezes Rady Ministrów powo³ywa³
siedmiu cz³onków reprezentuj¹cych wszystkie
kluby parlamentarne spoœród pos³ów, senatorów
lub osób niebêd¹cych parlamentarzystami, któ-
rych wiedza, doœwiadczenie i autorytet daj¹ rêko-



jmiê prawid³owej realizacji zadañ rady. Rozwi¹za-
nie to ma na celu profesjonalizacjê dzia³añ Rady
S³u¿by Cywilnej.

Kolejne zmiany, dotycz¹ce stanowisk kiero-
wniczych w s³u¿bie publicznej, to:

— przywrócenie do korpusu s³u¿by cywilnej
stanowisk dyrektora generalnego urzêdu, kieru-
j¹cego departamentem lub komórk¹ równorzê-
dn¹ i jego zastêpcy w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, urzêdach ministrów, urzêdach przewo-
dnicz¹cych komitetów wchodz¹cych w sk³ad Ra-
dy Ministrów, w urzêdach centralnych organów
administracji rz¹dowej oraz w urzêdach wojewó-
dzkich, a tak¿e w Urzêdzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, w Biurze Nasiennictwa Leœnego oraz
wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastêpców
– stanowiska te bêd¹ stanowiæ wspóln¹ kategoriê
wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej;

— przyznanie dyrektorowi generalnemu urzê-
du nowych uprawnieñ, miêdzy innymi w zakresie
wykonywania kompetencji kierownika zamawia-
j¹cego oraz przygotowania programu zarz¹dzania
zasobami ludzkimi w urzêdzie;

— przyjêcie mechanizmu otwartego i konku-
rencyjnego naboru jako sposobu obsadzania wy¿-
szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej;

— mo¿liwoœæ przenoszenia w ka¿dym czasie
cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej zajmuj¹cego wy-
¿sze stanowisko w s³u¿bie cywilnej, je¿eli przema-
wiaj¹ za tym uzasadnione potrzeby urzêdu lub in-
teres s³u¿by cywilnej.

Panie i Panowie Senatorowie! Nowa ustawa za-
k³ada, ¿e w terminie trzydziestu dni osobê zajmu-
j¹c¹ w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy wysokie sta-
nowisko pañstwowe, staj¹ce siê wy¿szym stano-
wiskiem w s³u¿bie cywilnej, przenosi siê za jej zgo-
d¹ na odpowiadaj¹ce temu stanowisku wy¿sze
stanowisko w s³u¿bie cywilnej. Oznacza to, ¿e je-
dynym warunkiem przeniesienia jest zgoda prze-
noszonego.

Inne zmiany, dotycz¹ce naboru do s³u¿by cy-
wilnej i nawi¹zywania stosunku pracy w s³u¿bie
cywilnej, to:

— publikowanie informacji o naborze równie¿
w Biuletynie Informacji Publicznej w³aœciwego
urzêdu;

— wprowadzenie obowi¹zku upowszechniania
informacji o wyniku naboru poprzez opublikowa-
nie ich w miejscu powszechnie dostêpnym w sie-
dzibie urzêdu, w BIP Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów oraz w BIP w³aœciwego urzêdu – przyczyni
siê to do zwiêkszenia przejrzystoœci procesu na-
boru, obecnie informacja o wyniku naboru udo-
stêpniana jest w trybie dostêpu do informacji
publicznej;

— doprecyzowanie zasad zawierania umów
o pracê na czas okreœlony i na czas nieokreœlony;

— dopuszczenie mo¿liwoœci zatrudniania
w s³u¿bie cywilnej osób nieposiadaj¹cych obywa-
telstwa polskiego, to jest obywateli Unii Europej-
skiej oraz obywateli innych pañstw, którym na
podstawie umów miêdzynarodowych lub przepi-
sów prawa wspólnotowego przys³uguje prawo
podjêcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

— rezygnacja z mo¿liwoœci przenoszenia na
stanowiska w s³u¿bie cywilnej pracowników w ro-
zumieniu ustawy o pracownikach samorz¹do-
wych, ustawy o pracownikach urzêdów pañstwo-
wych i ustawy o NIK.

Kolejne zmiany dotycz¹ œcie¿ki kariery w s³u¿-
bie cywilnej i polegaj¹ na:

— doprecyzowaniu zasad odbywania i organi-
zacji s³u¿by przygotowawczej;

— wprowadzeniu pierwszej oceny w s³u¿bie cy-
wilnej;

— objêciu systemem ocen okresowych wszyst-
kich cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej,

— wprowadzeniu obowi¹zku ustalenia indywi-
dualnego programu rozwoju zawodowego dla
wszystkich cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej,

— rezygnacji ze sprawdzania predyspozycji
kierowniczych w trakcie postêpowania kwalifika-
cyjnego oraz wprowadzeniu nowego sposobu
ustalania wyniku postêpowania kwalifikacyjnego
– zmiany te maj¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia
2010 r.;

— uwzglêdnieniu uprawnieñ nabytych
w zwi¹zku z mianowaniem w s³u¿bie cywilnej
w sytuacji ponownego podejmowania zatrudnie-
nia w s³u¿bie cywilnej przez by³ych urzêdników
s³u¿by cywilnej.

Kolejne zmiany dotycz¹ wynagrodzeñ cz³on-
ków korpusu s³u¿by cywilnej. Nowa ustawa wpro-
wadza likwidacjê obowi¹zku planowania œrodków
na wynagrodzenia w s³u¿bie cywilnej w rozbiciu
na sk³adniki wynagrodzenia, co u³atwi proces
planowania œrodków bud¿etowych oraz uelasty-
czni zarz¹dzanie œrodkami na wynagrodzenia
w ramach poszczególnych urzêdów.

Ponadto ustawa wprowadza rozwi¹zania
umo¿liwiaj¹ce modyfikacjê istniej¹cych upra-
wnieñ szczególnych, które by³y przewidziane
w przepisach obowi¹zuj¹cych w dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy.

Ponadto daje ona mo¿liwoœæ dostosowania do-
datków i œwiadczeñ do nowych warunków lub
zwiêkszenia ich efektywnoœci. Nowe przepisy za-
k³adaj¹ rezygnacjê z okreœlenia limitów zatrud-
nienia w s³u¿bie cywilnej przy zachowaniu limi-
tów wynagrodzeñ.

Inne zmiany, dotycz¹ce postêpowania dyscyp-
linarnego, polegaj¹ na: decentralizacji procesu
tworzenia komisji dyscyplinarnych urzêdów i do-
konywania zmian w ich sk³adzie; zachowaniu
prawa do wynagrodzeñ cz³onków komisji zwolnio-
nych od pracy zawodowej na czas wykonywania
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zadañ w komisji; wprowadzeniu mo¿liwoœci po-
wo³ywania w urzêdzie zastêpcy rzecznika dyscyp-
linarnego oraz mo¿liwoœci ustanowienia jednego
rzecznika w³aœciwego dla kilku urzêdów. Ponad-
to, w zwi¹zku z rozszerzeniem zakresu podmioto-
wego ustawy, uregulowano kwestie dotycz¹ce
rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscypli-
narnych w³aœciwych w sprawach dyrektorów ge-
neralnych urzêdów oraz wojewódzkich lekarzy
weterynarii i ich zastêpców.

Inne zmiany dotycz¹ przepisów zmieniaj¹cych
niektóre inne ustawy.

W odniesieniu do stanowisk, do których mia³y
zastosowanie przepisy ustawy o pañstwowym za-
sobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañ-
stwowych, a które nie s¹ w³¹czone do grupy wy¿-
szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej, proponuje siê
dokonanie stosownych zmian w przepisach,
w których s¹ one umocowane. Przepisy te dotycz¹
w szczególnoœci sposobu obsady tych stanowisk,
w tym minimalnych wymagañ stawianych kandy-
datom. W ustawach wprowadzono jednolity kata-
log wymogów stawianych osobom mog¹cym za-
jmowaæ dane stanowisko. Warunki te s¹ zbli¿one
do wymogów stawianych osobom, które mog¹ za-
jmowaæ stanowisko dyrektora generalnego urzê-
du, z tym ¿e wymaga siê ponadto posiadania oby-
watelstwa polskiego, a tak¿e odpowiedniego sta-
¿u na stanowisku kierowniczym oraz posiadania
wiedzy i wykszta³cenia z zakresu spraw nale-
¿¹cych do w³aœciwoœci danego organu oraz
w szczególnoœci sposobu przeprowadzania nabo-
ru, a tak¿e publikacji og³oszenia o naborze i jego
wyników.

Nabór na kierownika urzêdu lub innej jedno-
stki organizacyjnej przeprowadza zespó³ powo³a-
ny przez ministra sprawuj¹cego nadzór nad t¹ je-
dnostk¹ albo szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów w przypadku jednostek bezpoœrednio pod-
leg³ych prezesowi Rady Ministrowi. Na stanowis-
ko zastêpcy kierownika urzêdu lub jednostki na-
bór jest przeprowadzony przez zespó³ powo³ywa-
ny przez kierownika tej jednostki.

Ustawa wkracza w materiê ³¹cznie czterdziestu
oœmiu ustaw szczególnych, dokonuj¹c zmiany
w sposobie wyboru kandydatów na co najmniej
sto dwadzieœcia dwa stanowiska. Wszystkie te
stanowiska zaliczone s¹ obecnie do grupy wyso-
kich stanowisk pañstwowych.

Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
na posiedzeniu w dniu 30 paŸdziernika postano-
wi³a przyj¹æ szereg poprawek do ustawy z dnia
24 paŸdziernika 2008 r. o s³u¿bie cywilnej.

Istotne poprawki dotycz¹ skorelowania ze sob¹
zmian w art. 19 ust. 3 pkt 4 i ust. 6 ustawy o s³u¿-
bie cywilnej oraz dodawanej zmiany w ustawie
o dzia³ach administracji rz¹dowej. Celem tych

trzech poprawek jest ujednolicenie zasad prowa-
dzenia naboru na stanowiska kierowników je-
dnostek organizacyjnych objête w dotychczaso-
wym stanie prawnym przepisami ustawy o pañ-
stwowym zasobie kadrowym i wysokich stano-
wiskach pañstwowych. W przyjêtych przez Sejm
przepisach art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 6 ustawy
o s³u¿bie cywilnej przewidziano kompetencje Ra-
dy S³u¿by Cywilnej do obserwowania naboru je-
dynie na stanowiska kierownika agencji lub
urzêdu centralnego organu administracji rz¹do-
wej oraz sk³adania do prezesa Rady Ministrów
wniosku o zarz¹dzenie ponownego przeprowa-
dzenia naboru. Komisja proponuje, aby przepisy
te obejmowa³y wszystkie stanowiska kierowni-
ków jednostek organizacyjnych podleg³ych pre-
zesowi Rady Ministrów lub w³aœciwemu mini-
strowi, w wypadku których przepisami ustawy
wprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór,
zastêpuj¹c powo³anie z pañstwowego zasobu
kadrowego.

Komisja proponuje tak¿e poprawkê do art. 70
pkt 5, której celem jest dostosowanie przepisu do
nomenklatury stosowanej w kodeksie karnym,
wymieniaj¹cego w art. 39 w katalogu œrodków
karnych pozbawienie praw publicznych, a nie
u¿yte w dotychczasowym brzmieniu okreœlenie
„utrata praw publicznych”.

W niektórych przepisach zmieniaj¹cych inne
ustawy, wprowadzaj¹cych otwarty i konkurencyj-
ny nabór na stanowiska kierowników jednostek
organizacyjnych podleg³ych prezesowi Rady Mini-
strów lub w³aœciwemu ministrowi, zastêpuj¹cych
takim naborem powo³ywanie z pañstwowego zaso-
bu kadrowego, komisja proponuje uzupe³nienia
polegaj¹ce na dodaniu zasad obsadzenia tych sta-
nowisk w drodze naboru. Dotyczy to stanowisk za-
stêpców prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oraz stanowisk generalnego dy-
rektora ochrony œrodowiska i jego zastêpców.

Komisja proponuje ponadto uzupe³niæ noweli-
zacjê ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi o przepis pozwala-
j¹cy na odwo³ywanie dyrektora Agencji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych. Brak takiego
przepisu móg³by byæ interpretowany jako zakaz
odwo³ywania dyrektora agencji.

Komisja proponuje tak¿e uzupe³niæ noweliza-
cjê ustawy – Prawo telekomunikacyjne o przepis
dotycz¹cy powo³ywania prezesa Urzêdu Komuni-
kacji Elektronicznej. W obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym na stanowisko prezesa UKE mo¿e byæ
powo³ana osoba nale¿¹ca do pañstwowego zaso-
bu kadrowego. Pozostawienie tego przepisu bez
zmiany rodzi³oby problem przy ewentualnym po-
wo³ywaniu prezesa UKE w przysz³oœci w sytuacji,
gdy w rozpatrywanej ustawie o s³u¿bie cywilnej
przewiduje siê uchylenie ustawy o pañstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañ-
stwowych.
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Ponadto komisja wnosi równie¿ o skreœlenie
art. 140 ustawy, który nowelizowa³ ustawê z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹do-
wych. Zakres proponowanych w nim zmian zosta³
uwzglêdniony w uchwalonej przez Sejm i rozpa-
trywanej przez Senat nowej ustawie o pracowni-
kach samorz¹dowych, która uchyla ustawê
z 1990 r. Z tego wzgl¹du nowelizacja ustawy
z 1990 r. wydaje siê zbêdna.

Proponowane przez komisjê uzupe³nienia no-
welizacji ustawy o pracownikach urzêdów pañ-
stwowych maj¹ wy³¹cznie charakter legislacyjny
i nie bêdê tutaj ich dok³adnie przytacza³.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po zakoñczeniu prac Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej przygotowa-
na zosta³a kolejna poprawka, któr¹ z³o¿ê w toku
dyskusji.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zosta³a wyko-
nana ogromna praca. Buduje siê podwaliny fun-
kcjonowania urzêdników, którzy maj¹ s³u¿yæ
pañstwu i jego obywatelom. Do takiego modelu
przymierzano siê doœæ d³ugo. Mogê zatem z czy-
stym sumieniem, prosz¹c o przyjêcie wspomnia-
nych poprawek, wnosiæ, by Wysoki Senat przyj¹³
ustawê o s³u¿bie cywilnej.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora W³adys³awa Ortyla

o przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Podczas obrad Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego i Administracji Pañstwowej w dniu 30 paŸ-
dziernika nie przyjêto dwunastu poprawek do tej
ustawy. Poprawki te zosta³y podjête przeze mnie
jako poprawki mniejszoœci.

Chcê powiedzieæ, ¿e poprawki pierwsza i druga
zmierzaj¹ do tego, aby strategia zarz¹dzania zaso-
bami ludzkimi – to bardzo wa¿ny dokument i cen-
ne jest to, ¿e znajduje siê w tej nowelizacji – by³a
programem wieloletnim. Chodzi o to, ¿eby posia-
da³ równie¿ zabezpieczenie finansowe. To z wielu
wzglêdów by³by bardzo cenny przepis. Ka¿dy
urzêdnik móg³by wiedzieæ, jaka dok³adnie czeka
go perspektywa, zwi¹zana nie tylko z jakimœ do-
skonaleniem swoich umiejêtnoœci i poszerzaniem
wiedzy, ale tak¿e wynagrodzeniem i jego mo¿liw¹
sytuacj¹ finansow¹. Do tego zmierzaj¹ dwie pier-
wsze poprawki.

Trzecia poprawka eliminuje mo¿liwoœæ ubiega-
nia siê o mianowanie w przypadku, gdy siê zna
tylko jêzyki rosyjski, arabski, japoñski czy
ukraiñski… tam jest wymienionych jeszcze bodaj
kilka jêzyków. Chodzi tu o to, ¿e poprawka mia³a-
by brzmienie, zgodnie z którym kandydat musi
znaæ co najmniej jeden jêzyk obcy spoœród jêzy-
ków roboczych Unii Europejskiej.

Poprawka czwarta doprecyzowuje sposób li-
czenia punktacji odnosz¹cej siê do sprawdzianu
wiedzy i umiejêtnoœci, który musi byæ przeprowa-
dzany w tym postêpowaniu wzglêdem potencjal-
nego urzêdnika.

W poprawce pi¹tej doprecyzowujemy odes³anie
– to jest tylko doprecyzowuj¹ca poprawka.

W poprawce szóstej wprowadza siê koniecz-
noœæ zdania egzaminu organizowanego przez Kra-
jow¹ Szko³ê Administracji Publicznej, co pozwala-
³oby na zajmowanie wy¿szych stanowisk w s³u¿-
bie cywilnej. I w zwi¹zku z tym w poprawce siód-
mej skreœla siê art. 54–58 jako zbêdne po wprowa-
dzeniu takiej poprawki.

W poprawce ósmej wykreœlamy ust. 4, który za-
kazuje ³¹czenia pracy w s³u¿bie cywilnej z manda-
tem radnego. Uwa¿amy, ¿e jest to zbyt daleko
id¹ca restrykcja, któr¹ mo¿na nawet interpreto-
waæ jako ograniczenie pewnych praw wybor-
czych.

I teraz nastêpuje sekwencja poprawek od dzie-
wi¹tej do dwunastej. S¹ to poprawki, które wyni-
kaj¹ z koniecznoœci stosowania poprawnej te-
chniki legislacyjnej polegaj¹cej na tym, ¿e w przy-
padku gdy mamy do czynienia z przepisem, który
nie wnosi nowych treœci normatywnych, tego
przepisu siê nie powtarza.

Ja myœlê, ¿e powinniœmy zachowywaæ siê kon-
sekwentnie w tego typu dzia³aniach legislacyj-
nych. Sam mia³em takie doœwiadczenie na po-
przedniej sesji, kiedy jeden z ministrów zwraca³
mi uwagê, ¿e tak nie powinno siê robiæ. A dziœ ma-
my taki przypadek, kiedy próbuje siê postêpowaæ
odwrotnie. Tak ¿e ja bym namawia³… Sam te¿
oczywiœcie uszanowa³em to, o czym poprzednio
mi mówiono, i teraz te¿ myœlê, ¿e powinno byæ tak,
¿e ta technika legislacyjna… Myœlê, ¿e przepisy,
jak siê to robi, s¹ znane i nie powinno siê ich sto-
sowaæ dowolnie, czyli w jednym przypadku tak,
a w drugim przypadku inaczej.

W zwi¹zku z tym wnoszê o przyjêcie tych popra-
wek mniejszoœci przez Senat. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie senatorom sprawozdawcom? Oczywiœcie
wskazuj¹c, kogo pyta.

Rozumiem, ¿e pan senator W³odzimierz Cimo-
szewicz siê zg³asza³.

Proszê bardzo.
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Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Chcê zadaæ pytanie panu senatorowi sprawo-

zdawcy, senatorowi Meresowi. Zacznê od krótkiej
uwagi. Rozumiem, ¿e pan siê przejêzyczy³, mó-
wi¹c, ¿e ustawa, któr¹ rozpatrujemy, jest realiza-
cj¹ uchwa³y Rady Ministrów. Mo¿e siê zdarzaæ od-
wrotnie, ale nie w tej kolejnoœci, nie w tej relacji.

A jeœli chodzi o moje pytanie, uchylenie przepi-
sów o s³u¿bie cywilnej przez parlament poprzed-
niej kadencji uwa¿am za bardzo powa¿ny b³¹d
i obni¿enie standardów demokratycznego pañ-
stwa. Dlatego ta ustawa jest bardzo w³aœciwym
rozwi¹zaniem. Rozumiem te¿ wartoœæ stabilnoœci
pracy rozmaitych instytucji i urzêdów pañstwo-
wych, wyra¿am jednak zaskoczenie i zdziwienie
sposobem sformu³owania swoistej abolicji dla
osób, które w ostatnich latach zosta³y powo³ane
na wysokie stanowiska w urzêdach pañstwowych
bez respektowania przepisów o s³u¿bie cywilnej.

Jak pan powiedzia³, Panie Senatorze, wszyscy
ci ludzie mog¹ staæ siê cz³onkami korpusu s³u¿by
cywilnej wy³¹cznie na podstawie swojej w³asnej
zgody. A wiêc tak¿e ci, którzy nie spe³niali i nie
spe³niaj¹ kryteriów formalnych, ustawowych kry-
teriów uzyskania statusu. Dlaczego tak jest,
z czego to wynika? Czy nie nale¿a³oby tej zasady
ograniczyæ tylko do osób, które spe³niaj¹ wymogi
ustawowe? Czy czasem nie tworzymy swoistej od-
miany docentów marcowych, tym razem w admi-
nistracji pañstwowej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Je¿eli chodzi o szczegó³y dotycz¹ce odpowiedzi

na to pytanie, to myœlê, ¿e to doprecyzuje pan mi-
nister. A co do tego, jaka jest konstrukcja tego
przepisu, to w istocie, je¿eli chodzi o przenoszenie
tych osób, wystarczy zgoda na to przeniesienie,
przy czym brak zgody osoby powoduje wygaœniê-
cie stosunku pracy z powo³ania i zakoñczenie.
Wówczas cz³onkowi korpusu s³u¿by cywilnej zo-
staje wyznaczone inne stanowisko, odpowiada-
j¹ce jego wiedzy i przygotowaniu zawodowemu.
A osoba niebêd¹ca cz³onkiem korpusu otrzymuje
propozycjê zatrudnienia w s³u¿bie cywilnej.
I w przypadku jej odrzucenia stosunek pracy z po-
wo³ania wygasa z up³ywem trzydziestu dni od
dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Nowa ustawa zak³a-
da przyznanie osobom ograniczonego czasowo
prawa do zachowania dotychczasowego wynagro-
dzenia, gdy jest ono wy¿sze od przys³uguj¹cego na
nowym stanowisku.

Osoby, które pe³ni³y obowi¹zki na wy¿szych
stanowiskach w s³u¿bie cywilnej, a nastêpnie we-
sz³y do pañstwowego zasobu kadrowego i obecnie
zajmuj¹ stanowiska dyrektorów generalnych lub
kierowników komórek organizacyjnych, bêd¹
musia³y przed up³ywem jednego roku od dnia we-
jœcia w ¿ycie ustawy przyst¹piæ do nowego konku-
rencyjnego naboru na wy¿sze stanowiska w s³u¿-
bie cywilnej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Sprawozdawco, chcia³bym siê zapytaæ

o pewien szczegó³. Mianowicie generalnie ustawa
przewiduje sukcesjê. Urzêdnicy, którzy byli mia-
nowani na podstawie ustawy o s³u¿bie cywilnej
z 1998 r., byli dalej zatrudnieni na podstawie ko-
lejnej ustawy, z 2006 r. W mojej ocenie, nie mia³o
miejsca ponowne mianowanie tych urzêdników,
a my piszemy, ¿e w przypadku urzêdników jedy-
nie ci mianowani na podstawie przepisów ustawy
uchylonej w art. 214, czyli w³aœnie ustawy obo-
wi¹zuj¹cej z 2006 r., staj¹ siê urzêdnikami w ro-
zumieniu projektu ustawy. Krótko mówi¹c, to
stwierdzenie odnosi siê tylko i wy³¹cznie do usta-
wy z 2006 r., a o tych, którzy byli mianowani na
podstawie ustawy z 1998 r., siê tutaj nie mówi.
Oni co prawda pracowali, ale formalnego miano-
wania, zdaje siê, nie mieli. Czy tego nie nale¿a³oby
doprecyzowaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, tak szcze-
gó³owy problem akurat nie by³ rozpatrywany na
posiedzeniu komisji, dlatego mnie trudno siê do
tego odnieœæ. Posi³kuj¹c siê obecnoœci¹ pana mi-
nistra, to pytanie i udzielenie na nie odpowiedzi,
je¿eli mo¿na, przerzuci³bym na pana ministra,
z proœb¹ o odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
W takim razie dziêkujê pañstwu senatorom

sprawozdawcom.
To by³ projekt ustawy wniesiony i przez rz¹d,

i przez pos³ów. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du jest upowa¿niony prezes Rady Ministrów.
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Witam pana ministra Adama Leszkiewicza. Ro-
zumiem, ¿e pan minister zabierze g³os i przedsta-
wi stanowisko rz¹du w sprawie owej ustawy. Za-
praszam bardzo na mównicê.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie rz¹d przygotowa³ nowelizacjê

ustawy o s³u¿bie cywilnej. Za³o¿enia zosta³y
przedstawione przez pana senatora sprawozdaw-
cê, wiêc ja siê pewnie odniosê tylko króciutko
i rozszerzê odpowiedzi na pytania przed chwilecz-
k¹ skierowane przez panów senatorów.

Je¿eli chodzi o uchwa³ê Rady Ministrów ze stycz-
nia bie¿¹cego roku, to myœlê, ¿e pan senator spra-
wozdawca mia³ na myœli to, ¿e rz¹d rzeczywiœcie
przyj¹³ tak¹ uchwa³ê o dokoñczeniu reformy admi-
nistracji publicznej w styczniu bie¿¹cego roku.

Ta uchwa³a zak³ada³a miêdzy innymi decentra-
lizacjê kompetencji i finansów, ale w swojej trze-
ciej czêœci tak¿e zawiera³a dwa elementy, miano-
wicie przywrócenie w³aœciwego kszta³tu s³u¿by
cywilnej oraz umo¿liwienie sprawniejszego za-
rz¹dzania kadrami urzêdniczymi w administracji.
W takim sensie powsta³a póŸniej nowela ustawy
o s³u¿bie cywilnej, w jakiejœ mierze bêd¹ca reali-
zacj¹ tej uchwa³y i nawi¹zaniem do niej, tak samo
jak ustawa o pracownikach samorz¹dowych, któ-
ra za chwilê bêdzie rozpatrywana przez Wysok¹
Izbê.

Je¿eli chodzi o kwestiê osób, które wesz³y do
pañstwowego zasobu kadrowego w roku 2006, to
oczywiœcie trudno tu mówiæ o tym, ¿e ktoœ nie
spe³nia jakichœ kryteriów, dlatego ¿e ustawa
z sierpnia 2006 r. wyraŸnie mówi³a o tym, kto
wchodzi do pañstwowego zasobu kadrowego. Do
pañstwowego zasobu kadrowego z automatu we-
sz³y miêdzy innymi wszystkie osoby, które w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy, czyli 26 paŸdziernika
2006 r., zajmowa³y kierownicze stanowiska w ad-
ministracji rz¹dowej. Myœlê tu o dyrektorach de-
partamentów, zastêpcach dyrektorów departa-
mentów i dyrektorach generalnych. Czêœæ z tych
osób zajmowa³a kierownicze stanowiska na zasa-
dzie powierzania obowi¹zków. My obliczamy, ¿e
takich osób by³o oko³o trzystu piêædziesiêciu.
W projekcie ustawy o s³u¿bie cywilnej, rozpatry-
wanym dzisiaj przez Wysok¹ Izbê, w trakcie prac
podkomisji w Sejmie zosta³a wprowadzona po-
prawka, która mówi o tym, ¿e w³aœnie te osoby,
które wesz³y do pañstwowego zasobu kadrowego
z automatu, a w momencie wejœcia w ¿ycie tej
ustawy pe³ni³y obowi¹zki, by³y pe³ni¹cymi obo-
wi¹zki, bêd¹ musia³y przejœæ powtórn¹ weryfika-

cjê poprzez udzia³ w otwartym i konkurencyjnym
naborze w ci¹gu roku od momentu wejœcia w ¿ycie
przedmiotowej ustawy.

Jeœli chodzi o trzeci element, czyli mianowania,
to w tym zakresie nie ma ¿adnych zmian, wszyst-
kie mianowania spe³nia³y wszystkie wymogi for-
malne i my w ustawie, któr¹ rozpatruje dzisiaj
Wysoki Senat, sankcjonujemy i mówimy o tym, ¿e
wszystkie mianowania, dokonane na podstawie
ustawy i z 1998 r., i z 2006 r. zachowuj¹ swoj¹ wa-
gê i nadal bêd¹ zachowywa³y. Uprzejmie dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Panie Ministrze, proszê o pozostanie tutaj.
Pan senator Ryszard Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Chcia³bym jeszcze wróciæ do poprzedniego py-
tania. Mnie bardziej chodzi³o o to, ¿e my siê tu po-
wo³ujemy tylko i wy³¹cznie na mianowania z usta-
wy z 2006 r. Jeœli zaœ chodzi o te osoby, które by³y
mianowane w roku 1998, to w³aœciwie sprawa
sprowadza siê niejako do tego, czy one uzyska³y
ponowne mianowanie w 2006 r. Ta fraza „miano-
wanie na podstawie przepisów ustawy uchylanej
w art. 214” odnosi siê niejako tylko do mianowañ
z 2006 r. Gdyby wiêc go nie uzyska³y, to czy nie
powsta³aby tam jakaœ luka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W moim prze-
konaniu, nie ma ¿adnej luki, wszystko jest zgodne
z prawem. Wszystkie te mianowania, które mia³y
miejsce pomiêdzy rokiem 1998 a 2006, zosta³y za-
chowane w ustawie z 2006 r. i zostaj¹ zachowane
równie¿ w naszej ustawie. Nie ma tu ¿adnego nie-
bezpieczeñstwa. To by³o analizowane przez nas
i przez Rz¹dowe Centrum Legislacji, chyba dys-
kutowano o tym tak¿e w ramach uzgodnieñ miê-
dzyresortowych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

21. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2008 r.
122 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie cywilnej

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, wczytuj¹c siê w tê ustawê, od-

noszê wra¿enie, ¿e to jest po prostu upolitycznie-
nie s³u¿by cywilnej. Czy pan mia³by argumenty
przeciwko mojemu twierdzeniu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Ja bym odpo-

wiedzia³ w ten sposób. My w tej chwili staramy siê
stworzyæ, przywróciæ jednolity korpus s³u¿by cy-
wilnej, który bêdzie wype³nia³ konstytucyjne kry-
teria artyku³owane w art. 153 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wydaje nam siê, ¿e nie do koñ-
ca ten wymóg by³ spe³niony w ustawach z ro-
ku 2006, dlatego ¿e, po pierwsze, ca³¹ grupê wy¿-
szych stanowisk wy³¹czono z korpusu s³u¿by cy-
wilnej, po drugie, sformu³owano dla tej grupy od-
rêbne przepisy w ustawie o pañstwowym zasobie
kadrowym, formu³uj¹c tak¿e odrêbne przepisy
dotycz¹ce jej apolitycznoœci czy wykonywania
neutralnie politycznych zadañ. Proszê zwróciæ
uwagê na to, ¿e z ustawy o PZK, z preambu³y do tej
ustawy wy³¹czono s³owa „wykonywanie neutral-
nie politycznych zadañ pañstwa”, a to znajduje
siê w ustawie o s³u¿bie cywilnej, zatem grupa
osób, które by³y w PZK, nie musia³a spe³niaæ na
przyk³ad tego kryterium.

Nam siê wydaje, jesteœmy o tym przekonani, ¿e
tworzymy w naszej ustawie jasne i przejrzyste za-
sady naboru do s³u¿by cywilnej, awansu w s³u¿-
bie cywilnej, oceny w s³u¿bie cywilnej, tak¿e za-
jmowania wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej.
A tam, gdzie mog³oby mieæ miejsce ewentualne
podejrzenie o jakieœ upolitycznienie, staraliœmy
siê wszystkie przepisy zachowaæ albo rozwin¹æ.
Przyk³adem jest chocia¿by zapis pochodz¹cy z ro-
ku 2006, który mówi o zakazie bycia radnym
przez cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej. My ten za-
kaz podtrzymujemy w naszej ustawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Knosala.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym

jeszcze zapytaæ o dwie kwestie. Mianowicie w ad-
ministracji rz¹dowej oraz w urzêdach wojewódz-
kich mamy do czynienia z bardzo du¿¹ fluktuacj¹

zatrudnienia. W urzêdach wojewódzkich w ro-
ku 2007 wynosi³a ona 21%, a w ministerstwach
w tym¿e roku 20,5%.

Chcia³bym wobec tego zapytaæ, czy rozpoczêta
modernizacja wynagrodzeñ da³a ju¿ pierwsze
efekty w postaci zmniejszenia fluktuacji. Jaka
jest uœredniona wartoœæ, kwotowo, przeciêtnego
wynagrodzenia pracownika s³u¿by cywilnej
w 2008 r.? Pytam, bo wiadomo, ¿e ta stutysiêczna
armia urzêdników nie by³a do tej pory najlepiej
op³acana.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zacznê od koñca. Œrednie wynagrodzenie

w s³u¿bie cywilnej po wszystkich zmianach
wprowadzonych w roku 2008 wynosi w tej chwili
niespe³na 4 tysi¹ce 200 z³ brutto. Mówiê „po
zmianach”, dlatego ¿e w roku 2008 rozwi¹zywa-
liœmy rezerwê celow¹ nr 60 na modernizacjê p³ac
w administracji publicznej. Z tej rezerwy, która
wynosi³a w ca³oœci 528 milionów z³, prawie ca³oœæ
zosta³a przeznaczona na korpus s³u¿by cywilnej,
konkretnie na wyp³atê dodatków specjalnych –
ka¿dy cz³onek korpusu otrzyma³ po prawie 90 z³
brutto obligatoryjnie w myœl przepisów ustawy
z 2006 r., na sfinansowanie skutków wartoœcio-
wania – na to przeznaczono na jednego cz³onka
korpusu s³u¿by cywilnej dok³adnie 146 z³ brutto
i wreszcie prawie 65 milionów z³ przeznaczono na
nowy proces w s³u¿bie cywilnej, mianowicie wyró-
wnywanie p³ac pomiêdzy poszczególnymi urzê-
dami.

Dzisiaj sytuacja jest taka, ¿e s¹ resorty, w któ-
rych œrednia p³aca wynosi czy nieznacznie prze-
kracza 3 tysi¹ce z³ brutto, i s¹ resorty, w których
œrednia p³aca przekracza 5 tysiêcy z³ brutto. Te
ró¿nice nie s¹ niczym uzasadnione, maj¹ charak-
ter tylko i wy³¹cznie historyczny. My chcemy ten
proces wyrównywania kontynuowaæ tak¿e w ro-
ku 2009. W roku 2009 w projekcie bud¿etu, który
znajduje siê w parlamencie, jest przewidziana re-
zerwa w wysokoœci 250 milionów z³ na kontynuo-
wanie procesów modernizacyjnych w zakresie
wynagrodzeñ w s³u¿bie cywilnej. Tak ¿e nast¹pi³
spory wzrost.

To oczywiœcie pewnie nie spe³nia wszystkich
oczekiwañ, dlatego ¿e my chcielibyœmy docelowo
przyj¹æ jakieœ twarde kryteria oceny poziomu wy-
nagrodzeñ w s³u¿bie cywilnej. Wydaje nam siê, ¿e
takimi kryteriami mog¹ byæ dwa elementy. W od-
niesieniu do miasta sto³ecznego Warszawy i woje-
wództwa mazowieckiego takim kryterium mo¿e
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byæ œrednie wynagrodzenie w gospodarce narodo-
wej. Dzisiaj wynosi ono oko³o 4,5 tysi¹ca z³ brutto,
wiêc œrednia w korpusie jest jednak troszeczkê
ni¿sza. Zaœ w poszczególnych regionach, bior¹c
pod uwagê uwarunkowania lokalnych rynków
pracy, chcielibyœmy siê odnosiæ do œredniego wy-
nagrodzenia w samorz¹dzie terytorialnym. G³ó-
wny Urz¹d Statystyczny prowadzi takie analizy
i mamy dane dotycz¹ce zró¿nicowanego poziomu
dla ka¿dego województwa. Chcielibyœmy, gdyby
nam siê uda³o, ¿eby docelowo w naszych urzê-
dach wojewódzkich œrednia p³aca by³a porówny-
walna na przyk³ad ze œredni¹ p³ac¹ w administra-
cji samorz¹dowej.

Pan senator pyta³ o fluktuacjê. Jest to oczywi-
œcie zagadnienie niezwykle szerokie i trudne, dla-
tego ¿e na fluktuacjê maj¹ wp³yw bardzo ró¿ne
czynniki, niekoniecznie zwi¹zane z wynagrodze-
niami i finansami. To przecie¿ tak¿e, nie wiem,
w jakimœ zakresie kwestia relacji ze œwiatem poli-
tycznym, kwestia realizacji w³asnych aspiracji za-
wodowych poszczególnych cz³onków korpusu
s³u¿by cywilnej. My chcemy dzia³aæ w kierunku
stabilizacji pracy w korpusie s³u¿by cywilnej, dla-
tego analizujemy sprawy fluktuacji w okresach
pó³rocznych. Niebawem bêdziemy mieli wyniki
analizy za pierwsze pó³rocze 2008 r., wiêc te¿ jes-
tem ciekaw, jak to bêdzie wygl¹da³o. Pan senator
mówi³ o œredniej, ale w poszczególnych resortach
wygl¹da to bardzo ró¿nie. Najni¿sza czy najs³ab-
sza fluktuacja jest w administracji skarbowej,
tam jest du¿a stabilizacja pracy, ale w niektórych
ministerstwach fluktuacja jest wy¿sza od œre-
dniej, na przyk³ad w 2007 r. w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów fluktuacja wynosi³a oko³o 26%,
tak ¿e powy¿ej wskaŸnika, o którym pan senator
mówi³.

Chcemy zwiêkszaæ poziom wynagrodzeñ,
chcemy budowaæ nowe mechanizmy czy syste-
mowe rozwi¹zania w zakresie wynagrodzeñ, od-
chodz¹c od p³acenia ka¿demu nie wiadomo za
co, bo trochê taki charakter maj¹ dodatki spec-
jalne, dlatego ¿e one nale¿¹ siê ka¿demu cz³on-
kowi korpusu s³u¿by cywilnej nie wiadomo za co,
gdy¿ w ustawie jest to doœæ niewyraŸnie zapisa-
ne: „bior¹c pod uwagê specyfikê zadañ”, a ka¿dy
urz¹d z dwóch tysiêcy trzystu siedmiu urzêdów
administracji rz¹dowej jak¹œ specyfikê ma.
Chcielibyœmy przejœæ na taki rodzaj wynagrodze-
nia, który bêdzie bardziej zwi¹zany z efektami
pracy, z motywacj¹, z wyró¿nianiem siê i jakoœci¹
pracy poszczególnych cz³onków korpusu s³u¿by
cywilnej. Bêdziemy to robiæ albo poprzez rozbu-
dowywanie dodatków zadaniowych, albo zapro-
ponowanie w ogóle nowej formu³y systemów pre-
miowych.

Poziom to jedno, a zmiany systemowe w za-
kresie wynagrodzeñ to drugie. Ale jest te¿ i trze-

cie. Chcemy iœæ trochê innym torem. Zale¿y
nam bardzo na zwiêkszaniu presti¿u pracy
urzêdnika, na tym, ¿eby zmienia³a siê negaty-
wna w opinii publicznej konotacja zwi¹zana
z prac¹ urzêdników.

Chcemy w tym celu wykorzystywaæ tak¿e œrod-
ki unijne. Po to jest w ustawie, któr¹ Wysoka Izba
dzisiaj omawia, strategia zarz¹dzania zasobami
ludzkimi, ¿eby te¿ sposób zarz¹dzania korpu-
sem s³u¿by cywilnej i funkcjonowania w korpu-
sie s³u¿by cywilnej mia³ charakter bardziej sys-
temowy, bardziej stabilny, zwi¹zany nie z bie-
¿¹c¹ sytuacj¹ polityczn¹, tylko z dobr¹ jakoœcio-
w¹ realizacj¹ zadañ pañstwa.

Staramy siê zdecentralizowaæ zarz¹dzanie kor-
pusem i st¹d w ustawie jest zaproponowana na
przyk³ad likwidacja limitów etatów. Chodzi o to,
¿eby ju¿ nie limity by³y determinant¹ stanu za-
trudnienia w poszczególnych urzêdach, tylko
iloœæ œrodków finansowych i zadania, jakie stoj¹
przed danym urzêdem. Dany urz¹d bêdzie mia³
okreœlon¹ pulê œrodków finansowych, bêdzie
móg³ za to zatrudniæ wiêcej ludzi, mniej im p³ac¹c,
w zale¿noœci od rodzaju zadañ, które ma do wyko-
nania, albo odwrotnie, bêdzie móg³ zatrudniæ
mniej ludzi, wiêcej im wtedy p³ac¹c.

Myœlê, ¿e to s¹ takie bardzo pozytywne tenden-
cje decentralizacyjne, które mog¹ siê tak¿e przy-
czyniæ do tego, ¿e praca w korpusie i w urzêdach
bêdzie atrakcyjniejsza, a przez to zmniejszy siê
fluktuacja. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze… A, jeszcze
jest pytanie.

W ostatniej chwili pan senator siê zg³osi³. Pro-
szê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym, aby pan minister

przybli¿y³ przywileje i obowi¹zki, jakie s¹ przewi-
dziane w starym rozwi¹zaniu i jakie bêd¹ teraz
w nowym. Jak ten bilans wygl¹da?

Chcia³bym te¿ prosiæ o wyjaœnienie, o uzasa-
dnienie faktu, ¿e o uzyskanie mianowania w s³u¿-
bie cywilnej mo¿e siê ubiegaæ osoba, która zna
wy³¹cznie jêzyk na przyk³ad bia³oruski czy chiñ-
ski. Jakie s¹ w tym zakresie potrzeby?

I proszê jeszcze o skomentowanie ust. 5
art. 40, który mówi, ¿e o mianowanie nie mo¿e siê
ubiegaæ ktoœ, kto nie jest ¿o³nierzem rezerwy, nie
podlega powszechnemu obowi¹zkowi obrony.
Myœlê, ¿e skoro bêdziemy mieli armiê zawodow¹,
to ten przepis ju¿ zaczyna byæ albo bêdzie archai-
czny.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, spróbujê zacz¹æ od ostatniego

pytania. W tym zakresie oczywiœcie zosta³y prze-
niesione rozwi¹zania z poprzedniej ustawy, z obo-
wi¹zuj¹cego prawa. Byæ mo¿e wtedy, kiedy pro-
jekt by³ przygotowywany, czyli wczesn¹ wiosn¹ –
projekt, który dzisiaj omawiamy, do konsultacji
miêdzyresortowych zosta³ skierowany 20 lutego –
rozwi¹zania zwi¹zane z profesjonalizacj¹ armii
by³y na pocz¹tku drogi. Mo¿liwe, ¿e warto rozwa-
¿yæ zasadnoœæ tego przepisu, choæ dzisiaj stan
prawny jest taki, jaki jest, i my, przygotowuj¹c
i uchwalaj¹c ten akt prawny, musimy kierowaæ
siê obowi¹zuj¹cym stanem prawnym.

Je¿eli chodzi o jêzyki, to mo¿e kilka zdañ na te-
mat t³a. Tutaj zmiana nast¹pi³a w roku 2006 r.
Jak pañstwo wiecie, wczeœniej wymagana by³a
w ogóle znajomoœæ jêzyka obcego. Takie by³y sfor-
mu³owania i w zwi¹zku z tym mieliœmy do czynie-
nia z pewnymi nieprawid³owoœciami czy tego ro-
dzaju b³êdami, ¿e niektórzy ubiegaj¹cy siê w po-
stêpowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogli
wykazaæ siê znajomoœci¹ w zasadzie tylko jêzyka
rosyjskiego. W 2006 r. wprowadzono przepis mó-
wi¹cy, ¿e kandydat uczestnicz¹cy w postêpowa-
niu musi siê wykazaæ znajomoœci¹ jednego z jêzy-
ków roboczych Unii Europejskiej. Podobny zre-
szt¹ przepis dotyczy³ osób, które zdawa³y egzamin
do pañstwowego zasobu kadrowego – tam rów-
nie¿ wymagana by³a i sprawdzana znajomoœæ jed-
nego z roboczych jêzyków Unii Europejskiej. My
podtrzymaliœmy w przed³o¿eniu rz¹dowym to roz-
wi¹zanie i do parlamentu wp³yn¹³ projekt ustawy,
który zawiera³ powtórzenie rozwi¹zania z 2006 r.
Rozwi¹zanie, o którym pan senator mówi, zosta³o
wprowadzone w podkomisji sejmowej, chyba na
wniosek klubu lewicy, o ile dobrze pamiêtam,
i propozycja, która zosta³a przed³o¿ona, nie dopu-
szcza znajomoœci jakiegoœ jêzyka obcego, tylko
stawia trzy dosyæ jasne i przejrzyste kryteria.

Po pierwsze, chodzi o jêzyki naszych s¹siadów –
st¹d ten ukraiñski, bia³oruski i rosyjski. Po dru-
gie, chodzi o jêzyki krajów, które nie nale¿¹ do
Unii Europejskiej, ale nale¿¹ do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – chodzi o Islandiê, Nor-
wegiê. I wreszcie po trzecie, chodzi o grupê klu-
czowych dzisiaj z punktu widzenia gospodarczego
krajów œwiata, a w zwi¹zku z tym i kluczowe jêzyki
– chiñski, japoñski i arabski. Przekonuj¹cy dla
pos³ów – uczestniczy³em w tej dyskusji – by³ argu-
ment, ¿e w zmieniaj¹cych siê okolicznoœciach go-
spodarczych, spo³ecznych byæ mo¿e bêd¹ poszu-

kiwani do pracy w naszych urzêdach i potrzebni
urzêdnicy ze znajomoœci¹ któregoœ z tych jêzyków
z racji kontaktów gospodarczych, które siê dzisiaj
pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a innymi kraja-
mi realizuj¹, wspó³pracy w obszarze gospodar-
czym, wspó³pracy z administracjami krajów
s¹siaduj¹cych.

I jeszcze pytanie zwi¹zane z przywilejami. Ja
bym na nie odpowiedzia³ na podwójnej p³aszczyŸ-
nie. Jest grupa przywilejów, która odnosi siê do
absolwentów Krajowej Szko³y Administracji Pub-
licznej, którzy po ukoñczeniu osiemnastomiesiê-
cznego kursu w szkole znajduj¹ pracê w admini-
stracji rz¹dowej. Generalnie odpowiedzia³bym
tak: w zasadzie projekt przed³o¿ony Wysokiej Iz-
bie powiela dotychczasowe rozwi¹zania, nie zmie-
nia w tym zakresie ¿adnych z tych, które by³y
wprowadzone w roku 2006, nie dodaje te¿ nowych
kompetencji. Byæ mo¿e s¹ tylko ma³e zmiany re-
dakcyjne. W roku 2006 by³y troszkê inne sformu-
³owania na przyk³ad w odniesieniu do s³u¿by
przygotowawczej, teraz zaœ jest wyraŸnie powie-
dziane, ¿e absolwent KSAP z takiej s³u¿by przygo-
towawczej jest, jakby z automatu, zwolniony, co
zreszt¹ jest oczywiste, bo absolwenci KSAP maj¹
ju¿ przecie¿ pewien sta¿ pracy w administracji
publicznej, przechodz¹ te¿ niezwykle trudny, jak
mówi³em, pó³toraroczny kurs zakoñczony bardzo
trudnym egzaminem zwi¹zanym z pragmatyk¹
pracy w administracji rz¹dowej.

S¹ w tej ustawie te¿ pewne rozwi¹zania zwi¹za-
ne z przywilejami. Dotycz¹ one tak¿e absolwen-
tów KSAP, ale przede wszystkim dotycz¹ one
urzêdników s³u¿by cywilnej, czyli osób, które
przesz³y pozytywnie postêpowanie kwalifikacyj-
ne. Dodaliœmy na przyk³ad rozwi¹zanie, które
obowi¹zywa³o od roku 1996, zosta³o podtrzymane
w 1998 r. w kolejnej ustawie o s³u¿bie cywilnej,
nastêpnie zosta³o zniesione w 2006 r., a odnosi
siê do dodatkowego urlopu. Otó¿ urzêdnik z odpo-
wiednim sta¿em pracy otrzymuje corocznie bo-
daj¿e piêæ dni dodatkowego urlopu, a potem,
w ka¿dym kolejnym roku kolejny dzieñ urlopu
i tak to jest podnoszone a¿ do osi¹gniêcia liczby
dwunastu dni. S¹ to przywileje, które nie maj¹ na
celu bezcelowego gratyfikowania pewnych osób
w korpusie s³u¿by cywilnej, ale maj¹ zwi¹zek
z tym, ¿e budujemy zawodowy korpus s³u¿by cy-
wilnej. ¯eby zbudowaæ zawodowy korpus, trzeba
stabilizowaæ warunki pracy i zachêcaæ ludzi do
zwi¹zania siê z korpusem na ca³e ¿ycie.

W zwi¹zku z tym ca³e postêpowanie kwalifika-
cyjne i instytucja mianowania maj¹ zwi¹zek
z tym, ¿eby z niektórymi osobami, które wyró¿nia-
j¹ siê wiedz¹, umiejêtnoœciami i przejd¹ pozyty-
wnie postêpowanie kwalifikacyjne – a postêpowa-
nie to wymaga spe³nienia okreœlonych wymogów
formalnych, na przyk³ad trzyletniego sta¿u pracy
w administracji, ale tak¿e zdania bardzo trudnego
egzaminu – nawi¹zaæ bardziej stabilny stosunek
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pracy i zatrzymaæ je w administracji. S¹ wiêc dwa
g³ówne mechanizmy temu s³u¿¹ce, mianowicie
dodatek s³u¿by cywilnej – raz obligatoryjnie da-
wany ka¿demu mianowanemu cz³onkowi korpu-
su s³u¿by cywilnej, wynosz¹cy oko³o 800 z³ brut-
to, z ma³ym hakiem – i dodatkowy urlop.

Ale oczywiœcie z tym wszystkim wi¹¿¹ siê tak¿e
obowi¹zki. Urzêdnicy s³u¿by cywilnej mog¹ byæ
bez swojej zgody przenoszeni do innych miejsc
pracy, tak¿e w innej miejscowoœci, maksymalnie
dwa razy w ci¹gu swojej pracy zawodowej, ponad-
to urzêdników tych dotycz¹ troszkê inne sformu-
³owania mówi¹ce o pracy w nadgodzinach, przy
czym urzêdnicy ci nie otrzymuj¹ za to ani gratyfi-
kacji ani czasu wolnego, chyba ¿e chodzi o prace
w godzinach nocnych lub w niedziele i œwiêta.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Rozpoczynam dyskusjê.
Pan senator Rocki wyst¹pi jako pierwszy dys-

kutant. Zapraszam.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Problem s³u¿by cywilnej rzadko zaprz¹ta uwa-

gê Wysokiej Izby, a jeszcze rzadziej zajmuje siê
nim opinia publiczna. A przecie¿ pracownicy
i urzêdnicy s³u¿by cywilnej stanowi¹ j¹dro kom-
petencji s³u¿b pañstwowych.

Mia³em zaszczyt przemawiaæ w tej sprawie miê-
dzy innymi na szesnastym posiedzeniu Senatu
szóstej kadencji, w sierpniu 2006 r., i w zna-
cz¹cym stopniu odwo³am siê do tamtego w³aœnie
wyst¹pienia. Wystêpowa³em wówczas przeciwko
zmianom proponowanym przez rz¹d Kazimierza
Marcinkiewicza, firmowanym przez Ludwika Do-
rna, do obowi¹zuj¹cej wówczas, to jest od 1998 r.,
ustawy o s³u¿bie cywilnej.

W grudniu 2005 r. Sejm, a nastêpnie Senat,
mimo negatywnych opinii miêdzy innymi sejmo-
wego Biura Studiów i Ekspertyz w trybie bardzo
pospiesznym przyj¹³ nowelizacjê obowi¹zuj¹cej
wówczas ustawy o s³u¿bie cywilnej. Nowelizacja
ta doczeka³a siê dwóch wniosków skierowanych
do Trybuna³u Konstytucyjnego, w których wnios-
kodawcy wskazywali na kilkanaœcie powodów,
dla których tamta nowelizacja by³a sprzeczna
z konstytucj¹. Oczywiœcie wejœcie w ¿ycie ustaw
z 2006 r. wstrzyma³o rozpatrywanie tych wnios-
ków. By³a nawet taka hipoteza, i¿ uchwalono te
ustawy w³aœnie po to, by wstrzymaæ dzia³ania try-
buna³u.

Przypomnê, ¿e w wyroku z grudnia 2002 r.
w sprawie dotycz¹cej innej nowelizacji ustawy

o s³u¿bie cywilnej Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³ – tu cytat: „Szczególny status s³u¿by cy-
wilnej ma na celu stworzenie gwarancji, i¿ cz³on-
kowie tego korpusu bêd¹ siê kierowaæ wartoœcia-
mi konstytucyjnymi le¿¹cymi u podstaw pañstwa
demokratycznego, w poczuciu godnoœci i honoru
wynikaj¹cych z faktu s³u¿by dobru wspólnemu,
jakim jest Rzeczpospolita Polska”. I dalej: „Jaka-
kolwiek ingerencja ustawodawcy, choæby o prze-
jœciowym, epizodycznym charakterze w raz stwo-
rzony spójny system dzia³ania s³u¿by musi byæ
nie tylko szczególnie uzasadniona, ale przede
wszystkim nie mo¿e naruszaæ albo prowadziæ do
przekreœlenia ustalonych, przejrzystych i gwa-
rantuj¹cych realizacjê wskazanych konstytucyj-
nie celów zasad funkcjonowania tej s³u¿by”. Da-
lej: „Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego fakty-
czna trudna sytuacja kadrowa – a chodzi o rok
2002 – nie mo¿e jednak uzasadniaæ tak daleko
id¹cych odstêpstw od dotychczasowych zasad.
Nawet w wypadku faktycznego braku obsady sta-
nowisk konieczne jest przeprowadzenie konkur-
su, który jest podstawowym instrumentem gwa-
rantuj¹cym realizacjê wymogów konstytucyj-
nych. Cele wskazane w art. 153 ust. 1 konstytucji
s¹ niepodzielnie zwi¹zane z okreœlonymi mecha-
nizmami proceduralnymi”.

Warto wskazaæ, ¿e w art. 56 obecnego projektu
jest mowa o konkursach.

Koronnym argumentem za koniecznoœci¹
zmian ustawowych w sierpniu 2006 r. by³o
stwierdzenie o sabotowaniu rz¹du PiS przez urzê-
dników s³u¿by cywilnej. Ale jedynym przyk³adem
namawiania do niepos³uszeñstwa by³ przypadek
dyrektora generalnego jednego z urzêdów woje-
wódzkich. Jeœli taka postawa by³aby powsze-
chna, to i przyk³adów pewnie by przybywa³o, a tak
nie by³o. Co wiêcej, ta osoba by³a zatrudniona na
podstawie s³ynnego wtedy art. 144a ówczesnej
ustawy – jego dotyczy³ w³aœnie ten wyrok Trybu-
na³u Konstytucyjnego – który, wprowadzony do
ustawy przez SLD, otwiera³ boczn¹ furtkê i ³ama³
klarowne pryncypia naboru do s³u¿by cywilnej.
Tak wiêc osoba, o której by³a mowa w argumenta-
cji, by³a zatrudniona z pominiêciem zasad opisa-
nych w ustawie. Podobnie dwa inne s³ynne przy-
k³ady podawane ówczeœnie, to jest w 2006 r.,
przez propagatorów zmian, to jest pijaka i zomow-
ca – mówi³ o tym premier Dorn – dotyczy³y osób,
które w s³u¿bie cywilnej znalaz³y siê na podstawie
tak zwanych „innych przepisów”, a znalaz³y siê
tam, gdy¿ zdaniem ówczesnych przedstawicieli
w³adzy wymaga³ tego interes s³u¿by cywilnej. Pa-
radoksalnie, w³aœnie takie okreœlenie by³o za
rz¹dów PiS kluczem do przenoszenia do s³u¿by
cywilnej pracowników z NIK i samorz¹dów, wpro-
wadzono je do nowelizacji i zawarto w uchwalonej
w 2006 r. ustawie.

W uchwalonych w 2006 r. ustawach zawê¿ono
pojêcie s³u¿by cywilnej do osób zatrudnionych na
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stanowiskach œredniego szczebla. Tak wiêc dy-
rektorzy generalni i osoby kieruj¹ce departamen-
tami, a tak¿e ich zastêpcy, zostali wy³¹czeni z kor-
pusu s³u¿by cywilnej. Tymczasem art. 153 ust. 1
konstytucji wskazuje, i¿ korpus cywilny obejmuje
wszystkie osoby zatrudnione w urzêdach. A wiêc
konstytucja nie daje w tym miejscu upowa¿nienia
do ustawowego definiowania s³u¿by cywilnej
w sposób zawê¿aj¹cy, przez wskazanie jako kor-
pusu s³u¿by cywilnej jedynie osób zatrudnionych
na stanowiskach œredniego szczebla. Zauwa¿my,
¿e jeœli dyrektorzy generalni i osoby kieruj¹ce de-
partamentami s¹ wy³¹czeni z grona maj¹cego za-
pewniæ wykonywanie zadañ pañstwa w sposób
okreœlony w art. 153 konstytucji, to oznacza³o to
w tym, co uchwali³ PiS, ¿e w urzêdach administra-
cji rz¹dowej ma byæ zatrudniona grupa osób, któ-
ra nie ma na celu politycznie neutralnego wyko-
nywania zadañ pañstwa.

Rozumowanie takie potwierdza art. 1 ustawy
jeszcze teraz obowi¹zuj¹cej, ustawy o pañstwo-
wym zasobie kadrowym, który wskazuje, ¿e dy-
rektorzy generalni i kieruj¹cy departamentami
maj¹ wykonywaæ zadania zawodowo, bezstron-
nie, rzetelnie. A wiêc nie wspomina siê o realizacji
zadañ pañstwa w sposób politycznie neutralny.
Oznacza to, ¿e dyrektorzy generalni i kieruj¹cy
departamentami bêd¹ wykonywali, czy wykonu-
j¹, zadania niekoniecznie w intencji pañstwa,
a z toku wczeœniejszej dyskusji ju¿ wiadomo, ¿e
chodzi³o o realizacjê zadañ rz¹du, co wówczas
podkreœla³ premier Dorn – rz¹du, nie zaœ pañ-
stwa.

Stwierdzenia te stanowi¹, moim zdaniem, do-
bre uzasadnienie dla zmian zaproponowanych
w rozpatrywanej dzisiaj nowej ustawie o s³u¿bie
cywilnej.

Obowi¹zuj¹ca w latach 1998–2006 ustawa
o s³u¿bie cywilnej definiowa³a zadania szefa s³u¿-
by cywilnej. Zmiany wprowadzone w 2006 r. przez
Sejm zdominowany przez koalicjê kierowan¹
przez PiS przekaza³y te zadania i kompetencje
szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak
wiêc szef Kancelarii, który dzia³a z upowa¿nienia
i podlega prezesowi Rady Ministrów mia³ czuwaæ
nad neutralnym politycznie wykonywaniem za-
dañ pañstwa. S¹dzê, ¿e lepszym rozwi¹zaniem,
proponowanym w obecnie rozpatrywanej usta-
wie, jest przywrócenie szefa s³u¿by cywilnej jako
centralnego organu administracji rz¹dowej w³a-
œciwego w sprawach s³u¿by cywilnej i za³o¿enie,
¿e kandydatem na to stanowisko mo¿e byæ jedy-
nie osoba, która nie jest i przez ostatnie piêæ lat
nie by³a cz³onkiem partii politycznej.

Uchwalone przez Sejm w 2006 r. ustawy o s³u¿-
bie cywilnej i o pañstwowym zasobie kadrowym
przedstawiane by³y jako konieczne do dokonania
zmian w funkcjonowaniu administracji pañstwo-

wej. Warto wspomnieæ, ¿e projekt zmian w obo-
wi¹zuj¹cej wówczas ustawie by³ gotowy ju¿ wcze-
œniej. Przygotowany zosta³ zgodnie z ówczesnymi
uprawnieniami ustawowymi przez istniej¹cy wte-
dy Urz¹d S³u¿by Cywilnej. Zmiany te mia³y pos³u-
¿yæ poprawieniu i uzupe³nieniu przepisów, a wy-
korzystywa³y prawie dziesiêcioletnie doœwiadcze-
nie w stosowaniu ustaw z roku 1996 i 1998.

Uchwalone w 2006 r. zmiany mia³y jednak in-
nych promotorów i posz³y w innym kierunku. Tak
jak powiedzia³em, podporz¹dkowa³y s³u¿bê cywil-
n¹ szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
a z korpusu s³u¿by cywilnej i obowi¹zuj¹cych
w nim zasad postêpowañ kwalifikacyjnych wy-
³¹czone zosta³y osoby zajmuj¹ce tak zwane wy¿-
sze stanowiska, czyli kierownicy centralnych
urzêdów administracji rz¹dowej, prezesi ró¿nych
agencji, funduszy, dyrektorzy generalni i kieru-
j¹cy departamentami.

Uchwalone wówczas zmiany mia³y charakter
zasadniczy dla funkcjonowania administracji
pañstwowej. Celem deklarowanym wtedy przez
autorów by³o stworzenie nowego sposobu powo-
³ywania na wy¿sze stanowiska, a w szczególnoœci
odejœcie od standardowych wczeœniej postêpo-
wañ konkursowych. Dokonano tego przez wy-
³¹czenie konkretnej listy stanowisk pañstwowych
z procedur przewidzianych dla korpusu s³u¿by
cywilnej, zdefiniowanie grupy potencjalnych kan-
dydatów na te stanowiska nazwanej pañstwo-
wym zasobem kadrowym, oraz opisanie zasad
wchodzenia do tego zasobu.

Mo¿na mieæ zasadnicze w¹tpliwoœci co do zgo-
dnoœci uchwalonych w 2006 r. zmian z art. 153
konstytucji, ale wola polityczna i determinacja
rz¹dz¹cej wówczas koalicji nie da³y szans ani na
odrzucenie projektów ustaw, ani na powodzenie
we wprowadzaniu poprawek, które w istotny spo-
sób zmieni³yby uchwalane zmiany, a wybory par-
lamentarne wstrzyma³y dzia³anie Trybuna³u
Konstytucyjnego w tych sprawach.

Propozycja przed³o¿ona przez Sejm obecnej ka-
dencji w istotny sposób naprawia pope³nione
wówczas, w roku 2006, a nastêpnie w nowelizacji
z 2007 r., b³êdy, a jednoczeœnie wykorzystuje do-
robek i doœwiadczenia s³u¿by cywilnej zawarte
w propozycjach sformu³owanych przez szefa s³u¿-
by cywilnej przed po³ow¹ 2006 r.

Uwa¿am, ¿e proponowana nowa ustawa niesie
warte poparcia wartoœci. Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
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Ja myœlê, ¿e w jakiejœ czêœci trzeba siê tu zgo-
dziæ z moim przedmówc¹. Na pewno jest potrzeba
dokonania zmian w regulacji ustawowej doty-
cz¹cej s³u¿by cywilnej. Ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
je¿eli zmiany i nowelizacje, jasno to trzeba powie-
dzieæ, wprowadzane przez kolejne ekipy doprowa-
dzaj¹ do tego, ¿e ustawodawstwo zmienia siê w³a-
œciwie o 180� stopni, to mo¿na zacz¹æ zadawaæ
pytanie, czy taka regulacja w ogóle jest potrzebna
i czy jest zasadna. Je¿eli nie ma okresu d³u¿szej
stabilnoœci, nie wiem czy przez dwie, czy przez
trzy kadencje, to ten korpus jest naprawdê rozbi-
ty. Myœlê te¿, ¿e niejasnoœci i niedoregulowañ na
pewno jest wiele, wiele ró¿nych wypadków przy
pracy na pewno siê zdarza, i nie da siê tego wszys-
tkiego obj¹æ dzisiaj ani informacj¹, ani odpowie-
dzi¹. Znane s¹ przypadki, ¿e kilka osób nie mieœci
siê w tych regulacjach, jest pokrzywdzonych, jest
odsuniêtych. Trudno, aby oni póŸniej te swoje
rzeczy uporz¹dkowali.

Z czego zatem w sensie negatywnym wynika ta
zmiana i dlaczego j¹ chcemy wprowadziæ? Myœlê,
¿e niew³aœciwe decyzje wynikaj¹ce z obsady kad-
rowej, które siê zdarzaj¹… Istotna jest mo¿e nie
przeszkoda zwi¹zana z apolitycznoœci¹ osób, bo
one tak czy owak, z definicji ustawowych, maj¹
apolitycznoœæ zachowywaæ, tylko istotne s¹ ich
zachowania, bo to w³aœnie z negatywnego zacho-
wania, je¿eli ma ono miejsce, w sposób niezale¿ny
od tego, czy ten ktoœ podlega pewnym przepisom
i restrykcjom ustawowym, rodzi siê póŸniej po-
trzeba wprowadzania pewnych regulacji czy
zmian, które mog³yby to zmieniæ. I tutaj kwestia
pewnej ochrony, której podlegaj¹ ci urzêdnicy,
oczywiœcie ochrony jak najbardziej zasadnej, czy-
ni sam problem zmiany stanowiska czy odwo³a-
nia takiej osoby pewn¹ przeszkod¹ w wypadku,
gdy mamy do czynienia z niemerytoryczn¹ decyz-
j¹ czy zachowaniem, które koliduje z rozwi¹zania-
mi ustawowymi.

To Ÿle, ¿e ta ustawa zmienia praktycznie o 180�

system, który obowi¹zuje. To Ÿle, ¿e go nie noweli-
zuje, ¿e go nie naprawia, bo to oznacza znowu ja-
kiœ obszar niestabilnoœci i nie przyczynia siê do
kreowania apolitycznej s³u¿by cywilnej. Na pew-
no nale¿y siê zgodziæ z tym, ¿e jest kilka zmian i re-
gulacji, w odniesieniu do których mo¿na i trzeba
pokazywaæ, czy maj¹ ten podtekst polityczny. Na
pewno odpowiedŸ, jakiej pan minister udzieli³ na
jedno z pytañ, mówi¹c o tym, ¿e pos³owie SLD byli
inicjatorami wprowadzenia kryteriów wymaganej
znajomoœci jêzyków jest wa¿n¹ i znacz¹c¹ infor-
macj¹. Przypomnê mo¿e, ¿e tym w³aœnie instru-
mentem w podobnym obszarze tyle ¿e odniesio-
nym do jêzyka rosyjskiego, pos³ugiwano siê kie-
dyœ w tej regulacji ustawowej, i to te¿ w pewnym
momencie spowodowa³o obni¿enie jakoœci osób,
które do tej s³u¿by trafi³y. No i wa¿ne jest te¿, kto

tak¹ inicjatywê popiera, to jest oczywiœcie wa¿na
informacja.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e urzêdnicy, którzy chc¹
pracowaæ w administracji – a my o to, aby jakoœæ
tych kadr by³a najwa¿niejsza, te¿ powinniœmy za-
biegaæ i dbaæ – powinni mieæ jasn¹ i czyteln¹ per-
spektywê, perspektywê kilkuletni¹ w moim mnie-
maniu, dlatego ¿e wielokrotnie mamy do czynie-
nia z bardzo du¿ym ruchem kadrowym. Wewnê-
trzny ruch kadrowy jest oczywiœcie czymœ pozyty-
wnym, ale nie zewnêtrzny, w ramach którego lu-
dzie odchodz¹ do firm prywatnych czy innych nie-
pañstwowych, nierz¹dowych instytucji. Oni
wprawdzie zostaj¹ w systemie, i to jest dobra in-
formacja, bo maj¹ podwy¿szone kwalifikacje, s¹
na pewno dobrymi pracownikami, i nie chodzi
o to, ¿eby zlikwidowaæ tê fluktuacjê kadr czy te
odejœcia poza sektor administracji pañstwowej
czy samorz¹dowej, ale o to, ¿eby go w znacznym
stopniu ograniczyæ. To powinno przyœwiecaæ jako
cel tym, którzy tak¹ regulacjê zmieniaj¹.

W tym te¿ kierunku zmierza poprawka mniej-
szoœci, o której mówi³em. Chodzi o to, aby urzêdni-
ków obj¹æ ca³ym systemem podwy¿szania kwalifi-
kacji, wiedzy, szkoleñ, a tak¿e wieloletnim progra-
mem zmian i regulacji wynagrodzenia, bo myœlê,
¿e kiedy mamy poczucie stabilnoœci, kiedy wiemy,
co nas czeka – to siê odnosi, jak mówiê, zarówno do
regulacji, zmian ustawowych, jak i do tej strategii
zarz¹dzania s³u¿b¹, która jest bardzo pozytywnym
instrumentem wprowadzonym do tej ustawy –
wtedy chêæ, ¿e tak powiem, trzymania siê stano-
wiska urzêdniczego na pewno jest wiêksza. Wszys-
cy chcielibyœmy, aby nasza przysz³oœæ by³a w jakiœ
racjonalny sposób opisana albo ¿eby by³a przewi-
dywalna, abyœmy po prostu mogli planowaæ, co
nas czeka i jak siê dostosowaæ do zasad, które mo-
g¹ nas obowi¹zywaæ.

W zwi¹zku z pewnymi b³êdami, które zosta³y
tutaj pope³nione, chcia³bym jeszcze zg³osiæ sie-
dem poprawek, Panie Marsza³ku.

Pierwsza poprawka, która polega na wykreœle-
niu ust. 7 z art. 35, powodowa³aby, ¿e ktoœ, kto
jak gdyby porzuci³ s³u¿bê cywiln¹, wyszed³ z tej
s³u¿by cywilnej, w momencie, kiedy chcia³by wró-
ciæ, aby uzyskaæ mianowanie, musia³by po prostu
przejœæ ca³¹ procedurê, nie by³oby tak, jak propo-
nuje siê w tym przepisie, ¿e by³aby mo¿liwoœæ
przywrócenia go na dotychczasowy stopieñ s³u¿-
bowy. Bo to dotyczy tych, którzy odchodz¹. Skoro
narzekamy, ¿e jest du¿a fluktuacja kadr w tym
obszarze, to w takim razie nie stwarzajmy warun-
ków do tego, aby ona mog³a zachodziæ.

To dotyczy tak¿e art. 47 ust. 5. Konsekwencj¹
tych zmian jest poprawka… Przepraszam, to tyle.

W poprawce drugiej jest mowa o tym, ¿e w przy-
padku postêpowania kwalifikacyjnego, o którym
mówi siê w art. 43, nale¿y wprowadziæ sprawdze-
nie kwalifikacji i predyspozycji kierowniczych.
Tego oczywiœcie w tym przepisie nie ma. I jako
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konsekwencjê proponujê wprowadziæ zmianê
w art. 47 ust. 5.

Poprawka trzecia zmierza do tego, aby wy¿sze
stanowisko w s³u¿bie cywilnej mog³a zajmowaæ
osoba, która jest urzêdnikiem s³u¿by cywilnej.
Dalszy kontekst jest taki, ¿e ma ona posiadaæ je-
szcze szeœcioletni sta¿ pracy, i to oczywiœcie
w przepisie ju¿ jest. Tutaj by³by nowelizowany
art. 53 ust. 4.

I, proszê pañstwa, poprawki od czwartej do
siódmej to s¹ jak gdyby uzupe³nienia tych zmian,
które porz¹dkuj¹ przepisy pod wzglêdem w³aœci-
wego sposobu legislacji i zmierzaj¹ do wykreœle-
nia przepisów, które nie wnosz¹ nowych treœci
normatywnych. To jest te¿ konsekwencja dalszej
pracy nad tym, co omawia³em w przypadku po-
prawek mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Tadeusz Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W zwi¹zku z ustaw¹ o s³u¿bie cywilnej dokonu-

jemy zmian w innych ustawach. I tak ustawê
o wynagrodzeniach osób zajmuj¹cych kierowni-
cze stanowiska pañstwowe uzupe³niamy o stano-
wisko szefa s³u¿by cywilnej. W zwi¹zku z tym, ¿e
zmieniamy ten przepis, pojawi³y siê u mnie pewne
w¹tpliwoœci, bo w tym punkcie mamy te¿ stano-
wisko zastêpcy szefa Kancelarii Senatu. Swego
czasu, podczas g³osowania nad Regulaminem Se-
natu, to stanowisko zosta³o zlikwidowane. Moja
w¹tpliwoœæ nie zosta³a rozwiana przed rozpoczê-
ciem obrad w trakcie dyskusji z prawnikami.
Chcia³bym j¹ przenieœæ na grunt odpowiedniej
komisji, w której powinno siê wypracowaæ stano-
wisko, czy przy okazji zmiany ró¿nych przepisów
dostosowujemy prawo do stanu faktycznego, czy
te¿ zostawiamy je w takiej, kolokwialnie mówi¹c,
wersji maksymalnej, to znaczy przewiduj¹c, ¿e
kiedyœ ewentualnie takie stanowisko mo¿e zostaæ
przywrócone, zostawiamy je w tym przepisie.

Pozostawiaj¹c tê sprawê komisji do dyskusji,
sk³adam poprawkê na rêce pana marsza³ka. Dziê-
kujê bardzo.

(Senator Grzegorz Banaœ: Chcia³bym siê zapi-
saæ do dyskusji.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, teraz pozwolê sobie udzieliæ

g³osu samemu sobie.

Senator Marek Zió³kowski:

Mam bardzo krótk¹ uwagê bêd¹c¹ w pewnym
stopniu odpowiedzi¹ na pewne uwagi pana sena-
tora Ortyla.

My w Polsce próbowaliœmy dopracowaæ siê kor-
pusu s³u¿by cywilnej tak¹ metod¹ prób i b³êdów.
Zaczêliœmy ustawami z lat 1996, 1998. Pewne ele-
menty by³y niedopracowane, ale chodzi³o o to, ¿e-
by stopniowo wytworzyæ ten idea³ civil service, ¿e-
by ci ludzie funkcjonowali… Rzeczywiœcie by³y
pewne poprawki, by³y tam pewne b³êdy, stopnio-
wo dopracowywano elementy tego procesu.
I w moim najg³êbszym przekonaniu, ustawa
z 2006 r. przerwa³a ten proces, wprowadzi³a zu-
pe³nie inne regulacje, ona w³aœnie odwróci³a ten
proces o 180�. Mo¿na dociekaæ, dlaczego tak siê
sta³o, jakie by³y tego konsekwencje. I to, co siê
dzieje w tej chwili… Pani senator Fetliñska zada³a
pytanie, czy ta nowa ustawa to jest polityzacja.
W moim najg³êbszym przekonaniu, jest to w³aœ-
nie taka próba powrotu do procesu budowania
neutralnej, stabilnej, bez fluktuacji s³u¿by cywil-
nej po to, aby ten korpus mia³ przekonanie, ¿e
mo¿e pracowaæ niezale¿nie od zawirowañ na naj-
wy¿szych stanowiska rz¹dowych, ¿eby mia³ po-
czucie przywi¹zania do swojej pracy, mo¿liwoœci
awansu. Chcê tylko wyraziæ nadziejê, ¿e ta usta-
wa jak gdyby wraca do procesu budowania… Ona
oczywiœcie nie bêdzie doskona³a, bo, jak ju¿ mó-
wiono, tam siê pewne rzeczy pozmieniaj¹, ¿o³nie-
rze zawodowi… Ale ja chcê wyraziæ nadziejê, ¿e
w ci¹gu najbli¿szych kilku kadencji ta ustawa bê-
dzie podstaw¹ funkcjonowania s³u¿by cywilnej,
a je¿eli bêdzie poprawiana, to bêd¹ to pewne no-
wele udoskonalaj¹ce j¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I teraz, jak rozumiem, jest nastêpny g³os w dys-
kusji?

Pan senator Grzegorz Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Za-
biorê Wysokiej Izbie bardzo krótki czas.

Zechciejcie pañstwo pos³uchaæ g³osu prakty-
ka, który obserwowa³ funkcjonowanie s³u¿by cy-
wilnej jakby od wewn¹trz, mia³ szansê obserwo-
wania tego korpusu, ludzi w nim funkcjonu-
j¹cych w jednym z mniejszych województw, zre-
szt¹ niedaleko Warszawy, czyli w województwie
œwiêtokrzyskim.

Rzeczywiœcie, Panie Marsza³ku, budowie tego
korpusu przyœwieca³a pewna idea. Jest dok³adnie
tak, jak pan marsza³ek raczy³ zauwa¿yæ, ¿e ci lu-
dzie, niezale¿nie od tego, jak zmienia³a siê w³adza,
kto do tej w³adzy dochodzi³, mieli s³u¿yæ w³adzy
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w realizacji wszystkich celów i zadañ, które stoj¹
przed pañstwem.

Tu oczywiœcie mo¿na te¿ mówiæ o tym jakby
Ÿródle, o tym, kto, bo w którym momencie, to
wiem, zosta³ objêty dobrodziejstwem tej ustawy,
a potem jakie trudnoœci by³y zwi¹zane z jej nowe-
lami.

Szanowni Pañstwo, podam pañstwu taki przy-
k³ad. W latach 2005–2007, jeœli sobie dobrze
przypominam, w urzêdzie œwiêtokrzyskim trzy
osoby zda³y egzamin do pañstwowego zasobu
kadrowego. Powtarzam: trzy osoby. Bo to napraw-
dê jest trudny egzamin. To nie jest tak, ¿e my ot-
warliœmy jak¹œ furtkê t¹ regulacj¹, która przysz³a
w roku 2006, i nagle tutaj zaroi³o siê od ludzi nie-
kompetentnych, maj¹cych tylko i wy³¹cznie pla-
kietkê, ¿e s¹ z ówczesnej koalicji rz¹dz¹cej. ¯eby
dostaæ siê do pañstwowego zasobu kadrowego,
trzeba by³o wykazaæ siê dog³êbn¹ wiedz¹ z dzie-
dziny administracji, z tych dziedzin, którymi dana
osoba mia³a zamiar ju¿ szczegó³owo siê zajmo-
waæ, no i przede wszystkim znajomoœci¹ jêzyków,
bardzo trudnych jêzyków, na naprawdê wysokim
poziomie. A wiêc nie widzê innego powodu, dla
którego nagle trzeba wywracaæ wszystko do góry
nogami, mówi¹c kolokwialnie, i zmieniaæ tê usta-
wê, oprócz tego powodu, który precyzyjnie okreœ-
li³a pani senator Fetliñska. Tu chodzi tylko i wy-
³¹cznie o politykê, takie jest moje zdanie.

I jeszcze jedna sprawa, któr¹ nale¿y przy tej
okazji poruszyæ. My zak³adaliœmy, ¿e do ro-
ku 2008, 2009, w³aœciwie do roku 2008, czyli do
tego roku, oko³o 500 milionów z³ – mówi¹c: my,
mam na myœli oczywiœcie poprzedni rz¹d – trafi do
tych, którzy s¹ w korpusie s³u¿by cywilnej, w for-
mie podwy¿ek… no, przede wszystkim w formie
podwy¿ek. Dziœ program jest zakreœlony na
250 milionów. I zapewniam pañstwa, ¿e w takich
urzêdach, w³aœnie nie w tych warszawskich, gdzie
poziom p³ac jest kilkakrotnie wy¿szy ni¿ œrednia
p³aca w urzêdach terenowych – myœmy to spraw-
dzali i nie pomylê siê zbytnio, mówi¹c o tym –
oczywiœcie bez p³ac dyrektorów wydzia³ów, bez
kadry kierowniczej, to jest oko³o 1800 z³ brutto.
Powtarzam: 1800 z³ brutto. Ci ludzie pisz¹ decyzje
– czasami pomy³ka co do przecinka, na przyk³ad
w decyzji lokalizacyjnej, bardzo wiele nas wszyst-
kich kosztuje – a otrzymuj¹ marne wynagrodze-
nie; ma³o tego, jeszcze nie maj¹ stabilizacji, bo po
raz kolejny dokonuje siê zmian w niezwykle istot-
nej dla nich ustawie. Bardzo dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e lista mówców zosta-

³a wyczerpana. Wnioski o charakterze legislacyj-

nym zg³osili panowie senatorowie W³adys³aw Or-
tyl i Tadeusz Gruszka, bior¹cy udzia³ w dyskusji,
oraz panowie Ireneusz Niewiarowski i Zbigniew
Meres.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy chce
ustosunkowaæ siê zw³aszcza do tych wniosków
o charakterze legislacyjnym. Panie Ministrze?

Rozumiem, ¿e czêœci tych wniosków pan mini-
ster nie zna, bo one s¹ tylko na piœmie, nad tym
bêdzie jeszcze na pewno dodatkowa dyskusja
w komisji. Ale proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Chcia³bym siê odnieœæ do niektórych wypowie-

dzi i wniosków, tak¿e tych zg³oszonych jako
wnioski mniejszoœci, w sposób bardzo syntetycz-
ny i krótki.

Pan senator Ortyl mówi³ o zwrocie o 180�. Mnie
siê wydaje, ¿e wy³¹czenie w 2006 r. ca³ej grupy
wy¿szych stanowisk z korpusu s³u¿by cywilnej
by³o ogromnym przewrotem, du¿o wiêkszym ni¿
te 180�. Mówi³ pan senator o nowelizacji. Ja
chcia³bym podkreœliæ, ¿e to z rz¹du wyszed³ pro-
jekt nowelizacji, dlatego ¿e myœmy w³aœnie chcieli
kontynuowaæ ideê stabilnoœci. Nie chcieliœmy
wprowadzaæ zasady, ¿e co nowa kadencja, to no-
wa ustawa i nowe rozwi¹zania. Chcieliœmy tylko
doskonaliæ, poprawiaæ tam, gdzie niektóre rzeczy,
jak uwa¿aliœmy, wymagaj¹ takiej zmiany, przede
wszystkim z dwóch punktów widzenia, to jest
z punktu widzenia konstytucyjnoœci, zgodnoœci
rozwi¹zañ z konstytucj¹, i aktualizacji systemu
wobec zmieniaj¹cych siê okolicznoœci zewnêtrz-
nych. Dopiero potem, w podkomisji, po uzyska-
niu opinii ekspertów, na przyk³ad profesora Steca
i pani profesor Rabskiej, zdecydowano, ¿e liczba
zmian jest tak du¿a, i¿ po¿yteczniejsz¹ rzecz¹ bê-
dzie przygotowanie ca³ej nowej ustawy.

Je¿eli chodzi o te siedem poprawek, które dzisiaj
zosta³y z³o¿one jakby w ostatniej czêœci przez pana
senatora Ortyla, to ja powiem najkrócej tak, co do
wykreœlenia powrotu mianowanych: ja rozumiem,
¿e to s¹ dwie poprawki, które zosta³y zg³oszone do
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej przez sekcjê NSZZ „Solidarnoœæ” Pra-
cowników Administracji Rz¹dowej i Samorz¹do-
wej. My bêdziemy broniæ tego rozwi¹zania, które
jest zawarte w ustawie w art. 35 ust. 7, dlatego ¿e
chcemy umo¿liwiæ powrót tym, którzy uzyskali
mianowanie, a potem z ró¿nych przyczyn podjêli
inny rodzaj aktywnoœci zawodowej. Chcemy, ¿eby
mogli zachowaæ to mianowanie i powróciæ do kor-
pusu, dlatego ¿e dzisiaj mamy problemy z nabo-
rem nowych ludzi. Coraz mniej ludzi zg³asza siê do
pracy w administracji. Rynek pracy siê kurczy,
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pensje nie s¹ za wysokie, co powoduje, ¿e trudniej
nam jest pozyskaæ dobrych ekspertów, fachow-
ców. I poprzez tê furtkê chcemy siê otworzyæ na
tych, którzy kiedyœ byli w korpusie, przeszli postê-
powanie kwalifikacyjne, potem z ró¿nych przyczyn
podjêli inn¹ pracê, a dzisiaj chc¹ wróciæ.

Co do poprawki zwi¹zanej z tym, ¿eby w postê-
powaniu kwalifikacyjnym przywróciæ tak¿e egza-
min zwi¹zany z predyspozycjami kierowniczymi,
rz¹d stoi na stanowisku, ¿e postêpowanie kwalifi-
kacyjne wy³ania urzêdnika s³u¿by cywilnej.
„Urzêdnik s³u¿by cywilnej” nie jest synonimem
terminu „kierownik komórki organizacyjnej”. Nie
ka¿da osoba, która przejdzie postêpowanie, to
znaczy: zna œwietnie jêzyk, ma œwietn¹ wiedzê,
doœwiadczenie i umiejêtnoœci zwi¹zane z prac¹
w administracji, nadaje siê na szefa komórki or-
ganizacyjnej, dyrektora departamentu czy wy-
dzia³u. W zwi¹zku z tym w postêpowaniu spraw-
dzamy wiedzê i umiejêtnoœci pracy w administra-
cji na stanowisku urzêdnika a nie na stanowisku
kierownika komórki organizacyjnej. To samo zre-
szt¹ bêdzie dotyczy³o kwestii mówi¹cej o tym, ¿e
dyrektor generalny musi byæ urzêdnikiem s³u¿by
cywilnej. Ja rozumiem ideê i intencje przyœwieca-
j¹ce tej poprawce, jednak trzeba powiedzieæ, ¿e
termin „urzêdnik s³u¿by cywilnej” wcale nie ozna-
cza, ¿e mamy do czynienia z najlepszym kandyda-
tem na dyrektora generalnego. To s¹ dwie ró¿ne fi-
lozofie i dwa ró¿ne œwiaty. Na stanowisko urzê-
dnika przygotowujemy kogoœ z wiedz¹ merytory-
czn¹ do pracy w administracji, a dyrektor gene-
ralny to jest mened¿er, który ma kierowaæ urzê-
dem, który odpowiada za jakoœæ pracy. I potrzeb-
ne mu s¹ dodatkowe umiejêtnoœci, jakie nieko-
niecznie mog¹ byæ zweryfikowane w toku postê-
powania kwalifikacyjnego.

Je¿eli chodzi o poprawki zg³oszone jako wnios-
ki mniejszoœci, ja powiem króciutko. Program
wieloletni. Chodzi o to, ¿eby strategia zarz¹dzania
zasobami ludzkimi by³a programem wieloletnim.
Ta sprawa przewija³a siê tak¿e w czasie prac w Se-
jmie. My t³umaczymy tutaj negatywne stanowis-
ko dwoma wzglêdami, obydwa s¹ natury formal-
nej i prawnej. Po pierwsze, ustawa o finansach
publicznych w art. 117 wyraŸnie mówi o tym, ¿e
programy wieloletnie s¹ ustanowione przez Radê
Ministrów w celu realizacji Narodowego Planu
Rozwoju oraz innych strategii przyjêtych przez
Radê Ministrów. Tutaj mielibyœmy do czynienia
z sytuacj¹, ¿e przyjêta przez radê strategia mia³a-
by byæ takim programem wieloletnim, w zwi¹zku
z tym wydaje nam siê, ¿e to nie tak. Po drugie – jak
rozumiem, taka intencja przyœwieca wniosko-
dawcom – s¹ ró¿ne drogi wspierania i modernizo-
wania korpusu s³u¿by cywilnej. Mo¿e to byæ pro-
gram wieloletni, ale równie¿ mo¿e to byæ rezerwa
celowa. Myœmy wybrali tê drogê zwi¹zan¹ z rezer-

w¹ celow¹ i w ustawie jest zapis o tym, ¿e co roku
w ustawie bud¿etowej bêdzie gwarantowana re-
zerwa celowa przeznaczona w³aœnie na realizacjê
strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Pomi-
jam ju¿ to, ¿e nie wszystkie sprawy zawarte
w strategii mog³yby byæ finansowane z programu
wieloletniego, bo je¿eli bêdziemy mieæ do czynie-
nia z programem wieloletnim, dysponentem ta-
kiego programu i œrodków na jego realizacjê bê-
dzie któryœ dysponent czêœci, pewnie szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, jako dysponent czê-
œci 16. To oznacza, ¿e on nie bêdzie móg³ w ra-
mach tych œrodków na przyk³ad finansowaæ i mo-
dernizowaæ wynagrodzeñ, dlatego ¿e bez zgody
parlamentu niemo¿liwe jest przenoszenie œrod-
ków w ci¹gu roku bud¿etowego z czêœci 16 do in-
nych czêœci, czyli do innych ministerstw i urzê-
dów.

Co do poprawki dotycz¹cej czêœci odrêbnej bu-
d¿etowej dla szefa s³u¿by cywilnej, ustawa o fi-
nansach publicznych wyraŸnie mówi o tym
w art. 103, ¿e dysponentem czêœci odrêbnej mo¿e
byæ tylko kierownik jednostki, a szef s³u¿by cywil-
nej takim kierownikiem nie jest, bo nie ma w³as-
nego urzêdu.

Poprawka w art. 19 ust. 2 pkt 7, która mówi
o zasadach etyki korpusu s³u¿by cywilnej. Ja
przypomnê, ¿e zgodnie z art. 15 naszej ustawy,
któr¹ tutaj dzisiaj w Wysokim Senacie omawia-
my, premier okreœli zasadê etyki korpusu s³u¿by
cywilnej w drodze zarz¹dzenia. My chcemy zacho-
waæ to, ¿e tutaj bêd¹ zasady, a Rada S³u¿by Cywil-
nej bêdzie mog³a siê zajmowaæ w ogóle sprawami
zwi¹zanymi z etyk¹, dlatego ¿e to jest kwestia nie
tylko zasad, ale te¿ wielu innych konkretnych
spraw zwi¹zanych z postaw¹ i zachowaniami ety-
cznymi w poszczególnych urzêdach. I takie te¿
rozwi¹zanie by³o wczeœniej.

O sprawie jêzyków mówi³em ju¿ przedtem.
Kwestia okreœlania minimalnej lub maksymal-

nej liczby punktów przy postêpowaniu kwalifika-
cyjnym by³a doœæ szeroko wyjaœniana na posie-
dzeniu w³aœciwej komisji.

Powrót do egzaminu, takiego egzaminu gene-
ralnego organizowanego przez KSAP… W na-
szym przekonaniu mamy tutaj do czynienia
z powrotem do pañstwowego zasobu kadrowego
i rodzajem kolejnego eksperymentu na korpusie
s³u¿by cywilnej. Zamiast eksperymentów pro-
ponujemy sprawdzone rozwi¹zanie: otwarty
i konkurencyjny nabór, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e
to rozwi¹zanie, po pierwsze, ju¿ sprawdzi³o siê
w administracji, bo w s³u¿bie cywilnej jest sto-
sowane od lat dziesiêciu, a w samorz¹dzie od lat
trzech, po drugie zaœ, zgodne jest z rekomenda-
cjami europejskimi, miêdzy innymi Rady Euro-
py z pocz¹tku XXI wieku, i wpisuje siê w pe³ni
w art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
który mówi o otwartym dostêpie do s³u¿by pub-
licznej.
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Notabene trzeba wyraŸnie powiedzieæ, ¿e formo-
wanie PZK przez minione dwa lata wygl¹da³o w taki
sposób, i¿ dzisiaj mamy w zasobie kadrowym oko³o
oœmiu tysiêcy osób; z tego tylko dwieœcie szeœædzie-
si¹t piêæ osób to s¹ osoby, które przesz³y pozytywnie
egzamin do PZK, pozosta³e zaœ osoby to w g³ównej
mierze mianowani – prawie szeœæ tysiêcy, piêæ i pó³
tysi¹ca, poza tym osoby, które zosta³y uw³aszczone
w momencie wejœcia w ¿ycie ustawy, 26 paŸdzierni-
ka 2006 r. – ponad tysi¹c osiemset takich osób,
i wreszcie osoby z tytu³em doktora – oko³o piêciuset
takich osób wpisa³o siê do ewidencji. Tak wiêc widaæ
te¿, ¿e wpisywanie jakichœ egzaminów nie do koñca
generalnych ma charakter eksperymentalny…

Ja pomijam to, ¿e w poprawce jest tylko zaryso-
wana czy zasygnalizowana kwestia tego, ¿e taki
egzamin siê robi, nie ma jednak ¿adnych regulacji
dotycz¹cych sposobu jego organizacji i zakresu
tematycznego. Nie mamy wiêc ¿adnej pewnoœci,
nie wiemy tak naprawdê, co bêdzie weryfikowane
przez ten egzamin, czy dotyczyæ on bêdzie znajo-
moœci jêzyków obcych, wiedzy merytorycznej, czy
te¿ umiejêtnoœci kierowniczych.

W zwi¹zku z tym oczywiœcie negatywnie nale¿y
oceniæ wszystkie te poprawki dodatkowe doty-
cz¹ce wykreœlenia zapisów o otwartym i konku-
rencyjnym naborze w innych artyku³ach.

I jeszcze sprawa zasad techniki prawodawczej,
bo ta kwestia pojawi³a siê na samym pocz¹tku
dzisiejszej dyskusji. Mamy tutaj nie do koñca jas-
ne i precyzyjne sformu³owania dotycz¹ce tego, czy
wtedy, kiedy zmieniamy jakiœ ustêp w danym ar-
tykule, to w ustawie zmieniaj¹cej przytaczamy ca-
³y artyku³, czy tylko ten zmieniany ustêp. Naszym
zdaniem zasady techniki prawodawczej z 2002 r.
wprowadzaj¹ jako regu³ê wymóg przytaczania
w nowym brzmieniu ca³ego znowelizowanego ar-
tyku³u, a wyj¹tek od tej zasady dopuszczono tylko
czêœciowo jako rozwi¹zanie fakultatywne. Ale jest
poprawka w tym zakresie, wiêc pewnie Wysoka Iz-
ba na ten temat bêdzie jeszcze dyskutowaæ.

Tyle uwag ogólnych. Je¿eli bêd¹ jeszcze jakieœ
pytania, to jestem do dyspozycji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej o przepro-
wadzenie debaty i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

Proszê, Panie Marsza³ku.
I zaraz przyst¹pimy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o pracownikach samorz¹do-
wych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 337,
a sprawozdanie komisji w druku nr 337A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Bohdana Paszkowskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej w dniu 30 paŸdziernika rozpa-
trywa³a now¹ ustawê uchwalon¹ przez Sejm
24 paŸdziernika bie¿¹cego roku, dotycz¹c¹ praco-
wników samorz¹dowych. Po zapoznaniu siê z t¹
ustaw¹ komisja j¹ zaaprobowa³a, ale wnios³a do
niej trzy poprawki, o których powiem póŸniej, po
skrótowym wstêpie dotycz¹cym nowych regulacji
w tej¿e ustawie.

Jest to nowa ustawa i wed³ug za³o¿eñ rz¹do-
wych, bo jest to projekt rz¹dowy, ma stworzyæ
spójn¹ regulacjê dotycz¹c¹ praw i obowi¹zków
pracowników samorz¹dowych oraz ich statusu,
a tak¿e pozwoliæ na efektywne i nowoczesne za-
rz¹dzanie urzêdami gminnymi, powiatowymi,
wojewódzkimi i kadrami w nich pracuj¹cymi.

Ustawa zawiera wiele nowych rozwi¹zañ. Za-
cz¹æ mo¿na od nowej regulacji dotycz¹cej pod-
staw zatrudniania pracowników samorz¹do-
wych. Mamy tutaj dwie istotne nowoœci. Znosi siê
mianowicie tak¹ formu³ê zatrudnienia, jak¹ jest
zatrudnienie poprzez mianowanie pracownika
samorz¹dowego. Drug¹ nowoœci¹ jest to, ¿e se-
kretarze gmin, powiatów i, jak przewiduje usta-
wa, równie¿ sekretarze województw bêd¹ zatru-
dniani – mówiê tutaj o sekretarzach gmin i powia-
tów – ju¿ nie na podstawie powo³ania, lecz na pod-
stawie umowy o pracê.

Je¿eli chodzi o nowe kategorie pracowników,
które siê pojawiaj¹… Ustawa mówi o pracowni-
kach zatrudnionych na stanowiskach urzêdni-
czych, w tym kierowniczych, pomocniczych i ob-
s³ugi – tak by³o dotychczas – ale pojawia siê nowa
kategoria pracowników, a mianowicie kategoria
doradców i asystentów. Poniek¹d sankcjonuje to
pewien stan, który ju¿ czy to w urzêdach wojewó-
dzkich samorz¹dowych, czy w urzêdach mar-
sza³kowskich, czy w du¿ych urzêdach miejskich
funkcjonuje; chodzi o biura prezydentów, gabine-
ty prezydentów. W tej chwili siê to sankcjonuje
i tworzy pewn¹ formaln¹ podstawê tego, by takie
stanowiska by³y przewidziane równie¿ w urzê-
dach samorz¹dowych.
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W nowy sposób rozwi¹zane s¹ kwestie zwi¹za-
ne z sekretarzami gmin, powiatów, województw.
Wprowadza siê obligatoryjny wymóg tworzenia
takich stanowisk na tych trzech poziomach je-
dnostek samorz¹du terytorialnego. S¹ nowe roz-
wi¹zania dotycz¹ce kwalifikacji, jakie ta osoba
powinna mieæ, s¹ nowe uregulowania dotycz¹ce
wskazania czy te¿ zasygnalizowania, dok³adniej
mówi¹c, pewnych kompetencji sekretarza. W tej
chwili jest taki stan, ¿e te kompetencje w zasadzie
nie s¹ okreœlone, wszystko zale¿y od tego, jak
okreœl¹ je wójt czy starosta w regulaminie organi-
zacyjnym danego urzêdu. Próbuje siê tu ustawo-
wo odpolityczniæ te stanowiska poprzez zapis, ¿e
sekretarz nie mo¿e tworzyæ partii politycznych
lub przynale¿eæ do nich.

Je¿eli chodzi o sprawy dotycz¹ce tego, kto mo¿e
byæ pracownikiem samorz¹dowym, to s¹ nowe re-
gulacje. Najistotniejsza wydaje siê kwestia
zwi¹zana z zatrudnianiem osób na tak zwane
urzêdnicze kierownicze stanowiska. Bior¹c pod
uwagê zwiêkszenie mo¿liwoœci naboru na te sta-
nowiska, ustawodawca przewidzia³ mo¿liwoœæ,
¿eby na te stanowiska mog³y równie¿ kandydo-
waæ osoby, które legitymuj¹ siê równie¿, oprócz
czy zamiast sta¿u, co najmniej trzyletnim sta¿em,
¿e tak to okreœlê, prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej.

Nastêpnie ustawa doprecyzowuje kwestie
zwi¹zane z wykonywaniem czynnoœci pracodaw-
cy w stosunku do ró¿nych kategorii pracowni-
ków samorz¹dowych. Je¿eli chodzi o sposoby na-
wi¹zania stosunku pracy, to s¹ tu nowoœci doty-
cz¹ce definicji wolnego stanowiska urzêdnicze-
go. By³y w tym zakresie pewne problemy po no-
welizacji w 2005 r. ustawy o pracownikach sa-
morz¹dowych, kiedy to przewidziano koniecz-
noœæ dokonywania naboru w sposób konkuren-
cyjny i otwarty; w zasadzie mo¿na mówiæ o kon-
kursach na te stanowiska. Tu jest taka definicja,
która zak³ada jakby przewidywanie… Ustawo-
dawca przewidzia³, i¿ mo¿liwe jest odstêpstwo –
w formie rekrutacji wewn¹trz urzêdu spoœród
pracowników ju¿ zatrudnionych – od zasady
przeprowadzania naboru zewnêtrznego poprzez
og³oszenia o naborze i przeprowadzenie tej ca³ej
procedury.

Do innych istotnych kwestii zwi¹zanych ze sta-
tusem pracowników nale¿y kwestia decentraliza-
cji zasad dotycz¹cych oceny pracowników.
W ustawie s¹ tylko ogólne zapisy, ¿e tê ocenê prze-
prowadza siê co najmniej co dwa lata i nie czêœciej
ni¿ co szeœæ miesiêcy, a tak¿e to, kto przeprowa-
dza tê ocenê, a sprecyzowanie zasad dokonywa-
nia tej oceny powierzono kierownikowi danego
urzêdu. W obowi¹zuj¹cej w tej chwili ustawie jest
delegacja i rozporz¹dzenie, które reguluje, ramo-
wo oczywiœcie, te kwestie.

Bardzo istotn¹ spraw¹ w tej regulacji jest kwe-
stia zwi¹zana z wynagrodzeniami pracowników
samorz¹dowych. Jest tu, jak myœlê, bardzo istot-
na zmiana. Mianowicie, je¿eli chodzi o stanowis-
ka urzêdnicze, pomocnicze, doradców i asysten-
tów, to ustawodawca okreœli³, ¿e bêdzie to regula-
cja dotycz¹ca uszczegó³owienia spraw zwi¹za-
nych z kwalifikacjami, warunkami zatrudnienia,
wynagrodzenia tych osób, ale dokonywana w taki
sposób, w przeciwieñstwie do stanu obecnego, ¿e
bêdzie wykaz tych pracowników i bêd¹ okreœlone
minimalne wymagania w tym zakresie, oczywi-
œcie w stosunku do poszczególnych stanowisk.
Równie¿ je¿eli chodzi o stanowiska urzêdnicze,
w tym kierownicze, jest w tej chwili zastrze¿enie,
¿e w³adza rz¹dowa bêdzie regulowaæ minimalne
wynagrodzenia; w rozporz¹dzeniu wykonawczym
do ustawy o pracownikach samorz¹dowych czy-
tamy, i¿ reguluje siê te¿ maksymalne wynagro-
dzenia takich pracowników. W tej chwili ustawo-
dawca uznaje w tym zakresie kompetencje po-
szczególnych pracodawców samorz¹dowych.
Oczywiœcie trzeba braæ pod uwagê, ¿e je¿eli chodzi
o pracowników z powo³ania i z wyboru, ³¹cznie
z wójtami, starostami, marsza³kami, to regulacje,
je¿eli chodzi o ich wynagrodzenia, bêd¹ tu rów-
nie¿ regulowane rozporz¹dzeniem, ale ten poziom
maksymalny bêdzie zakreœlany. Je¿eli chodzi
o sprawy decentralizacyjne, to warto jeszcze
wspomnieæ, ¿e kwestie dotycz¹ce wynagrodzenia,
w szczególnoœci pracowników zatrudnionych na
stanowiskach urzêdniczych, obs³ugi, bêd¹ precy-
zowane w regulaminach wynagradzania. Jest tu
równie¿ inna wa¿na kwestia, a mianowicie to, ¿e
to wójtowie, burmistrzowie, prezydenci czy te¿
starostowie lub marsza³kowie bêd¹ okreœlaæ w
drodze zarz¹dzenia maksymalne wynagrodzenia
kierowników i zastêpców kierowników jednostek
bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych tych
jednostek oraz zak³adów bud¿etowych. Pozwoli to
na bardziej elastyczne kszta³towanie wynagro-
dzeñ, a jednoczeœnie mo¿e zwiêkszyæ atrakcyj-
noœæ obejmowania ró¿nych funkcji samorz¹do-
wych przez osoby, które funkcjonuj¹ w tej chwili
w innych sferach, poza administracj¹ publiczn¹.

Chcia³bym teraz, po omówieniu skrótowo tych
ogólnych spraw, odnieœæ siê do poprawek. Zg³o-
szono trzy poprawki.

Pierwsza poprawka ma na celu dodanie ust. 6
w art. 5. Jest to taki artyku³, który reguluje spra-
wy zwi¹zane z sekretarzem gminy, powiatu czy te¿
sekretarzem województwa. I tutaj, jak mówi³em,
jest propozycja, by dodaæ jeszcze ust. 6 w takim
brzmieniu, ¿e sekretarz nie mo¿e ³¹czyæ tego za-
trudnienia z mandatem radnego. Czyli jest to pró-
ba rozwi¹zania dotycz¹cego tego, aby nie ³¹czyæ
zatrudnienia na tym stanowisku z funkcj¹ radne-
go. Nie jest to sprecyzowane, o jak¹ jednostkê sa-
morz¹dow¹ chodzi, czyli teoretycznie mo¿e byæ
taka sytuacja, ¿e ktoœ jest sekretarzem w gminie
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i na przyk³ad radnym powiatowym czy wojewódz-
kim. Chodzi o wykluczenie takiej sytuacji.

Mówi³em równie¿ o tym, ¿e przy naborach na
stanowiska kierownicze wprowadzono tam zapis
warunkuj¹cy mo¿liwoœæ przyst¹pienia do takiego
naboru, dotycz¹cy legitymowania siê wykonywa-
niem co najmniej od trzech lat dzia³alnoœci gospo-
darczej. Jest propozycja, aby sprecyzowaæ tê dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ poprzez dodanie jeszcze ta-
kiej formu³y, ¿e ta dzia³alnoœæ gospodarcza ma
mieæ charakter zgodny z wymaganym na danym
stanowisku.

Jeszcze trzecia poprawka, w zasadzie porz¹d-
kowa wobec tej pierwszej przeze mnie omówionej.
Otó¿ ten przepis o niemo¿liwoœci ³¹czenia funkcji
sekretarza z mandatem radnego bêdzie obowi¹zy-
wa³ w nowej kadencji jednostek samorz¹du tery-
torialnego, aby nie zaskakiwaæ osób, które s¹
w tej chwili zatrudnione, wprowadzaniem nowych
warunków.

Koñcz¹c, powiem jeszcze tylko jedno zdanie.
A mianowicie projekt ustawy zasadniczo ma
wejœæ z dniem 1 stycznia 2009 r. z wyj¹tkiem
trzech przepisów przejœciowych, które maj¹ wejœæ
w ¿ycie z rozpoczêciem nastêpnej kadencji.

Wysoki Senacie! W imieniu komisji wnoszê
o przyjêcie omówionego projektu ustawy wraz
z poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Po tak wyczerpuj¹cym referacie… O, widzê, ¿e

jednak s¹ pytania. Mimo wyczerpuj¹cego referatu
s¹ pytania.

Pan senator Banaœ i pan senator…

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo.
Rzeczywiœcie, pan senator sprawozdawca

z w³aœciw¹ sobie sprawnoœci¹ bardzo szeroko
omówi³ zagadnienie, nad którym debatujemy.
Mam jednak takie pytanie: czy ja dobrze zrozu-
mia³em, czy w zwi¹zku z tym wskutek tej ustawy
bêdzie stworzone stanowisko sekretarza wojewó-
dztwa? O ile wiem, to w dzisiejszych uwarunko-
waniach prawnych takiego stanowiska nie ma. To
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy pan senator sprawozdaw-
ca zechcia³by wyjaœniæ mi nieco bli¿ej ideê, która
zaskutkowa³a opisem, ¿e dzia³alnoœæ gospodar-
cza musi byæ prowadzona w takim zakresie,
w którym potem urzêdnik bêdzie wype³nia³ swoje
zadanie? Tutaj bowiem jakoœ zupe³nie tej idei nie
rozumiem. Dziêkujê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê.
Co do pierwszego pytania to faktycznie w tej

chwili mamy tak¹ sytuacjê, ¿e sekretarze s¹ na
poziomie gminnym i powiatowym, bo tak przewi-
duj¹ ustawy o samorz¹dzie gminnym czy te¿ o sa-
morz¹dzie powiatowym. Ustawa o samorz¹dzie
województwa takiego stanowiska nie przewiduje.
Równie¿ obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy o praco-
wnikach samorz¹dowych takiego stanowiska
w przypadku województwa nie przewiduj¹.

(Senator Grzegorz Banaœ: Czy pan siê pomyli³,
Panie Senatorze?)

Nie. Mówiê o obecnym stanie. Ustawa, nad któ-
r¹ debatujemy, oczywiœcie takie stanowisko prze-
widuje i to jest nowoœæ w tej regulacji.

Je¿eli chodzi o poprawkê zg³oszon¹ przez jed-
nego z senatorów – ona zosta³a zaaprobowana
przez przedstawiciela rz¹du – to ona w stosunku
do rozwi¹zania, które jest w tej chwili w procedo-
wanej ustawie, bêdzie zawê¿aæ mo¿liwoœæ przy-
stêpowania do procedury naboru przez osoby
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. By³o tutaj
uzasadnienie, ¿e jest to jakby wskazanie, ¿e je-
dnak ta dzia³alnoœæ gospodarcza musi korespon-
dowaæ ze stanowiskiem, o które dana osoba siê
ubiega. Oczywiœcie nie jest to byæ mo¿e okreœle-
nie, jak to siê mówi, bardzo œcis³e, „o charakterze
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku”,
ale trzeba pamiêtaæ, ¿e przecie¿ ta procedura za-
trudnienia bêdzie opiera³a siê na og³oszeniu o na-
borze, gdzie bêdzie precyzacja: opis stanowiska,
wymagania itd. Tak ¿e bêdzie to precyzowane je-
szcze na etapie wykonawczym. Myœlê, ¿e stosowa-
nie tego przepisu nie bêdzie nastrêcza³o wielu
trudnoœci.

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

Senator S³awomir Kowalski:
PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!PanieSenatorze!
Chcia³bym siê odnieœæ do zapisów art. 38. On

bowiem budzi pewne w¹tpliwoœci œrodowiska sa-
morz¹dowego. Mianowicie w tym artykule usta-
wodawca, aby okreœliæ maksymalne wynagrodze-
nie, u¿y³ ró¿nych sformu³owañ. I tak w pkcie 1 na-
pisa³, ¿e pracodawca w regulaminie wynagradza-
nia okreœli dla pracowników samorz¹dowych,
o których mowa… itd., wymagania kwalifikacyjne
oraz szczegó³owe warunki wynagradzania, w tym
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadnicze-
go. W pkcie 3 zaœ zapisa³: „wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta), starosta lub marsza³ek okreœli,
w drodze zarz¹dzenia, maksymalne miesiêczne
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wynagrodzenie kierowników i zastêpców kiero-
wników jednostek”… itd. Czy nie by³oby koniecz-
ne dopisanie w pkcie 3, ¿e wójt, burmistrz itd.
okreœl¹ maksymalne miesiêczne wynagrodzenie
zasadnicze kierowników? W tym momencie ma-
my bowiem podwójne okreœlenie i rodzi siê pyta-
nie, czy istnieje mo¿liwoœæ dania na podstawie
pktu 3 dodatku specjalnego pracownikowi czy ja-
kichœ innych dodatkowych wynagrodzeñ, czy na-
wet nagród. Je¿eli bowiem okreœlê na pocz¹tku
maksymalne wynagrodzenie, to czy mam mo¿li-
woœæ podwy¿szenia go czy dania na jakiœ okres
dodatkowego wynagrodzenia wy¿szego od tego,
które ma na co dzieñ ten pracownik? Czy nie by³o-
by konieczne wpisanie równie¿ tutaj sformu³owa-
nia „wynagrodzenia zasadniczego”? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê.
Jest to pytanie mo¿e bardziej do autorów usta-

wy. S¹dzê jednak, ¿e to by³a sprawa przemyœlana.
Je¿eli chodzi o pracowników samorz¹dowych, to
faktycznie, s¹ ró¿ne sk³adniki wynagrodzenia,
pocz¹wszy od wynagrodzenia zasadniczego, po-
przez ewentualnie dodatek funkcyjny, dodatek
sta¿owy itd., a skoñczywszy na nawet dodatku
specjalnym. Faktycznie, dotychczas jest tak, ¿e
kierownicy czy zastêpcy kierowników jednostek,
którzy s¹ okreœleni w ust. 3, równie¿ korzystaj¹
z poszczególnych sk³adników. Myœlê, ¿e taki by³
zamiar – okreœlenie górnej ³¹cznej kwoty wyna-
grodzenia miesiêcznego. Ale myœlê, ¿e na to pyta-
nie, ju¿ autorytatywnie, odpowie pan minister.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Senatorze, art. 8 ust. 2 ustawy wprowa-
dza zapis, ¿e czynnoœci z zakresu prawa pracy wo-
bec wójta wykonuje osoba zastêpuj¹ca lub sekre-
tarz gminy. Mam pytanie: czy jest to zasadne, ¿e
podlegli wójtowi pracownicy decyduj¹ o jego sto-
sunku pracy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Rzeczywiœcie, tu mo¿e jest nietypowa kon-

strukcja. Zreszt¹ ona siê odnosi w art. 8 do po-
ziomu gminnego, w art. 9 do poziomu staro-
stwa, a w art. 10 do urzêdu marsza³kowskiego.
Wszêdzie jest taka sama konstrukcja odno-
sz¹ca siê odpowiednio do wójta, starosty czy te¿
marsza³ka. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e tutaj jest
mowa o pozosta³ych czynnoœciach. Je¿eli cho-
dzi o starostê i marsza³ka, to kwestie zwi¹zane
z zatrudnianiem i zwalnianiem, tak to okreœlê,
nale¿¹ do kompetencji odpowiednich rad.
W przypadku wójta mamy wybory bezpoœre-
dnie, czyli takiego zastrze¿enia nie ma. W ka¿-
dym tym przypadku równie¿ wynagrodzenie jest
ustalane przez rady. Myœlê, ¿e jeœli chodzi o po-
zosta³e czynnoœci, to taki zapis wynika z pewne-
go doœwiadczenia. Ja sam by³em pracownikiem
samorz¹dowym przez d³ugi okres i styka³em siê
z takimi sprawami. Bo có¿ to s¹ te pozosta³e
czynnoœci? Czasami s¹ to czynnoœci, powie-
dzia³bym, takie trochê techniczne, ale czasami
budz¹ce pewne trudnoœci. No, bo to jest kwestia
chocia¿by delegacji, to jest kwestia urlopów.
Spotyka³em siê z takimi sytuacjami, ¿e nawet
przy harmonijnej wspó³pracy – bo w tej chwili te
czynnoœci przewa¿nie wykonuje w imieniu rady
przewodnicz¹cy – by³y czasami takie kwestie, ¿e
przewodnicz¹cy nie podpisywa³ delegacji wójto-
wi. Bra³o siê to z ró¿nych przyczyn. Myœlê, ¿e to
jest rozwi¹zanie, które mo¿e usprawniæ fun-
kcjonowanie urzêdu. Spotyka³em siê z takimi
przypadkami, ¿e po pewnym okresie konfliktu
miêdzy przewodnicz¹cym a wójtem – tak to
okreœlê umownie, bo to mo¿e byæ wójt, prezy-
dent, burmistrz – przewodnicz¹cy przysy³a³ pra-
cownika z kart¹ urlopow¹ dla wójta. No, takie
sytuacje siê zdarzaj¹. Myœlê, ¿e te czynnoœci po-
zosta³e maj¹ w wielu wypadkach charakter te-
chniczny, co wcale nie oznacza, ¿e rada nie bê-
dzie kontrolowa³a tych spraw, czy to zwi¹za-
nych z urlopem, czy chocia¿by, wymieniam
przyk³adowo, z wyjazdami. To nie bêdzie na ta-
kiej zasadzie, ¿e bêdzie to czynnoœæ uprzedza-
j¹ca, a nie nastêpcza. Nikt tutaj nie odbiera
kompetencji kontrolnych. Ale uzale¿nianie wy-
jazdów s³u¿bowych wójta od zgody rady czy te¿
przewodnicz¹cego to jest ju¿ kwestia, powie-
dzia³bym, dyskusyjna i w¹tpliwa. Praktyka
przynosi³a czasami niezbyt dobre przyk³ady tej
wspó³pracy.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja mam pytanie w tej
sprawie.)

(G³os z sali: Ale s¹ zapisy.)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
To mo¿e póŸniej, Panie Senatorze Banaœ, bo je-

szcze pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, wspomina³ pan o tym, ¿e ta

ustawa wprowadza w art. 17 nowe stanowiska
doradców i asystentów. Ale wydaje mi siê, ¿e tu
jest trochê ma³o precyzyjny zapis. Proszê mi po-
wiedzieæ, czy ci pracownicy maj¹ równie¿ status
pracowników samorz¹dowych, czy oni na przy-
k³ad musz¹ z³o¿yæ te¿ œlubowanie? Czy ich obo-
wi¹zuje sta¿, czy ich obowi¹zuje nabór konkurso-
wy? Czy ta kwestia by³a omawiana?

Senator Bohdan Paszkowski:
Powiem tak: ona wynika z ustawy. Mo¿e nie by-

³a omawiana, ale mogê udzieliæ odpowiedzi. I po-
wiem tak, ¿e rzeczywiœcie jest to nowa kategoria
doradców i asystentów. Je¿eli chodzi na przyk³ad
o kwestiê naboru, o to, ¿eby takie osoby zatru-
dniaæ, to tutaj, jak rozumiem, woln¹ rêkê bêdzie
mia³, powiedzmy, wójt czy kierownik jednostki.
Po to jest ta regulacja, ¿eby nie tworzyæ poniek¹d
fikcyjnych sytuacji, ¿e siê zatrudnia³o osoby de fa-
cto na stanowisku czy to doradcy, czy asystenta,
ale na pocz¹tku by³o to zlecenie, a póŸniej de facto
siê robi³o konkurs, oczywiœcie ju¿ ze wskazaniem,
¿e chce siê zatrudniæ takiego cz³owieka, trzeba by-
³o tylko formalnie przejœæ procedurê. To jest de fa-
cto takie wprowadzenie… No, coœ na kszta³t tego,
jak funkcjonowanie w administracji pañstwowej
gabinetów politycznych. Ale jest to pracownik sa-
morz¹dowy, bo pojawia tu kolejna kategoria pra-
cowników samorz¹dowych.

Pyta³ pan o œlubowanie. Kiedy przejrzymy prze-
pisy, to zobaczymy, ¿e tutaj siê mówi o œlubowa-
niu w stosunku do pracowników zatrudnionych
na stanowiskach urzêdniczych, w tym na kiero-
wniczych stanowiskach urzêdniczych. A wiêc
stwierdzam, ¿e ci pracownicy nie bêd¹ przecho-
dziæ œlubowania, takie rozwi¹zanie przewidzia³
tutaj ustawodawca. Myœlê, ¿e doprecyzowanie pe-
wnych kwestii znajdzie siê jeszcze w przepisach
wykonawczych. Jest tam te¿ delegacja, ¿eby
okreœliæ, powiedzmy, minimalne wymagania
kwalifikacyjne na tych stanowiskach; byæ mo¿e
precyzacje tego tam siê znajd¹. Ale trzeba tutaj
pamiêtaæ jeszcze o jednej okolicznoœci, takiej, ¿e
te osoby de facto bêd¹ zatrudniane na czas okreœ-
lony, czyli ich los zawodowy bêdzie nieroz³¹cznie
zwi¹zany z pe³nieniem funkcji przez kierownika
jednostki, tego wójta, starostê czy marsza³ka, i ¿e
mo¿na w ich przypadku wypowiedzieæ stosunek

pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Czyli maj¹ to byæ takie osoby do specjalnych, ¿e
tak powiem, poruczeñ i najbli¿si wspó³pracowni-
cy w tym wymiarze, nazwijmy to, politycznym
tych¿e kierowników jednostek.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w art. 60 mamy opis vacatio

legis tej ustawy. Pan wspomnia³ o trzech artyku-
³ach przejœciowych; te artyku³y, dotycz¹ce sk³ada-
nia oœwiadczeñ maj¹tkowych, wchodz¹ w ¿ycie od
nowej kadencji samorz¹du. Czy nie by³oby s³u-
szne, aby ca³a ustawa wesz³a w ¿ycie od nowej ka-
dencji samorz¹du? Jakie jest pana zdanie? Czy ta
sprawa by³a poruszana na posiedzeniu komisji?
Jesteœmy w po³owie kadencji samorz¹du, minê³y
dwa lata, bêd¹ jeszcze dwa lata pracy. Pewnych za-
sad nie powinno siê zmieniaæ w trakcie gry. Myœlê,
¿e by³oby s³uszne, aby ustawa wesz³a w ¿ycie od
nowej kadencji samorz¹du. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ta sprawa nie by³a przedmiotem obrad komisji,

nie by³a omawiana dok³adniej, ale mogê powie-
dzieæ tak. Trzeba pamiêtaæ o tym, po co s¹ przepi-
sy przejœciowe; jest ca³y taki rozdzia³. De facto
w tej chwili ustawa nie przewiduje, tak to mo¿na
powiedzieæ, statusu pracownika mianowanego,
a tacy pracownicy s¹, w zwi¹zku z tym potrzebne
s¹ te przepisy przejœciowe, które bêd¹ jeszcze do 1
stycznia roku 2012 ten status w pewnym zakresie
zachowywaæ. To jest jedna sprawa. Tak samo
z przepisami przejœciowymi dotycz¹cymi sekreta-
rzy, kierowniczych stanowisk itd. Myœlê jednak,
kiedy tak czytam tê ustawê, ¿e pewne zmiany,
które s¹ w niej zawarte, wychodz¹ naprzeciw
oczekiwaniom œrodowisk samorz¹dowych,
w szczególnoœci, powiem mo¿e jeszcze œciœlej, or-
ganów wykonawczych tych jednostek samo-
rz¹dowych. A dlaczego? Ja równie¿ funkcjono-
wa³em w ró¿nych strukturach pomocniczych
i wiem, ¿e postulaty dotycz¹ce asystentów, roli
sekretarza, mo¿liwoœci bardziej elastycznego
kszta³towania wynagrodzeñ, by³y adresowane do
strony rz¹dowej od wielu, wielu lat. A czy nie za
krótkie jest to vacatio legis? No, jednak du¿a
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czêœæ tych przepisów daje nowe uprawnienia
pracownikom samorz¹dowym czy te¿ kierowni-
kom tych jednostek, w zwi¹zku z tym myœlê, ¿e
zmiana w tym zakresie, co zreszt¹ wynika i z opi-
su, i z uzasadnienia, i ca³ego przebiegu konsulta-
cji ze œrodowiskami samorz¹dowymi, jest oczeki-
wana. Ale, jak wynika z uzasadnienia tego przed-
³o¿enia rz¹dowego, kolejna nowelizacja – a tych
nowelizacji by³o ju¿ bodaj¿e siedem od ustawy
z 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych – nie
jest wskazana z uwagi na zachowanie pewnej
spójnoœci tych regulacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Projekt ustawy przewiduje, ¿e skarbnikiem

mo¿e byæ osoba, która spe³nia ogólne wymogi
okreœlone dla pracownika samorz¹dowego, to
znaczy miêdzy innymi posiada kwalifikacje zawo-
dowe wymagane do wykonywania pracy na okreœ-
lonym stanowisku. Moje pytanie brzmia³oby tak:
czy w œwietle proponowanych zmian stanowisko
skarbnika jednostki samorz¹du terytorialnego,
które obecnie zaliczane jest, co chcia³em podkreœ-
liæ, do grupy stanowisk kierowniczych, bêdzie
mog³a zajmowaæ osoba bez wy¿szego wykszta³ce-
nia? Czy komisja to rozpatrywa³a? Ostatnio,
uchwalaj¹c ró¿ne ustawy, mieliœmy podawane
wymagania co do kwalifikacji, jednak bardzo czê-
sto pisaliœmy wprost, ¿e jest wymagane wy¿sze
wykszta³cenie, czasami nawet by³ podawany pro-
fil. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Odpowiadaj¹c na to pytanie, powiem tak. Ju¿
w tej chwili obowi¹zuj¹ przepisy, które przewidu-
j¹, ¿e taka osoba musi siê legitymowaæ wy¿szym
wykszta³ceniem, o ile dobrze pamiêtam. I trzeba
pamiêtaæ, ¿e ustawê o pracownikach samorz¹do-
wych bêdzie siê czytaæ z rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów odnoœnie do wykonania tej¿e ustawy,
a tam bêd¹ okreœlone miêdzy innymi te ewentual-
nie minimalne wymagania. Tak jest w tej chwili,

obecnie, ¿e w rozporz¹dzeniu znajduje siê dopre-
cyzowanie wymagañ, oczywiœcie z uwzglêdnie-
niem poziomu, wielkoœci danej jednostki samo-
rz¹du terytorialnego. No i s¹ jeszcze, o ile dobrze
pamiêtam, regulacje w ustawie o finansach publi-
cznych, doprecyzowuj¹ce te kwestie. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e skarbnik jest równie¿ g³ównym ksiêgo-
wym bud¿etu, dlatego s¹ tutaj wymagania. Po-
nadto jest równie¿ osob¹ zatrudnion¹ na kiero-
wniczym stanowisku samorz¹dowym, a z ustawy
bezpoœrednio wynika, ¿e jest tu wymóg wy¿szego
wykszta³cenia pierwszego lub drugiego stopnia.
PóŸniej bêdzie pewnie precyzacja, ¿e musi byæ ono
jednak tego wy¿szego stopnia, pierwszego, jak to
siê okreœla.

(G³os z sali: Mo¿na, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Sekundkê, sekundkê, bo jest jeszcze zapisa-

nych, ho, ho, ho, mnóstwo osób.
(Senator Ryszard Bender: A to przepraszam.

W takim razie czekam.)
W tej chwili senator Majkowski ma g³os.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, ja mam pytanie doty-

cz¹ce wyboru dwóch osób funkcyjnych, tak zwa-
nej kadry kierowniczej, chodzi mi o skarbnika
i sekretarza. W tej chwili z ustawy o samorz¹dzie
gminnym wynika, ¿e zatrudnienie sekretarza
i skarbnika nastêpuje poprzez jego zwierzchnika,
czyli wójta, burmistrza, prezydenta, ale za zgod¹
rady. Czy w nowelizacji tej ustawy pozostanie taki
zapis? Je¿eli pozostanie, to prosi³bym o dwa zda-
nia wyjaœnienia, dlaczego akurat tak ma byæ.

Pytanie drugie. W art. 6 pkt 2 i pkt 3 dotycz¹
kryteriów, które powinien spe³niaæ pracownik sa-
morz¹dowy. Na przyk³ad w §3 pkt 2 jest zapis mó-
wi¹cy o tym, ¿e osoba ta nie by³a skazana prawo-
mocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêp-
stwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
O umyœlnym przestêpstwie skarbowym nie chcê
dyskutowaæ, ale chcia³bym zapytaæ, czy jest to
najszczêœliwszy zapis, jeœli chodzi o umyœlne
przestêpstwo. Mo¿e siê zdarzyæ taki przypadek, ¿e
– za³ó¿my – kieruj¹cy pojazdem mechanicznym
spowoduje wypadek. S¹d orzeknie, ¿e by³o to
przestêpstwo umyœlne, bo kieruj¹cy wjecha³ na
przyk³ad w grupê pieszych, a tymczasem on naj-
prawdopodobniej zasn¹³ za kierownic¹. Okreœle-
nie kategorii tego przestêpstwa mo¿e byæ ró¿ne.
Czy uwa¿a pan, ¿e jest to najszczêœliwszy zapis?

Senator Bohdan Paszkowski:
W odniesieniu do pierwszego pytania powiem

tak. Ustawa, która zosta³a uchwalona przez Sejm,
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a dzisiaj jest przedmiotem naszych obrad, przewi-
duje bardzo istotn¹ zmianê, je¿eli chodzi o stano-
wisko sekretarza. Po pierwsze, nie bêdzie to ju¿
pracownik z powo³ania, tylko zatrudniony na
podstawie umowy o pracê, po drugie, nie bêdzie
on zatrudniany czy powo³ywany przez radê danej
jednostki samorz¹du terytorialnego na wniosek
wójta, starosty czy marsza³ka, ale tej czynnoœci
bêdzie dokonywa³ kierownik danej jednostki. Jest
to odejœcie od dotychczasowego sposobu zatru-
dniania tego pracownika.

Jakie jest uzasadnienie? Ja mogê tu przytoczyæ
uzasadnienie, które znajduje siê w przed³o¿eniu
rz¹dowym, towarzyszy przed³o¿eniu rz¹dowemu…

(Senator Krzysztof Majkowski: Skarbnika to te¿
dotyczy?)

Status skarbnika zostaje zachowany.
Powiem, jaka tu jest argumentacja. Jest to

kwestia niejako doprecyzowania funkcji pe³nio-
nych przez sekretarza, bo de facto w obecnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisach w zasadzie nie jest okreœ-
lone, jakie on ma spe³niaæ funkcje. W ustawie
o samorz¹dzie gminnym, pewnie jest to powtórzo-
ne w ustawie o samorz¹dzie powiatowym, mówi
siê o tym, ¿e mo¿e on wykonywaæ w imieniu wójta
czy starosty pewne czynnoœci, ale to jest w ra-
mach upowa¿nienia, a doprecyzowania kompe-
tencji dokonuje siê przewa¿nie w regulaminach
organizacyjnych. Te regulaminy organizacyjne
nale¿¹ w tej chwili do kompetencji kierownika je-
dnostki, czyli wójta, starosty, to oni ustanawiaj¹,
nadaj¹ te regulaminy danym urzêdom. Tutaj ma-
my doprecyzowanie w ustawie, próbê przynaj-
mniej, doprecyzowanie doœæ ogólne, ale jest.
Art. 5 ust. 4 mówi o tym, ¿e kierownik mo¿e upo-
wa¿niæ sekretarza do wykonywania w jego imie-
niu zadañ, w szczególnoœci z zakresu zapewnienia
w³aœciwej organizacji pracy urzêdu oraz realizo-
wania polityki zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
Czyli jest to ju¿ pewne wskazanie zakresu, nie jest
ono wy³¹czaj¹ce.

Powiem mo¿e, jakie znalaz³em uzasadnienie
tego, aby pozostawiæ skarbnika jako osobê z po-
wo³ania, utrzymaæ sposób nawi¹zania stosunku
pracy poprzez powo³anie przez radê. A mianowicie
by³o tam takie zastrze¿enie, ¿e jest to funkcja
zwi¹zana z uchwalaniem, przygotowywaniem,
zmianami bud¿etu, a jest to dziedzina, w której
bardzo istotn¹ rolê odgrywa rada, wiêc ten
zwi¹zek jest tu niejako œciœlejszy.

(Senator Krzysztof Majkowski: Tak, ale wyko-
nuje to wójt, burmistrz.)

To siê zgadza, to siê zgadza, ale to s¹ ustawo-
we rozwi¹zania, czy to w ustawie o samorz¹dzie,
czy w ustawie o finansach publicznych, które je-
dnak zapewniaj¹ tê rolê bardziej samodzieln¹.
Oczywiœcie w ustawach ustrojowych pisze siê
o tym, ¿e przygotowuje to wójt, ale rola skarbni-

ka, g³ównego ksiêgowego bud¿etu jest jednak
wyakcentowana. Takie by³o uzasadnienie. Czy
to jest zasadne? To jest kwestia, mo¿na powie-
dzieæ, ocenna.

Kwestia art. 6 i stwierdzeñ dotycz¹cych skaza-
nia prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbo-
we. To dotyczy osób – podkreœlam – z powo³ania
lub wyboru. Mieliœmy niedawno nowelizacje, któ-
re takie rozwi¹zania dotycz¹ce pracowników z wy-
boru, na przyk³ad wójta, przenosi³y nawet – o ile
dobrze pamiêtam – do ustaw ustrojowych. Tak ¿e
jest to niejako zawê¿one do osób pe³ni¹cych naj-
wy¿sze funkcje w samorz¹dzie.

(Senator Krzysztof Majkowski: Obojêtnie, kto
by to wykonywa³.)

Na posiedzeniu komisji nie by³o debaty na ten
temat. Mogê jeszcze tylko sprawdziæ, jak to jest
okreœlone w obecnie obowi¹zuj¹cych przepisach.
Otó¿ w tej chwili pracownikiem samorz¹dowym
na stanowisku urzêdniczym mo¿e byæ osoba za-
trudniona itd., i jest tu miêdzy innymi taki waru-
nek: nie by³a prawomocnie skazana za przestêp-
stwo umyœlne, zatem dodano przestêpstwo
umyœlne skarbowe. W ka¿dym razie w tej chwili to
obowi¹zuje w stosunku do pracowników samo-
rz¹dowych zatrudnionych na stanowisku samo-
rz¹dowym urzêdniczym. Tam jest jeszcze odes³a-
nie, pewne doprecyzowanie tych stanowisk, ale
jest taki zapis i zosta³ on przeniesiony do noweli-
zacji, do nowej ustawy.

(Senator Krzysztof Majkowski: Mo¿na, Panie
Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nie, nie, po kolei.
(Senator Krzysztof Majkowski: Krótkie, kró-

ciutkie.)
Króciutkie. Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Przewodnicz¹cy, chodzi mi o to, ¿eby siê

nie okaza³o, ¿e przestêpstwo umyœlne w katego-
riach s¹du, dokonane przez pracownika samo-
rz¹dowego na niwie innej ni¿ zawodowa, na przy-
k³ad w domu, nie bêdzie mia³o prze³o¿enia na to,
¿e on nie bêdzie móg³ byæ pracownikiem samo-
rz¹dowym.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja powiem jeszcze w ten sposób. Jest to waru-

nek, powiedzia³bym, istotny, ale trzeba pamiêtaæ
równie¿ o tym, ¿e pracownik samorz¹dowy za-
trudniony na przyk³ad na umowê o pracê na sta-
nowisku urzêdniczym musi siê cieszyæ nieposzla-
kowan¹ opini¹. Zatem nie mówimy ju¿ o skazywa-
niu przez s¹dy za takie czy inne przestêpstwo,
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umyœlne czy nieumyœlne, ale o tym, ¿e jednym
z warunków jest nieposzlakowana opinia. Tak ¿e
wymogi w stosunku do pracowników samorz¹do-
wych s¹ doœæ…

(Senator Krzysztof Majkowski: Rosjanie mó-
wi¹: c’est la vie.)

To jest ju¿ kwestia dokonania oceny przez kie-
rownika, czy dana osoba z³ama³a, czy naruszy³a
prawo, czy ma nieposzlakowan¹ opiniê, czy te¿
nie. W ka¿dym razie taki jest warunek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jedno krótkie pytanie. Chodzi

mi o skutki finansowe nowej ustawy dla samo-
rz¹dów. Czy ta ustawa powoduje takowe skutki?
Jeœli tak, to czy strona rz¹dowa przedstawi³a ja-
kieœ symulacje z tym zwi¹zane. Dziêkujê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Strona rz¹dowa przedstawi³a opiniê na temat
wp³ywu projektu na sektor finansów publicznych,
w tym bud¿et pañstwa i bud¿et jednostek samo-
rz¹du terytorialnego. To siê znajduje w uzasadnie-
niu do pierwotnego przed³o¿enia rz¹dowego. Co
tam jest napisane? Jest tam napisane, ¿e regula-
cja nie wywo³uje istotnych w porównaniu z obo-
wi¹zuj¹cym stanem prawnym skutków finanso-
wych itd. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e je¿eli samo-
rz¹dy bêd¹ mog³y podnieœæ pracownikom wyna-
grodzenia, to bêd¹ to robiæ z w³asnych œrodków
i z w³asnej inicjatywy. W tej chwili czasami pojawia
siê taka opinia, ¿e samorz¹dy by chcia³y podnieœæ
wynagrodzenia swoim pracownikom, a nie mog¹,
bo ci pracownicy ju¿ balansuj¹ gdzieœ na granicy
maksymalnych stawek, i tu siê rodzi problem.

Oczywiœcie s¹ te¿ konkretne wyliczenia, bo
wprowadza siê now¹ kategoriê urzêdnicz¹: sekre-
tarzy wojewódzkich. I tu obliczono, ¿e przy za³o¿e-
niu, ¿e oni bêd¹ zarabiaæ 8 tysiêcy z³ brutto, cho-
cia¿ wydaje mi siê, ¿e ta kwota bêdzie pewnie tro-
chê wy¿sza, koszty tej regulacji wynios¹ 16 milio-
nów, przepraszam, 1 milion 600 z³ rocznie. I tak to
mo¿na sprecyzowaæ.

(Senator Lucjan Cichosz: Dla jednego, ale dla
wszystkich to daje 16 milionów.)

To ju¿ jest inna kwestia. To samorz¹dy bêd¹
podejmowaæ te decyzje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na pocz¹tku chcia³bym pogratulowaæ tu senato-

rowi sprawozdawcy rozleg³ej wiedzy na temat usta-
wy, nad któr¹ pracujemy. Uwa¿am, ¿e wiele z tych
pytañ,któredo tejpory zadanosprawozdawcom,po-
winno byæ skierowanych bezpoœrednio do wniosko-
dawcy, czyli do ministra. Dlatego, raz jeszcze, gratu-
lujê tej rozleg³ej wiedzy, która prawdopodobnie nie
zawsze by³a wyniesiona z posiedzenia komisji.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy w trakcie
prac komisji rozpatrywano art. 24 ust. 2 pkt 5?
Moje w¹tpliwoœci dotycz¹ tego zapisu: zachowa-
nie uprzejmoœci i ¿yczliwoœci w kontaktach z oby-
watelami – to jest oczywiste – zwierzchnikami – to
najbardziej wzbudza w¹tpliwoœci – podw³adnymi
oraz wspó³pracownikami. Czy dyskutowano nad
tym, ¿e okreœlenie „wspó³pracownicy” obejmuje
równie¿ dwa pozosta³e pojêcia: zwierzchnika
i podw³adnego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Nad tym nie dyskutowano, ale to jest w zasa-

dzie powtórzenie zapisu, który ju¿ funkcjonuje
w obecnej ustawie o pracownikach samorz¹do-
wych. Myœlê, ¿e tak to wygl¹da.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Szaleniec. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotycz¹ce sekreta-

rzy. Art. 5 okreœla warunki, jakie wed³ug nowej usta-
wymusispe³niaæosoba,któramo¿ebyæsekretarzem,
no i tewarunki znacznie siê ró¿ni¹od tego, codotych-
czas by³o w ustawie. Moja obawa dotyczy tego, czy
obecni sekretarze, którzy pe³ni¹ swoj¹ funkcjê i nie
spe³niaj¹ tychwarunków,nadalbêd¹moglipracowaæ
po wejœciu w ¿ycie tej ustawy. Bo wiem, ¿e takie przy-
padki w Polsce s¹, ju¿ siê do mnie zg³aszano. Czy jest
jakieœzabezpieczeniedla tych,którzy teprawa ju¿na-
byli, którzy pracuj¹, którzy kiedyœ byæ mo¿e zwolnili
siê zpracy, ¿ebypodj¹æ tê funkcjê?Czyonibêd¹mogli
dalej pracowaæ po wejœciu w ¿ycie tej ustawy?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Tak. Przepisy przejœciowe przewiduj¹ tak¹ sy-

tuacjê.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Proszê je wskazaæ.)
Ju¿ wskazujê. To bêdzie w art. 52, mo¿na tutaj

stosowaæ ust. 1, w którym jest mowa o tym, ¿e za-
trudnienie z powo³ania od razu przekszta³ca siê
w stosunek pracy na podstawie umowy na czas
nieokreœlony. Ten zapis dotyczy w szczególnoœci
sekretarzy.

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

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawozdawcê

o sprawê asystentów. Wspomina³ pan, ¿e bêdzie ca³a
gama mo¿liwoœci tworzenia stanowisk asystentów.
Pragnê siê dowiedzieæ, czy to bêdzie jakaœ rozwojowa
funkcja. Dlatego ¿e weŸmy na przyk³ad asystentów
na wy¿szych uczelniach. Ta funkacja jest po to, a¿e-
by asystent móg³ póŸniej awansowaæ, dochodziæ do
dalszych stanowisk uczelnianych. Czy tutaj asy-
stent z czasem tak¿e bêdzie mia³ otwart¹ drogê? Czy
to bêdzie edukacja do objêcia wy¿szych funkcji sa-
morz¹dowych, czy te¿ tylko taka doraŸna praca dla
któregoœ z urzêdników, do którego ów asystent zo-
stanie przydzielony? To jedno pytanie.

Drugie dotyczy sprawy sekretarzy. Sekretarz,
jak wiem z badañ, przed I wojn¹ œwiatow¹, po
I wojnie œwiatowej, w okresie miêdzywojennym,
po II wojnie œwiatowej przez d³ugi czas by³ g³ówn¹
postaci¹ w gminie. Wójt czy burmistrz sprawowa³
funkcjê z ró¿nych wzglêdów, nieraz politycznych,
natomiast sta³ymi urzêdnikami byli sekretarze,
tak jak w krajach zachodnich s¹ stali sekretarze
stanu. Czy teraz przesuniêcie ich umocowania do
umowy, a nie powo³ywanie ich z urzêdu czy te¿
przez organ gminny, przez radê, nie pomniejszy
ich roli i nie zmarginalizuje ich pozycji, która do-
t¹d by³a chyba postrzegana jako wa¿na? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mo¿e zacznê od kwestii sekretarzy, bo pier-

wszego… Aha, o asystentach, dobrze.

Panie Senatorze Profesorze, ja powiem tak,
oczywiœcie, to mo¿e byæ funkcja rozwojowa. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿eciasystenci, cidoradcybêd¹ funkcjo-
nowaæ w najbli¿szym otoczeniu prezydenta czy
starosty, czy marsza³ka. Pewnie na nich bêdzie
spoczywa³o zadanie poœredniczenia miêdzy sa-
morz¹dem a œwiatem, nazwijmy to, polityki, zada-
nia zwi¹zane z wykonywaniem przez te osoby fun-
kcji reprezentacyjnych, z koordynowaniem ja-
kiejœ dzia³alnoœci, przekazywaniem jakichœ pole-
ceñ urzêdnikom. I to mo¿e byæ… No to bêdzie zale-
¿a³o od zainteresowania danej osoby, danego asy-
stenta. Je¿eli taka osoba bêdzie zainteresowana,
je¿eli bêdzie spe³nia³a wymogi, to bior¹c pod uwa-
gê… No trzeba ¿yciowo podchodziæ do tej kwestii.
Doœwiadczenie pokazuje, ¿e jak ktoœ by³ blisko
prezydenta, to póŸniej, jak prezydent odchodzi³…

(Senator Ryszard Bender: Zostawa³ niekiedy
zastêpc¹.)

…to zawsze jakoœ tam próbowa³ zabezpieczyæ
los swoich podw³adnych. No taka jest prawda.
I pewnie teraz te¿ tak bêdzie. To zale¿y oczywiœcie
od zainteresowania danej osoby. Je¿eli ona bêdzie
siê czu³a bardziej zwi¹zana ze œwiatem politycz-
nym ni¿ z urzêdniczym, to…

(Senator Ryszard Bender: Czy my tu nie two-
rzymy nowych bytów, czy nie bêdzie nadmiernej
rozbudowy biur?)

Ja powiem tak, ja te urzêdy trochê znam
i wiem, jak one funkcjonuj¹. I teraz, czy na pozio-
mie du¿ych miast, czy na poziomie województw,
przecie¿ takie osoby ju¿ funkcjonuj¹. Tylko, jak
mówiê, one by³y zatrudniane na pocz¹tek, czy
w ogóle, albo na umowê zlecenie, ¿eby omin¹æ
procedury naborowe, albo najpierw by³y przyjmo-
wane, a póŸniej dopiero szukano im miejsca, og³a-
szano konkursy, wci¹gano je i potem zatrudniano
na przyk³ad na stanowiskach referentów czy in-
spektorów, czy podinspektorów w jakimœ zakre-
sie, a w zakresy obowi¹zków mia³y wpisane zada-
nia zwi¹zane w zasadzie z takimi funkcjami…

(Senator Ryszard Bender: A teraz one bêd¹ ty-
tu³owane asystentami, tak?)

Tak, tak to wygl¹da.
A jeœli chodzi o sekretarzy, no, to jest oczywi-

œcie kwestia dyskusyjna. Ja tu nie bêdê ukrywaæ,
¿e ona by³a przedmiotem doœæ o¿ywionej debaty
sejmowej. Wiem, ¿e niebawem w tym zakresie bê-
d¹ zg³aszane przez senatorów poprawki.

(Rozmowy na sali)
Ja powiem, jakie jest uzasadnienie tej propozy-

cji. Otó¿ – mówiê o uzasadnieniu przed³o¿enia
rz¹dowego i o tym, co tam wyczyta³em – zmiana tej
formy na stosunek pracy wzmocni pozycjê sekre-
tarza w zakresie ochrony trwa³oœci stosunku pra-
cy. Oczywiœcie jest to sprawa dyskusyjna. Po-
wiem, ¿e jeœli chodzi o kwestiê: powo³anie a umo-
wa o pracê, to mo¿na mówiæ, ¿e trwa³oœæ stosun-
ku pracy z powo³ania mo¿e jest mniejsza. Bo czym
ona siê ró¿ni?
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Oczy-
wiœcie, ¿e mniejsza.)

Mo¿na odwo³aæ pracownika w ka¿dym momen-
cie – to jest jedno – i nie trzeba tego uzasadniaæ,
byle zachowaæ formalne przepisy. A w przypadku
umowy o pracê trzeba uzasadniæ i jest to weryfi-
kowane przez s¹d, nie tylko jeœli chodzi o aspekt
formalny, ale równie¿ to, czy by³o to zasadne.

Tutaj trzeba uwzglêdniaæ to, ¿e inny by³ organ,
który dokonywa³ na wniosek… To znaczy, w tej
chwili jest tak, ¿e inny jest organ, który odwo³uje
i powo³uje, to jest rada danej jednostki samo-
rz¹du terytorialnego. W przypadku gdy, mówi¹c
umownie, wójt ma wiêkszoœæ w radzie, to jest dla
niego rzecz niewymagaj¹ca wielkich trudnoœci,
¿eby w tym zakresie ewentualnie dokonywaæ
zmian, ale gdy nie ma wiêkszoœci, no to jest ju¿ dla
niego pewien problem. Tak ¿e ten aspekt formalny
trzeba osadziæ w konkretnych uwarunkowa-
niach.

Jest te¿ taka kwestia, ¿e dotychczas stanowis-
ka sekretarza i skarbnika mia³y w zakresie powo-
³ywania i odwo³ywania status, mo¿na powiedzieæ,
to¿samy. W tej chwili jest próba zmiany tego. Py-
tanie, czy siê uznaje tê zasadnoœæ, czy te¿ nie. Ja
tu jestem sprawozdawc¹ i nie bêdê tego wywodu
kontynuowa³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e wiêcej pytañ nie ma.
Informujê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wniesio-

ny przez rz¹d. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony prezes Rady Ministrów.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Lesz-
kiewicz, pragnie zabraæ g³os i przedstawiæ stano-
wisko rz¹du?

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jeœli pañstwo pozwol¹, to przedstawiê genera-

lia zwi¹zane z intencjami, które przyœwieca³y
rz¹dowi w przygotowaniu tej nowej ustawy o pra-
cownikach samorz¹dowych, a potem, jeœli pan
senator sprawozdawca pozwoli, chcia³bym jesz-
cze króciutko uzupe³niæ pewne odpowiedzi na py-
tania zg³oszone przez pañstwa senatorów.

Generalnie chcia³bym powiedzieæ i zwróciæ
uwagê na to, ¿e Wysoka Izba dzisiaj pracuje nad
dwiema ustawami: o s³u¿bie cywilnej i o praco-
wnikach samorz¹dowych. Obie dotycz¹ szeroko
rozumianej sfery zarz¹dzania kadrami w admini-

stracji publicznej. S¹ cztery g³ówne segmenty,
dzisiaj mamy dwie regulacje i jeszcze pozostaje
sprawa pracowników Najwy¿szej Izby Kontroli –
wiem, ¿e tam tocz¹ siê jakieœ prace zwi¹zane z no-
wel¹ tej ustawy – i pracowników urzêdów pañ-
stwowych – ustawê z 1982 r. te¿ nale¿a³oby ju¿
zmieniæ, dlatego ¿e zawiera ona sporo bardzo ar-
chaicznych rozwi¹zañ i tak¿e by³a wielokrotnie
nowelizowana.

Patrz¹c na te dwie dzisiejsze regulacje, nale¿y
powiedzieæ, ¿e próbujemy budowaæ jakiœ zwarty,
spójny system, spójn¹ koncepcjê zarz¹dzania
kadrami. I o ile w przypadku s³u¿by cywilnej bu-
dujemy korpus s³u¿by na podstawie pewnego
charakteru tego korpusu, zarysowanego w kon-
stytucji, zw³aszcza w art. 153, o tyle w przypadku
pracowników samorz¹dowych mamy do czynie-
nia z budowaniem regulacji elastycznej, zdecen-
tralizowanej, mo¿e w wiêkszym stopniu uwzglê-
dniaj¹cej tendencje i procesy, jakie zachodz¹
w nowoczesnym zarz¹dzaniu kadrami w ogóle na
œwiecie. To pierwsza uwaga.

Wydaje nam siê, ¿e standaryzacja na si³ê nie
ma sensu. W zwi¹zku z tym w przypadku s³u¿by
cywilnej mamy mianowanie, a w przypadku pra-
cowników samorz¹dowych zaproponowaliœmy
Wysokiej Izbie odejœcie od tego mechanizmu. Zro-
biliœmy to nie dlatego, ¿e w przypadku samorz¹du
nie chcielibyœmy stabilizowaæ kadr, tylko dlatego,
¿e standaryzowanie na si³ê nie ma sensu, gdy¿
w przypadku pracowników samorz¹dowych mia-
nowanie mia³o zupe³nie inny charakter – tam nie
ma dodatku, nie wiadomo, kto by ten dodatek
mia³ wyp³acaæ, obecnie nie ma ¿adnych postêpo-
wañ kwalifikacyjnych, nie ma ¿adnych dodatko-
wych urlopów itd. A wiêc mianowanie, gdyby je
pozostawiæ, by³oby bardzo pust¹ formu³¹, w kor-
pusie s³u¿by cywilnej zaœ ma ono niezwykle istot-
ny sens z punktu widzenia w³aœnie budowania te-
go korpusu.

I druga kwestia, dotycz¹ca sekretarza, bo tutaj
pojawia siê wiele uwag na ten temat. W naszych
intencjach chcieliœmy budowaæ rolê sekretarza
jako stanowisko, które trochê nawi¹zuje do fun-
kcji dyrektora generalnego w administracji rz¹do-
wej. Byæ mo¿e z ró¿nych racji nie do koñca nam
siê to udaje, choæby z tego powodu, ¿e w ustawach
ustrojowych jest dosyæ jasna definicja kierownika
jednostki. Zawsze pozostaje nim wójt, burmistrz,
starosta i marsza³ek. Dlatego nie chcieliœmy
w ustawie determinowaæ kierownika jednostki co
do wyznaczania zadañ jego pracownikowi, czyli
sekretarzowi, ale próbowaliœmy nakreœliæ pewn¹
tendencjê, pewien kierunek, w którym nale¿a³oby
iœæ, i zwi¹zaæ tego sekretarza z jakoœci¹ pracy
urzêdu, z organizacj¹ pracy urzêdu i z zarz¹dza-
niem personelem w poszczególnych urzêdach.

Jak pan senator sprawozdawca mówi³, dzisiaj
w odniesieniu do sekretarzy nie ma ¿adnych regu-
lacji, jest tylko powiedziane, ¿e sekretarz ma byæ,
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ale zupe³nie nie wiadomo, po co jest, i dlatego
w ka¿dym samorz¹dzie pe³ni inne funkcje,
a w wielu samorz¹dach po prostu go nie ma.

Je¿eli chodzi o poprawki komisji, myœmy wo-
bec nich zajêli pozytywne stanowisko w czasie po-
siedzenia komisji. Przede wszystkim brak mo¿li-
woœci ³¹czenia funkcji sekretarza z radnym ma
zwi¹zek w³aœnie z tym, ¿e budujemy pozycjê se-
kretarza apolityczn¹, niezwi¹zan¹ z jakimiœ tam
ugrupowaniami, klubami, grupami, stowarzysze-
niami. Skoro za³o¿yliœmy apolitycznoœæ, to spra-
wa zwi¹zana z mo¿liwoœci¹ lub niemo¿liwoœci¹
³¹czenia z funkcj¹ radnego jest dalszym krokiem
w tym kierunku.

Co do dzia³alnoœci gospodarczej, to chodzi
o to, ¿e dzisiaj samorz¹d, jak ka¿da administra-
cja, potrzebuje dobrych fachowców. Obecnie ci
fachowcy s¹ nie tylko na etatach w ró¿nych miej-
scach pracy, ale tak¿e prowadz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹. Ta dzia³alnoœæ gospodarcza trochê
inaczej kszta³tuje sprawy zwi¹zane ze sta¿em
pracy. To znaczy, gdybyœmy pozostawili tylko
wymóg na kierownicze stanowiska dotycz¹cy
sta¿u pracy, to by oznacza³o, ¿e osoby, które pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, takim sta¿em
pracy wykazaæ siê nie mog¹. W ten sposób za-
mknêlibyœmy drogê do pracy w urzêdach wielu
fachowcom z dziedziny geodezji, architektury,
planowania przestrzennego, którzy s¹ potrzebni
w urzêdach, a ze wzglêdu na w³asn¹ dzia³alnoœæ,
za³o¿on¹ na przyk³ad po skoñczeniu studiów,
maj¹ zamkniêt¹ drogê na kierownicze stanowis-
ka w administracji. To by³a intencja œrodowisk
samorz¹dowych, ona wysz³a z do³u i zosta³a
przez rz¹d jeszcze w fazie konsultacji miêdzyre-
sortowych zaakceptowana.

Je¿eli mogê, króciutko jeszcze kilka zdañ co do
pytañ panów senatorów. Pan senator Banaœ mó-
wi³ o sekretarzu województwa. Otó¿ wprowadza-
my go dlatego, ¿e dzisiaj na poziomie samorz¹du
województwa jest to trochê pomieszane. Nie to,
¿e nie ma sekretarza, ale nie ma ¿adnego dyrek-
tora urzêdu czy dyrektora generalnego. W akcie
wykonawczym w rozporz¹dzeniu takiego stano-
wiska nie ma i mamy tak¹ sytuacjê, ¿e w wielu
urzêdach marsza³kowskich urzêdami kieruj¹
dyrektorzy departamentów organizacyjnych al-
bo – bo jest mniej wiêcej pó³ na pó³ – utworzono
stanowiska dyrektora urzêdu, który de facto jest
dyrektorem departamentu, takie wynagrodzenie
pobiera z siatki p³ac i kieruje urzêdem; jest ono
trochê fikcyjne, dlatego chcieliœmy to usankcjo-
nowaæ.

Pojawia³y siê takie postulaty, ¿e mo¿e nie se-
kretarz województwa, tylko dyrektor generalny
urzêdu… Ale ostatecznie taka poprawka nie zo-
sta³a zg³oszona w fazie prac sejmowych.

Sprawêdzia³alnoœci gospodarczej ju¿omówi³em.

Pan senator Kowalski – jeœli chodzi o maksy-
malne wynagrodzenie kierownika jednostki i pra-
cowników samorz¹dowych, to ta ró¿nica zosta³a
za³o¿ona œwiadomie. W odniesieniu do kierowni-
ków jednostek powtórzyliœmy zapisy, które obo-
wi¹zuj¹ w dzisiejszym prawie. Jest jedna tylko
ró¿nica – tam stawka maksymalna by³a okreœlona
jako czterokrotnoœæ kwoty bazowej. Zosta³o to
zniesione na skutek uwag zg³oszonych w trakcie
posiedzenia Komisji Wspólnej Rz¹du i Samo-
rz¹du Terytorialnego pod koniec maja. Wprowa-
dzono poprawkê decentralizacyjn¹, ale pozosta-
wiono sformu³owanie: maksymalne wynagrodze-
nie kierowników takie jak w przypadku wójta,
burmistrza, marsza³ka i starosty. Je¿eli chodzi
o to, co kryje siê pod tym pojêciem, to sami mieliœ-
my w¹tpliwoœci i zapytaliœmy o to oficjalnie Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Otrzymaliœ-
my odpowiedŸ, ¿e pod pojêciem maksymalnego
miesiêcznego wynagrodzenia kryj¹ siê nastêpu-
j¹ce sk³adniki: wynagrodzenie zasadnicze, doda-
tek funkcyjny, dodatek za wieloletni¹ pracê i do-
datek specjalny. Nie ma w tym nagrody, dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego, czyli trzynastki.
A w przypadku pracowników samorz¹dowych
okreœlamy wynagrodzenie zasadnicze, zaœ pozo-
sta³e dodatki s¹ okreœlone czêœciowo w rozpo-
rz¹dzeniu wykonawczym, a czêœciowo bêd¹
okreœlone w regulaminach na poziomie poszcze-
gólnych urzêdów.

Sprawa czynnoœci technicznych, w odniesieniu
do wójta, burmistrza, zosta³a bardzo dobrze wy-
jaœniona.

Pan senator Szaleniec pyta³ o doradców i asy-
stentów, równie¿ pan senator Bender o to pyta³.
Zosta³o to zaproponowane trochê na wzór roz-
wi¹zañ istniej¹cych w administracji rz¹dowej. By³
taki pomys³ z tymi doradcami i asystentami, ¿eby
to by³o dok³adnie tak samo, jak w przypadku ad-
ministracji rz¹dowej. Mia³o to s³u¿yæ wiêkszemu,
bardziej przejrzystemu oddzieleniu stanowisk po-
litycznych od administracyjnych. Dzisiaj w samo-
rz¹dach i w urzêdach jest z tym trochê k³opotu, na
tego typu stanowiska s¹ og³aszane nabory jak na
stanowiska urzêdnicze, wiêc pomyœleliœmy, ¿e
trzeba to wyraŸnie oddzieliæ. To trzeba g³oœno po-
wiedzieæ. Ten doradca i asystent zwi¹zany jest
z kierownikiem jednostki i kiedy koñczy siê ka-
dencja i kierownik odchodzi… Oni nie powinni
mieæ umowy na czas nieokreœlony. Mam nadziejê,
¿e tak bêdzie i nie bêdzie ju¿ sztucznych sytuacji,
kiedy to pod koniec kadencji nastêpuj¹ próby
szukania tym osobom innych miejsc w urzêdzie.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e asystent i doradca bêd¹
pracownikami samorz¹dowymi, co oznacza, ¿e
bêd¹ musieli spe³niaæ kryteria, które wymienione
s¹ w art. 6 w odniesieniu do pracowników samo-
rz¹dowych, czyli na przyk³ad bêd¹ musieli siê wy-
kazywaæ pewnymi kompetencjami na to stano-
wisko pracy.
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Je¿eli chodzi o pana senatora Skurkiewicza
i intencje dotycz¹ce wejœcia w ¿ycie ustawy od no-
wej kadencji, to powiem najkrócej, ¿e jesteœmy
przeciwni takiemu rozwi¹zaniu. To by³o dyskuto-
wane w Sejmie i bardzo za tym lobbowa³a lewica.
Mówimy tu o sferze nie politycznej, tylko admini-
stracyjnej. Je¿eli proponujemy rozwi¹zania dla
sfery administracyjnej, to nie mo¿emy zwi¹zaæ te-
go z kalendarzem politycznym, bo dla dobrych
urzêdników moment zmiany kadencji nie powi-
nien mieæ kompletnie ¿adnego znaczenia. Dla
urzêdników rozwi¹zania mog¹ wejœæ w ¿ycie
31 lipca 2009 r,. a mog¹ wejœæ 1 stycznia 2010 r.
Nie wi¹¿my urzêdników z kalendarzem politycz-
nym. Uwa¿am, ¿e to by by³o gorzej ni¿ lepiej.

Kwestia skarbnika zosta³a ju¿ wyjaœniona.
Kwestia wy¿szego wykszta³cenia. Pan senator

Majkowski – ró¿nica w powo³aniu sekretarza
i skarbnika zosta³a dobrze wyjaœniona. Od razu
uwaga dotycz¹ca stabilnoœci. W moim przekona-
niu, rozwi¹zanie mówi¹ce o zatrudnianiu na
umowê o pracê sekretarza daje mu du¿o solidniej-
sz¹ i stabilniejsz¹ podstawê zatrudnienia ni¿ po-
wo³anie. Zreszt¹ eksperci te¿ to potwierdzaj¹, pi-
sz¹c, ¿e od powo³ania w zasadzie w Europie ju¿ siê
odchodzi. Jest to bardzo archaiczna formu³a na-
wi¹zywania stosunku pracy i rzeczywiœcie nie-
trwa³a, bo uzale¿niona od jednego widzimisiê, je-
dnego wyra¿enia woli przez wójta, burmistrza czy
prezydenta danego miasta. To, ¿e sekretarz jest
powo³ywany przez radê i w zwi¹zku z tym jest tro-
chê chroniony, wydaje mi siê nadu¿ywanym ar-
gumentem, bo trudno sobie wówczas wyobraziæ
wspó³pracê i efektywn¹ pracê sekretarza, nawet
przy za³o¿eniu, ¿e rada go trzyma, czyli nie zgadza
siê na jego odwo³anie, przy braku wspó³pracy
z prezydentem, burmistrzem czy starost¹. Po
prostu to i tak nie bêdzie mia³o ¿adnego pozyty-
wnego efektu dla spo³ecznoœci lokalnej i dla dane-
go urzêdu – tej wspó³pracy nie bêdzie. A tak bêdzie
umowa na czas nieokreœlony.

Proponujemy rozwi¹zania w ¿aden sposób nie-
powoduj¹ce, ¿e którykolwiek z sekretarzy dzisiaj
zajmuj¹cy stanowisko bêdzie siê czu³ zagro¿ony,
bo w art. 52 mówimy wyraŸnie o przekszta³ceniu
z automatu stosunku pracy nawi¹zanego na pod-
stawie powo³ania w stosunek pracy na podstawie
umowy o pracê na czas nieokreœlony. Wydaje mi
siê, ¿e to bardziej zabezpiecza sekretarzy.

Jest pewna ró¿nica w zadaniach sekretarza
i skarbnika. Po pierwsze, skarbnik to g³ówny ksiê-
gowy bud¿etu gminy. Po drugie, wykonuje on kil-
ka zadañ we wspó³pracy z rad¹ przy okazji projek-
towania bud¿etu, przy okazji absolutorium, przy
okazji pó³rocznych sprawozdañ. Wydaje siê nam,
¿e nie dotykamy w tej ustawie i nie zmieniamy te-
go stosunku pracy. Takie zreszt¹ te¿ by³y jedno-
znaczne g³osy œrodowisk i korporacji samorz¹do-

wych. Skarbnicy mieli w tej sprawie ró¿ne zdania,
ale raczej przewa¿a³a opinia, ¿eby w ich statucie
nic nie zmieniaæ.

Trudno szukaæ argumentów uzasadniaj¹cych,
dlaczego sekretarz ma byæ powo³ywany przez ra-
dê, a nie zatrudniany przez kierownika jednostki,
z którym pracuje. Nie ma ¿adnych argumentów
w tym zakresie.

Umyœlne przestêpstwo, art. 6, by³o dok³adnie
w takim samym brzmieniu w dzisiejszej ustawie
w art. 3, dodaliœmy tylko przestêpstwo skarbo-
we. A wiêc to nie powinno budziæ ¿adnych w¹tpli-
woœci.

Skutki finansowe zosta³y omówione, ¿yczli-
woœæ i stabilizacja te¿. Bardzo dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Nim przyst¹pimy do pytañ, dodam jeszcze parê

s³ów do wypowiedzi pana ministra.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Je¿eli chodzi o te nieszczêsne przestêpstwa, to

tam nale¿y dodaæ jeszcze jedno sformu³owanie:
z oskar¿enia publicznego.

W tej chwili mamy do czynienia z plag¹ pienia-
ctwa. Ludzi wywala siê ze stanowisk i po dziesiêæ
lat ci¹gn¹ siê sprawy o zniewagê, o znies³awienie.
Je¿eli ktoœ chce dochodziæ sprawiedliwoœci, mo¿e
dochodziæ w ramach kodeksu cywilnego, a prze-
pis nadmiernie rygorystyczny jest po prostu dys-
funkcjonalny.

Ja tak¹ poprawkê z³o¿y³em, tak¿e wiêcej na ten
temat ju¿ nie bêdê mówi³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Ministrze, wrócê do pytania, które zada-

³em przed chwileczk¹ senatorowi sprawozdawcy,
dotycz¹cego art. 24 ust. 2 pkt 5. Czym uzasadnia
pan uwypuklenie zachowania uprzejmoœci praco-
wnika samorz¹dowego wobec zwierzchnika? I czy
wyra¿enie „wspó³pracownik” nie zastêpuje tych
dwóch wyra¿eñ „zwierzchnik” i „podw³adny”?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
Mo¿e poproszê pana tu do nas, bo wtedy si³a

ekspresji bêdzie wiêksza.
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Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Odpowiem tak. Ustawa zawiera kilka tego rodzaju
sformu³owañ, one by³y tak¿e w poprzedniej usta-
wie, obowi¹zuj¹ dzisiaj, choæ maj¹ trochê nieostry
charakter. Tak nale¿y czytaæ w³aœnie takie okreœ-
lenia jak „nieposzlakowana opinia” czy „zachowa-
nie uprzejmoœci”. Dyskutowaliœmy na ten temat
w Sejmie, pojawi³y siê nawet wnioski, ¿eby polik-
widowaæ tego typu zapisy. Ale zwyciê¿y³o przeko-
nanie, ¿e to powinno zostaæ. Byæ mo¿e jest to nieo-
stre, byæ mo¿e jest to oczywiste, lecz jak jest
w ustawie, to stanowi pewien drogowskaz czy kie-
runek do kszta³towania postaw pracowników sa-
morz¹dowych. A wiêc w art. 24 w ustêpie doty-
cz¹cym ¿yczliwoœci w³aœnie z tym mamy do czy-
nienia. Trudno by³oby argumentowaæ wykreœle-
nie tych zapisów, w zwi¹zku z tym one zosta³y. Te-
raz mamy tam dwa sformu³owania; pojêcie
„wspó³pracownik” rozumiemy raczej na zasadzie
równoleg³ego stanowiska w zespole, wydziale, de-
partamencie w danym urzêdzie, a zwierzchnik to
jednak zwierzchnik. Ale nic nie przeszkadza, ¿eby
podkreœliæ koniecznoœæ pewnego rodzaju ¿yczli-
wej i otwartej postawy wobec swojego prze³o¿one-
go i wobec wspó³pracownika, z którym dany urzê-
dnik, dana osoba, pracuje w pokoju, w zespole czy
w danym wydziale.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym na chwilkê wróciæ do argumentów
zwi¹zanych z czynnoœciami dodatkowymi, o któ-
rych takszerokomówi³pansenator sprawozdawca.

I moje pytanie jest takie: czy wnioskodawcy
projektu tej ustawy, czyli ministerstwo, nie zasta-
nawiali siê nad tym, by porzuciæ tê pewn¹ fikcjê
zwi¹zan¹ chocia¿by z tym, ¿e w œwietle nowego
unormowania prawnego sekretarz, czyli praco-
wnik wójta, burmistrza, prezydenta, bêdzie mu
wystawia³ delegacjê czy te¿ podpisywa³ urlop? Czy
nie nale¿a³oby w ogóle zarzuciæ tego typu czynno-
œci, które nie nios¹ ze sob¹ ¿adnej wartoœci i s¹
tylko i wy³¹cznie czynnoœciami formalnymi, a po-
zostawiæ w pewien sposób rejestracjê takich fak-
tów? Przecie¿ rada gminy corocznie rozlicza pre-
zydenta poprzez udzielenie lub nieudzielenie ab-
solutorium, dyskutuje równie¿ na temat celowo-

œci, rzetelnoœci, gospodarnoœci, wykonania bu-
d¿etu, spraw prowadzonych przez organ wyko-
nawczy etc. A wiêc czy dla czystoœci sprawy nie
nale¿a³oby dokonaæ pewnych wykreœleñ tych
sztucznych i, moim zdaniem, zbêdnych zapisów?
Dziêkujê bardzo.

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

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoka Iz-

bo! Nad t¹ spraw¹ by³a dyskusja, zreszt¹ nadal
dyskutuje siê nad ni¹ na ró¿nego rodzaju spot-
kaniach i forach. I rzeczywiœcie ze strony korpo-
racji samorz¹dowych pojawia³ siê taki postulat
zwi¹zany z likwidacj¹ potrzeby podpisywania ur-
lopów, delegacji itd. dla wójta, burmistrza, sta-
rosty, marsza³ka. Argumentacja by³a formu³o-
wana mniej wiêcej w taki sposób – ja osobiœcie
s³ysza³em takie argumenty – ¿e nie ma czegoœ
takiego w odniesieniu do marsza³ka Sejmu,
premiera, pana prezydenta, a wójt czy bur-
mistrz na terenie gminy to jakby taki ich odpo-
wiednik, w zwi¹zku z tym dlaczego on musi
mieæ podpisywane delegacje, urlopy, po co tego
typu czynnoœci techniczne. Myœmy to konsul-
towali z Rz¹dowym Centrum Legislacji, z na-
szym departamentem prawnym, z minister-
stwem pracy i jednak zwyciê¿y³o przekonanie,
i to dosyæ zdecydowanie, ¿e nie mo¿na zwolniæ
pracownika samorz¹dowego, wójta, burmi-
strza, z obligu wykonywania tego typu czynno-
œci. W zwi¹zku z tym staraliœmy siê tak to sfor-
mu³owaæ, ¿eby od strony praktycznej by³o jak
naj³atwiej wykonywaæ te czynnoœci. Nast¹pi³
jasny podzia³ na organ decyduj¹cy o wynagro-
dzeniu, na przewodnicz¹cego organu stano-
wi¹cego, który podpisuje umowy, zatrudnia
czy podpisuje uchwa³y, i na osobê zastêpuj¹c¹
lub sekretarza, powtarzam: zastêpuj¹c¹, czyli
najczêœciej zastêpcê prezydenta, zastêpcê wój-
ta, zastêpcê burmistrza czy któregoœ z wicesta-
rostów, który zastêpuje zwierzchnika i podpi-
suje, wykonuje tego typu czynnoœci technicz-
ne. Tak ¿e by³o to rozwa¿ane i prawnicy uznali,
¿e ze wzglêdów formalnoprawnych nie mo¿e-
my, ¿e tak powiem, ca³kowicie zlikwidowaæ te-
go obowi¹zku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcê na-
wi¹zaæ do tego, co mówi³em wczoraj przy okazji
zmiany ustawy – Kodeks pracy. Chodzi o prze-
pis ochronny, który umo¿liwia pracownikom
wychowuj¹cym dzieci do lat czterech niepo-
dejmowanie pracy w godzinach nadliczbo-
wych czy nocnych. Do tego przepisu odsy³a
ustawa o Policji, o stra¿y po¿arnej, o praco-
wnikach medycznych.

Dlaczego godzimy siê na tworzenie przepisów
niespójnych, nielogicznych, wrêcz dyskryminu-
j¹cych – w proponowanej ustawie mamy zapis na
ten sam temat, mówi¹cy, ¿e dotyczy to pracowni-
ków wychowuj¹cych dzieci do lat oœmiu. To jest
wrêcz niezgodne z konstytucj¹, dyskryminuj¹ce.
Dlaczego taki zapis jest wprowadzany? Czym to
jest podyktowane? Niech pan minister to uzasa-
dni.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, uzasadnie-
nie jest bardzo proste. Zdaje siê, ¿e ten przepis
zosta³ przeniesiony z dotychczasowej regulacji
w najbardziej prosty sposób, a je¿eli rzeczywiœcie
w wielu innych aktach prawnych jest ró¿nica, to
byæ mo¿e warto siê zastanowiæ nad poprawie-
niem tego jeszcze w tej chwili. Z naszej strony na
pewno nie by³oby przeciwwskazañ dla tego typu
poprawki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszczyñski.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Ministrze! Pytania, które chcia³bym
zadaæ, s¹ jakby g³osem ze strony pracowników
samorz¹dowych. Otó¿ pytanie jest nastêpu-
j¹ce: czy pracownikowi, który pe³ni funkcjê
kierownicz¹ i jest powo³any jako pe³ni¹cy obo-
wi¹zki, ten czas pracy wlicza siê do kryteriów,
jakie okreœla projekt tej ustawy? To jest pier-
wsze pytanie.

Pytanie drug ie . Pracownikom, którzy
pe³ni¹ funkcjê kierownicz¹, wlicza siê do kry-
teriów dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale nie doty-
czy to sekretarzy. Czym siê kierowa³ rz¹d, dla-
czego akurat tu jest takie zró¿nicowanie?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
OdpowiedŸ na pierwsze pytanie jest pozyty-

wna.
Je¿eli zaœ chodzi o drug¹ kwestiê, to ja bym od-

powiedzia³ w ten sposób: staraliœmy siê w tej
ustawie konstruowaæ stanowisko sekretarza
w wyj¹tkowy sposób, dlatego ¿e powinna to byæ
wyj¹tkowa funkcja, nie z punktu widzenia presti-
¿u czy, powiedzmy, gabinetu, tylko z punktu wi-
dzenia roli i zadañ, jakie sekretarz ma do spe³nie-
nia w urzêdzie. W zwi¹zku z tym tak sformu³owa-
liœmy na przyk³ad oczekiwania czy wymagania
wobec kandydatów na stanowisko sekretarza
w art. 5 – ta sprawa budzi sporo w¹tpliwoœci –
w odniesieniu do sta¿u pracy i do zaœwiadczenia
o pracy na stanowisku kierowniczym. I proszê za-
uwa¿yæ, ¿e staraliœmy siê tê sprawê postawiæ tak
wysoko, ¿eby sekretarzem nie zosta³a osoba z ze-
wn¹trz, przypadkowa, jakiœ namiestnik politycz-
ny, tylko ¿eby to by³ praktyk samorz¹dowy z krwi
i koœci, ktoœ, kto ma doœwiadczenie w pracy w in-
stytucjach, w urzêdach jednostek samorz¹du te-
rytorialnego. To jest na przyk³ad zwi¹zane te¿
z kwesti¹ dzia³alnoœci gospodarczej. My nie chce-
my szukaæ kandydatów na stanowiska sekretarzy
wszêdzie i dawaæ im takie doœæ luŸne wymagania.
Chcemy, ¿eby na te stanowiska byli powo³ywani
praktycy, ludzie z doœwiadczeniem, znaj¹cy nie
tylko ogólny kodeks postêpowania administracyj-
nego czy w ogóle prawo administracyjne, ale rów-
nie¿ praktykê i pragmatykê pracy w urzêdzie sa-
morz¹dowym, specyfikê tej pracy, relacje miêdzy
urzêdem i samorz¹dem a lokaln¹ spo³ecznoœci¹.
St¹d takie wyj¹tkowe wymagania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ pytanie, od-

nosz¹c siê do wypowiedzi pana ministra. Otó¿
w urzêdach marsza³kowskich stanowiska dyrek-
tora generalnego nie ma. Bêd¹ sekretarze. S¹ je-
dnak przypadki, ¿e w urzêdzie marsza³kowskim
powo³ywano, choæby z nazwy, takie stanowiska,
chyba ¿e siê mylê. Czy taka praktyka bêdzie dalej
mo¿liwa?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Wykaz stanowisk w administracji samorz¹do-

wej okreœlony by³ do tej pory w dwóch rozpo-
rz¹dzeniach wykonawczych. Jedno odnosi³o siê
do urzêdów, drugie – do jednostek organizacyj-
nych. My w tej chwili proponujemy do³¹czony do
ustawy jeden akt wykonawczy, jeden projekt, któ-
ry zawiera wykaz stanowisk w urzêdach i w jedno-
stkach organizacyjnych. W tym wykazie nie ma
takiego stanowiska, jak dyrektor generalny urzê-
du marsza³kowskiego czy dyrektor urzêdu mar-
sza³kowskiego. To stanowisko rzeczywiœcie jest
znane tylko z urzêdów wojewódzkich i admini-
stracji rz¹dowej, i to oczywiœcie nie ze wszystkich
urzêdów. W zwi¹zku z tym, wed³ug mnie, nie bê-
dzie mo¿liwe… To znaczy, oni byli… Jak powie-
dzia³em, w niektórych urzêdach marsza³kow-
skich spotkaliœmy dyrektorów urzêdu, ale oni mie-
li takie stanowisko na papierze, wszystkie zaœ wy-
mogi, prawa i obowi¹zki dyrektora urzêdu by³y for-
mu³owane tak, jak dla dyrektorów ka¿dego z de-
partamentów, na przyk³ad w urzêdzie mar-
sza³kowskim. W zwi¹zku z tym ktoœ, kto by³ wy-
znaczony do zadañ zwi¹zanych z opiek¹ sprawo-
wan¹ w imieniu marsza³ka województwa nad ca-
³ym urzêdem, mia³ wynagrodzenie i pozycjê dok³a-
dnie tak¹ sam¹ jak ka¿dy dyrektor departamentu
w tym samym urzêdzie, i ani z³otówki wiêcej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie znacze-

nia ust. 2 i 3 w art. 25. Zacznê od ust. 3. Jakie
mo¿liwoœci wykonawcze ma kierownik jednostki,
je¿eli w myœl tego przepisu pracownik samorz¹do-
wy nie wykonuje poleceñ? Do tego s¹ szczegó³owe
zapisy. W ust. 2 mówimy, ¿e je¿eli nie zgadza siê
z poleceniem, to ma prawo odst¹piæ od jego wyko-
nania, przy czym musi z³o¿yæ informacjê o tym na
piœmie. Je¿eli polecenie zostanie póŸniej potwier-
dzone na piœmie, to ma je wykonaæ. Tego zapisu
w ust. 3 ju¿ nie ma. Je¿eli polecenie jest niezgodne
z prawem, to czy nie spe³nia ju¿ zapisów ust. 3,
gdzie powtarzamy „wykonuje dzia³ania, które
prowadzi³yby do pope³nienia przestêpstwa, wy-

kroczenia”. Skoro jest niezgodne z prawem, to ju¿
te dwa znamiona czynu przestêpczego spe³nia.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, art. 25 nie

jest nowym artyku³em. Byæ mo¿e tam nast¹pi³a
ma³a zmiana redakcyjna, ale nadal to jest coœ, co
by³o do tej pory w kulturze organizacyjnej urzê-
dów samorz¹dowych. Sama instytucja mo¿liwo-
œci odmówienia wykonania polecenia te¿ nie jest
wyj¹tkowa, stworzona tylko do administracji sa-
morz¹dowej. Tak¿e ustawa o finansach publicz-
nych w odniesieniu do skarbników i do ksiêgo-
wych dopuszcza tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e mo¿na czegoœ
nie wykonaæ.

Generalnie art. 25 mówi o tym, ¿e do obowi¹z-
ków pracownika samorz¹dowego nale¿y sumienne
i rzetelne wykonywanie poleceñ. Mog¹ siê nato-
miast zdarzyæ polecenia, które wzbudz¹ zastrze¿e-
nia, uwagi, bêd¹ niezgodne z prawem, spowoduj¹,
¿e pracownik bêdzie mia³ w¹tpliwoœci. I wtedy mo-
¿e odmówiæ wykonania takiego polecenia. Mo¿e
nawet byæ tak, ¿e to polecenie bêdzie wi¹za³o siê ze
z³amaniem prawa. I wtedy pracownik samorz¹do-
wy bêdzie móg³ na piœmie odmówiæ wykonania te-
go polecenia albo bêdzie zawiadamia³ kierownika
jednostki o tym, ¿e takie polecenie od swojego bez-
poœredniego prze³o¿onego otrzyma³. Myœmy czytali
ten artyku³, tak¿e w podkomisji zdawane by³y po-
dobne pytania, dosz³o do uzgodnieñ z Biurem Le-
gislacyjnym Sejmu, zapytaliœmy te¿ jeszcze raz
RCL i nikt siê tu nie dopatrzy³ jakichœ niespójnoœci
czy powtarzania rozwi¹zañ.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

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

Senator Tadeusz Skorupa:
Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, ja mam pyta-

nie, czy nie dostrzega pan sprzecznoœci w tym, ¿e-
by zatrudniaæ sekretarza, który nie przynale¿y do
¿adnej partii, a mo¿e byæ zatrudniony przez wójta
czy te¿ burmistrza jako asystent, i w tym, ¿e ta sa-
ma osoba te same czynnoœci bêdzie wykonywa³a
w danym urzêdzie tyle ¿e w ramach innego za-
trudnienia.

I drugie pytanie: czy p³ac wójtów, burmistrzów
nie nale¿a³oby w pewien sposób ustawowo okreœ-
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liæ w jakichœ wide³kach, ¿eby nie by³o takich przy-
padków, ¿e osoby zatrudnione w samorz¹dach
niejednokrotnie maj¹ wy¿sze wynagrodzenia ni¿
parlamentarzyœci? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek, Szanowni Pañstwo, zacznê od

tego drugiego pytania, bo jest trochê ³atwiejsze.
Kwestia wynagrodzeñ na stanowiskach wójtów

i burmistrzów by³a przedmiotem dyskusji w Komi-
sji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego ,
kiedy opiniowano projekt ustawy o pracownikach
samorz¹dowych. Dzisiaj mamy tak¹ sytuacjê, ¿e to
wynagrodzenie jest uzale¿nione g³ównie od liczby
mieszkañców w danej jednostce samorz¹du tery-
torialnego, z zastrze¿eniem, ¿e maksymalne wyna-
grodzenie nie mo¿e przekroczyæ siedmiokrotnoœci
kwoty bazowej. Kwota bazowa okreœlona jest na
poziomie oko³o 1 tysi¹ca 800 z³.

Rozwa¿ane i zg³aszane by³y nastêpuj¹ce postu-
laty: podwy¿szenie kwoty bazowej, likwidacja tej
siedmiokrotnoœci, czyli umo¿liwienie osi¹gania
wy¿szego poziomu wynagrodzeñ, i wreszcie zmia-
na ca³ego mechanizmu, czyli przejœcie z kwoty ba-
zowej okreœlanej w ustawie bud¿etowej na œrednie
wynagrodzenie w przemyœle, w gospodarce, które
dzisiaj wynosi chyba 3 tysi¹ce 100 z³ albo 3 tysi¹ce
200 z³, i mno¿nik od tego œredniego wynagrodzenia
w sektorze przedsiêbiorstw. ¯adne z tych roz-
wi¹zañ nie spotka³o siê z aprobat¹ rz¹du, rz¹d wy-
razi³ wolê niezmieniania zasad i niepodwy¿szania
tych wynagrodzeñ. Dlatego dzisiaj, w tej propozycji
legislacyjnej, te sprawy w ogóle nie s¹ regulowane.
Dzisiaj maksymalne wynagrodzenie prezydenta
Warszawy jako najwiêkszej jednostki samorz¹du
terytorialnego wynosi oko³o 12 tysiêcy z³ z jakimœ
ma³ym dodatkiem. Ocenie Izby pozostawiam, czy
to jest du¿o, czy to jest ma³o.

Je¿eli chodzi o sekretarzy, asystentów itd., to ja
chcê wyraŸnie powiedzieæ, ¿e to s¹ dwie ró¿ne fun-
kcje. Kandydat na sekretarza musi spe³niæ okreœ-
lone wymogi, ¿eby obj¹æ to stanowisko. Bêdzie te¿
uczestniczy³ w otwartym i konkurencyjnym na-
borze, czyli to nie bêdzie tak, ¿e wójt sobie z kape-
lusza wyci¹gnie kandydata na sekretarza. Wójt
bêdzie og³asza³ wakat na tym stanowisku i jak bê-
dzie wakat, bêdzie og³asza³ otwarty i konkuren-
cyjny nabór. Asystenci wójta, burmistrza, mar-
sza³ka województwa to osoby, które z nimi przy-
chodz¹ i z nimi pracuj¹, dot¹d wykonuj¹c g³ównie

czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem kalendarza,
czynnoœci kancelaryjno-biurowe, dopóki ich
zwierzchnicy pe³ni¹ swoje funkcje, czyli najczê-
œciej do koñca kadencji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Krzy-

sztofa Majkowskiego.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, trzy krótkie pytania.
Pierwsze pytanie. Przytoczê mo¿e treœæ art. 30

pktu 1: Pracownik samorz¹dowy zatrudniony na
stanowisku urzêdniczym, w tym kierowniczym
stanowisku urzêdniczym, nie mo¿e wykonywaæ
zajêæ pozostaj¹cych w sprzecznoœci lub zwi¹za-
nych z zajêciami, które wykonuje w ramach obo-
wi¹zków s³u¿bowych, wywo³uj¹cych uzasadnio-
ne podejrzenie o stronniczoœæ… itd., itd. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e pe³nienie na przyk³ad funkcji ar-
chitekta miasta, szefa kancelarii prawniczej przy
urzêdzie miasta b¹dŸ starostwie powiatowym nie
bêdzie stwarza³o tego typu sytuacji? Czy nie znaj-
dziemy siê w³aœnie w tym punkcie? To jest pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie. W §37 podany jest wykaz prze-
dzia³ów czasowych, po których pracownikom samo-
rz¹dowym nale¿¹ siê nagrody jubileuszowe. I moje
pytanie jest takie: czyosoba,któraprzez czterdzieœci
dwa lata by³a p³atnikiem sk³adek KRUS, i po wygra-
niu wyborów samorz¹dowych pe³ni funkcjê na przy-
k³ad wójta gminy, za trzy lata, czyli po czterdziestu
piêciu latach, dostanie nagrodê jubileuszow¹ w wy-
sokoœci 400%? To jest drugie pytanie.

I trzecie pytanie o to samo, o czym przed chwil¹
powiedzia³ pan senator Skorupa. Czy uwa¿a pan za
zasadny system wynagradzania pracowników sa-
morz¹dowych, w którym w jednostce samorz¹du te-
rytorialnego, gdzie bud¿et wynosi 200 milionów z³,
prezydent miasta zarabia na przyk³ad 9 tysiêcy z³
brutto, a starosta dysponuj¹cy bud¿etem w wysoko-
œci 20 milionów z³ zarabia 11 tysiêcy z³ brutto? Czy
uwa¿a pan, ¿e s¹ instrumenty, ¿eby przeciwdzia³aæ
tego typu zjawiskom? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, je¿eli chodzi o te

zajêcia to¿same, to jest to powtórzenie s³ynnego
art. 18 w dotychczasowej ustawie o pracownikach
samorz¹dowych. Ono nie wnosi nic nowego. Na-
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wi¹zuje do bardzo podobnego zapisu w ustawie
o s³u¿bie cywilnej i ma przeciwdzia³aæ w³aœnie
tym sytuacjom, kiedy pracownik samorz¹dowy
³¹czy swoj¹ pracê zawodow¹ z innymi funkcjami
i dodatkowymi zajêciami mog¹cymi budziæ w¹t-
pliwoœci.

Oczywiœcie, gdy patrzeæ z tego punktu widzenia,
to niemo¿liwa czy naganna wydaje siê sytuacja, ¿e
ktoœ, kto pracuje w wydziale architektury albo kie-
ruje tym wydzia³em, jednoczeœnie prowadzi w tym
samym mieœcie w³asn¹ pracowniê dzia³aj¹c¹
w tym samym zakresie, a co wiêcej, uczestniczy
w przetargach czy te¿ wykonuje zlecenia na rzecz
danej jednostki samorz¹du terytorialnego. Z tym
¿e oczywiœcie zgodnie z orzeczeniami s¹dowymi
odpowiedzialnoœæ za tego typu sprawy spoczywa
nie na jednostce, ale na danym pracowniku i to
w³aœnie ten pracownik musi udowodniæ, ¿e wyko-
nywane przez niego zajêcia nie s¹ to¿same.

Notabene pojawi³a sie w Sejmie taka propozy-
cja, ¿eby ka¿dy pracownik samorz¹dowy uzyski-
wa³ zgodê wójta lub burmistrza lub sekretarza,
no, w ka¿dym razie prze³o¿onego, na wykonywa-
nie jakiegokolwiek dodatkowego zajêcia. Taka
formu³a jest w odniesieniu do s³u¿by cywilnej,
korpusu s³u¿by cywilnej. Jednak ta propozycja
nie zyska³a zwolenników w Sejmie i nie przesz³a.

Je¿eli chodzi o sprawê jubileuszu, to jest z tym
tak, jak to jest opisane: po tylu i tylu latach pracy
nale¿y siê pracownikowi nagroda jubileuszowa
w odpowiedniej procentowo stawce. Jeœli ktoœ ma
udokumentowany sta¿ pracy, to – bez wzglêdu na
to, gdzie pracuje lub gdzie pracowa³ – tak¹ nagro-
dê otrzymuje.

I wreszcie kwestia pensji wójtów, burmistrzów.
Oczywiœcie nie jest moj¹ rol¹ i zadaniem ocenia-
nie konkretnych sytuacji, porównywanie bud¿e-
tów jednostek samorz¹du terytorialnego i wyna-
grodzenia wójtów, burmistrzów czy starostów. Po
pierwsze, poziom wynagrodzeñ kszta³tuje akt wy-
konawczy – i w tym zakresie nie zamierzamy nic
zmieniaæ; a po drugie, organy stanowi¹ce mog¹
dowolnie kszta³towaæ, w ramach stawek mini-
malnych i maksymalnych, wynagrodzenia wój-
tów, burmistrzów – i tak to w³aœnie robi¹. Wiemy
o tym, ¿e s¹ tu ró¿ne sytuacje, czasem tak¿e bar-
dzo, ¿e tak powiem, z³oœliwe. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz proszê o pytania pana senatora Bohdana

Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie… Jako

sprawozdawca przeczyta³em tê ustawê doœæ do-

k³adnie. Ale mam pytanie. W art. 31 s¹ wymienio-
ne pewne obowi¹zki dotycz¹ce sk³adania oœwiad-
czeñ o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej,
o zmianie charakteru tej dzia³alnoœci gospodar-
czej; w art. 32 s¹ zapisy dotycz¹ce oœwiadczeñ
maj¹tkowych; w art. 33 s¹ zawarte wy³¹czenia –
wy³¹cza siê spod dzia³ania przepisów tych praco-
wników, powiedzmy, z powo³ania, z wyboru. I to
jest jakby oczywiste, bo ich dotycz¹ regulacje z in-
nej ustawy.

Jest jednak takie pytanie: a co z pracownikami
z tej nowej kategorii, czyli z tymi asystentami i do-
radcami? Ja rozumiem, ¿e oni s¹ jakby osobami za-
ufanymi kierownika jednostki. Ale czy nie warto by
by³o zastanowiæ siê nad ich spraw¹, a to z tego po-
wodu, ¿e oni bêd¹ mieli, wbrew pozorom, doœæ istot-
ny wp³yw na funkcjonowanie urzêdu, bêd¹ mogli
powo³ywaæ siê na autorytet swojego kierownika, na
swoje umiejscowienie itd.? Nie wiem, czy œwiado-
mie to przyjêto, czy to jest, powiedzmy, pewna luka.
Pytam o to z tego powodu, ¿e brakuje mi tu formal-
nej mo¿liwoœci… to znaczy tego, by oni równie¿ byli
zobowi¹zani – byæ mo¿e na wniosek swego kiero-
wnika – do wykonania takich czynnoœci jak te wcze-
œniej wspomniane. Mówiê o tym w kontekœcie pew-
nej jawnoœci ¿ycia publicznego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Pani Ministrze.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Do tej pory obowi¹zuje jasny katalog stano-

wisk, których zajmowanie w samorz¹dzie teryto-
rialnym wi¹¿e siê ze zobowi¹zaniem do sk³adania
oœwiadczeñ maj¹tkowych. Nie obejmuje to osób
zatrudnianych na podstawie wyboru i powo³ania,
czyli, wed³ug dzisiejszego prawa, sekretarzy,
skarbników… Tak ¿e osoby, które s¹ upowa¿nio-
ne do wydawania decyzji administracyjnych,
sk³adaj¹ oœwiadczenia maj¹tkowe.

Temat zwi¹zany ze sk³adaniem oœwiadczeñ
maj¹tkowych przez asystentów i doradców nie by³
w ogóle dyskutowany. To jest zupe³nie nowy
wniosek. Byæ mo¿e jest on wart rozwa¿enia, nie-
mniej jednak do tej pory ten temat siê nie poja-
wia³, w zwi¹zku z tym w przed³o¿eniu rz¹dowym
nie by³o takiego ujêcia tej sprawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zadaæ pytanie pragnie jeszcze pan senator Ry-

szard Knosala. Jako ostatni zapisa³ siê do zada-
nia pytania Grzegorz Banaœ.

Proszê bardzo, pan Ryszard Knosala.
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Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam dwa pytania dotycz¹ce

s³u¿by przygotowawczej.
Z projektu ustawy wynika, ¿e pracownicy ad-

ministracji rz¹dowej podejmuj¹cy po raz pierwszy
pracê w administracji samorz¹dowej bêd¹ musie-
li odbyæ s³u¿bê przygotowawcz¹, zakoñczon¹ eg-
zaminem. Czy tak?

I drugie pytanie. W przypadku niewielkich
urzêdów samorz¹dowych mo¿e siê okazaæ, ¿e ko-
nieczne jest przeprowadzenie takiego szkolenia
tylko dla jednej osoby. Czy zgodnie z zamys³em
projektodawców bêdzie mo¿liwe porozumienie
kilku jednostek w celu wspólnego zorganizowania
takich szkoleñ…

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Adam Leszkiewicz: Tak, tak.)

…dla takich pojedynczych osób? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedzieæ.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:

Wysoka Izbo, na obydwa pytania nale¿y odpo-
wiedzieæ twierdz¹co.

W pierwszym przypadku: tak jest, dlatego ¿e
chcieliœmy podkreœliæ specyfikê pracy w samo-
rz¹dzie terytorialnym. Ja w swoim ¿yciu zawo-
dowym obserwowa³em wiele osób, które prze-
chodzi³y z administracji rz¹dowej do samorz¹du
lub odwrotnie, sam zreszt¹ te¿ mia³em takie
drogi zawodowe. Mimo du¿ego podobieñstwa,
s¹ to jednak odrêbne organizmy, odrêbne akty
prawne reguluj¹ pracê obu korpusów. W zwi¹z-
ku z tym nale¿y jednak myœleæ pozytywnie o tym
rodzaju przeszkolenia czy s³u¿by przygotowaw-
czej dla wszystkich, którzy podejmuj¹ pracê
w administracji samorz¹dowej, mimo ¿e maj¹
doœwiadczenie z jakichœ bliŸniaczych czy bardzo
podobnych, niemniej jednak faktycznie odrêb-
nych obszarów.

I druga kwestia. Tu odpowiedŸ tak¿e jest po-
zytywna. My w ustawie tylko zobowi¹zujemy do
odbycia s³u¿by przygotowawczej, a decyzja
o formie realizacji tego obowi¹zku bêdzie nale-
¿a³a do kierownika jednostki. Wskazujemy tyl-
ko szerokie ramy czasowe, ile taka s³u¿ba mo¿e
trwaæ. Ale co siê tyczy formu³y, to kierownik je-
dnostki bêdzie decydowa³ o sposobie przepro-
wadzenia s³u¿by przygotowawczej. Tak ¿e taka
mo¿liwoœæ, o jakiej pan powiedzia³, jak najbar-
dziej istnieje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Grzegorz Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo! Pytanie

moje jest zwi¹zane z t¹ now¹ kategori¹ pracowni-
ków samorz¹dowych, czyli z doradcami i asysten-
tami. Czy ministerstwo projektuje w aktach wy-
konawczych dotycz¹cych tej¿e ustawy zakreœle-
nie, przynajmniej ramowo, kompetencji, jakie po-
winni posiadaæ lub te¿ musz¹ posiadaæ doradcy
i asystenci? Czy te¿ jest tu, ¿e tak powiem, zu-
pe³na dowolnoœæ? I czy w tych¿e aktach pojawi¹
siê równie¿ pewne okreœlenia co do maksymalnej
liczby takich asystentów? Pytam o to, bo mo¿na
sobie wyobraziæ, ¿e tak powiem, wrêcz drugi
urz¹d funkcjonuj¹cy na zasadach dotycz¹cych
doradcy lub asystenta. Czy tego typu zabezpie-
czenia s¹ projektowane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Zacznê od tej

drugiej kwestii. Nie, nie ma projektowanych roz-
wi¹zañ dotycz¹cych liczby takich osób. Mnie
oczywiœcie te¿ przychodzi do g³owy taka sytuacja,
o jakiej pan wspomnia³, aczkolwiek tak naprawdê
to ja j¹ wykluczam, dlatego ¿e nie mo¿emy zak³a-
daæ, ¿e samorz¹d terytorialny i kierownik jedno-
stki w samorz¹dzie terytorialnym bêd¹ dzia³aæ
nieracjonalnie, ¿e bêd¹ próbowaæ omijaæ prawo
w tym zakresie. WskaŸnikiem sukcesu kierowni-
ka jednostki – jeœli mo¿na u¿yæ takiego sformu³o-
wania z teorii zarz¹dzania – jest dobry urz¹d je-
dnostki samorz¹du terytorialnego i dobra jako-
œciowo realizacja zadañ przez ten urz¹d. Z³a or-
ganizacja pracy, niekompetentni pracownicy
przeciwdzia³aj¹ osi¹gniêciu tego celu. Nie wyob-
ra¿am wiêc sobie sytuacji, ¿eby taka rzecz by³a
tolerowana przez kierownika jednostki. Nie ma
zatem okreœlonej ¿adnej liczby w tym zakresie,
w przypadku administracji rz¹dowej te¿ zreszt¹
tego nie ma. Tak naprawdê to tylko bud¿et wy-
znacza limit etatów. Prawda? W taki sposób jest
on formowany w przypadku ka¿dego z urzêdów.

Mieliœmy jednak w 2007 r. tak¹ sytuacjê, ¿e
przez kilka lat w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów by³o trzydzieœci takich stanowisk politycz-
nych, tak je nazwijmy. W 2007 r. zosta³y zwiêk-
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szone œrodki finansowe z rezerwy celowej i ta licz-
ba zosta³a zwiêkszona do piêædziesiêciu. Takie
dzia³ania s¹ prowadzone. Mam nadziejê, ¿e tutaj
tak nie bêdzie.

Je¿eli chodzi o wymagania, to one oczywiœcie
zostan¹ okreœlone w sposób bardzo ogólny, tak
jak dotychczas w aktach wykonawczych, które
okreœla³y tylko minimalne wymagania w odnie-
sieniu do na przyk³ad wykszta³cenia czy sta¿u
pracy. Projekt jest, jednak bêdzie on jeszcze pod-
dany konsultacjom, tak¿e ze œrodowiskami sa-
morz¹dowymi, wiêc bêdziemy siê starali wypraco-
waæ jak najlepsze rozwi¹zanie. W odniesieniu do
cz³onków gabinetów politycznych, tak to nazwij-
my, w administracji rz¹dowej nie ma dzisiaj
okreœlonych a¿ tak bardzo szczegó³owych wyma-
gañ, kto mo¿e zostaæ cz³onkiem gabinetu, no i to
funkcjonuje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pytania pragn¹ zadaæ jeszcze pan senator Ta-

deusz Gruszka, a potem Jan Dobrzyñski, który
siê zg³osi³ i wyszed³.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ja siê nie zg³asza-
³em.)

Przepraszam bardzo, Tadeusz Skorupa. Prze-
praszam bardzo, drugi raz siê mylê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Ministrze, poci¹gnê jeszcze dalej ten

w¹tek i zapytam, czy nie uwa¿a pan, ¿e wszyscy
pracownicy samorz¹dowi powinni sk³adaæ oœ-
wiadczenia maj¹tkowe.

Co do preferencji, przynale¿noœci partyjnych,
to nie ma powodu do takich obostrzeñ, ¿e ci pra-
cownicy, nie tylko sekretarze, ale i inni pracowni-
cy, nie mog¹ byæ cz³onkami jakichœ partii i organi-
zacji. Przecie¿ i tak ostatecznie pracê samorz¹du
weryfikuj¹ wyborcy, oni po up³ywie kadencji zwe-
ryfikuj¹ dzia³alnoœæ tych samorz¹dów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Wysoka Izbo! Pani Marsza³ek!
Je¿eli chodzi o pytanie zwi¹zane z partiami po-

litycznymi, to mo¿na powiedzieæ, ¿e je¿eli parla-
ment uchwali i pan prezydent podpisze tak¹ usta-
wê o pracownikach samorz¹dowych, to takie obo-

strzenie bêdzie siê odnosi³o do sekretarzy w sa-
morz¹dzie terytorialnym. Nie chcemy ograniczaæ
tego konstytucyjnego przecie¿ prawa wszystkim
pracownikom samorz¹dowym. To jest rzesza po-
nad dwustu tysiêcy osób i chyba raczej jesteœmy
zainteresowani aktywnoœci¹ obywatelsk¹, spo³e-
czn¹ tych osób, a nie odwrotnie. Ktoœ w tych par-
tiach politycznych te¿ musi dzia³aæ, i to dzia³aæ
dobrze.

Je¿eli chodzi o oœwiadczenia maj¹tkowe, to ta-
ka propozycja nie by³a rozwa¿ana. To te¿ jest du¿a
grupa… Te oœwiadczenia maj¹tkowe sk³ada obec-
nie du¿o mniejsza grupa, myœlê, ¿e to jest jakieœ
30% pracowników samorz¹dowych, mo¿e nawet
troszeczkê mniej. Ja nie jestem zwolennikiem bu-
dowania takiego restrykcyjnego systemu, w któ-
rym z góry zak³adamy, ¿e ka¿dy pracownik samo-
rz¹dowy ma coœ, co powinien ujawniæ, i chcieli-
byœmy to poznaæ. Pewna grupa osób zajmuj¹cych
okreœlone stanowiska musi to robiæ i dobrze, ¿e
tak jest. Ale byæ mo¿e zobowi¹zywanie wszystkich
by³oby przesad¹, tak¿e z tego wzglêdu, ¿e ju¿ dzi-
siaj praca w instytucjach publicznych, w admini-
stracji samorz¹dowej równie¿, wi¹¿e siê ze spory-
mi obostrzeniami i nie cieszy siê takim zaintere-
sowaniem, jakbyœmy chcieli. Œwiadczy o tym wie-
le nieudanych naborów i w administracji rz¹do-
wej, i w samorz¹dowej. W zwi¹zku z tym dodawa-
nie kolejnych zobowi¹zañ i obostrzeñ powodowaæ
by mog³o zmniejszenie siê jeszcze tego zaintereso-
wania.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz pan senator Jan Dobrzyñski… którego

nie ma. Czy ktoœ jeszcze pragnie zadaæ pytanie?
Bo nie widzê pana senatora Dobrzyñskiego.

(G³os z sali: Zrezygnowa³.)
Nie zrezygnowa³… Czy pan pragnie zadaæ pyta-

nie, Panie Senatorze, bo pan siê zg³asza³?
(Senator Jan Dobrzyñski: Tak, Pani Marsza³ek.)
To zapraszam pana. Ju¿ pan wykorzysta³ trzy-

dzieœci sekund ze swojego czasu, na dojœcie. To
by³ ¿art. Proszê to…

Senator Jan Dobrzyñski:
Pani Marsza³ek, postaram siê, ¿eby to pytanie

by³o krótkie.
Nie wiem, o czym teraz by³a mowa, wypowiem

siê, nawi¹zuj¹c do wypowiedzi senatora Banasia,
do jego pytania, które by³o s³uszne, dotycz¹cego
liczby osób, które bêd¹ doradcami czy pe³nomoc-
nikami, bo to jest bardzo wa¿ne. Pan minister
w odpowiedzi u¿y³ takiego okreœlenia, ¿e dany
prezydent, wójt, burmistrz nie bêdzie omija³ pra-
wa… Je¿eli tutaj jest dowolnoœæ, to trudno mówiæ
o omijaniu prawa. Powiedzia³ pan równie¿, Panie
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Ministrze: dobry urz¹d i dobra realizacja zadañ
powierzonych urzêdowi. Otó¿ ja myœlê, ¿e brak
ograniczenia w ustawie liczby osób zatrudnio-
nych na tych stanowiskach jest niebezpieczny, bo
dany pracownik samorz¹dowy, w tym przypadku
mówimy o burmistrzu, wójcie, w zale¿noœci od te-
go, jak bêdzie to postrzega³, mo¿e uznaæ, ¿e na
przyk³ad w takim mieœcie jak Bia³ystok, trzystu-
tysiêcznym, jest potrzeba zatrudnienia tych
pe³nomocników czy te¿ doradców w liczbie stu.
I jestem przekonany, Panie Ministrze, ¿e on bê-
dzie to uzasadnia³ w sposób merytoryczny i ¿e mo-
¿e te¿ przekonaæ czêœæ radnych do tego, aby mu
zwiêkszyli bud¿et. A wiêc jak najbardziej zasadne
jest to, abyœmy w ustawie jednak wprowadzili ta-
kie ograniczenia, przynajmniej jeœli chodzi o po-
szczególne grupy. No bo ja rozumiem, ¿e bêdzie
siê chcia³o mieæ jakiegoœ doradcê z dziedziny geo-
dezji, architektury, kartografii, finansów, ale bê-
d¹ to stanowiska, jak zreszt¹ pan wczeœniej zau-
wa¿y³, o charakterze politycznym, bo w tym przy-
padku jest w zasadzie dowolnoœæ, brak ograni-
czeñ, Panie Ministrze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Ja odpowiem

najkrócej, jak mogê. To budzi w¹tpliwoœci, wiêc
je¿eli pojawi siê taka poprawka, to rz¹d stanie na
stanowisku, ¿eby to sformalizowaæ, na przyk³ad
w taki sposób, ¿e, nie wiem, nie mo¿e byæ wiêcej
ni¿ piêciu i ju¿. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Lucjan Cichosz, proszê.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Ja chcia³bym zapytaæ o stosunek pracy i rosz-

czenia finansowe z tego tytu³u. Czy zasadne jest,
¿e aktualnie roszczenia ze stosunku pracy ulega-
j¹ przedawnieniu po trzech latach od dnia po-
wstania zobowi¹zania?

Z czym to siê wi¹¿e, Panie Ministrze? Kadencja
samorz¹dowa trwa zwykle cztery lata. W tym cza-
sie pewne sprawy mo¿na zamieœæ pod dywan.
A potem przychodzi nastêpna ekipa, na przyk³ad
nastêpny wójt, i okazuje siê, ¿e sprawy uleg³y ju¿
przedawnieniu. Je¿eli zosta³o to sprytnie przepro-

wadzone na pocz¹tku funkcjonowania samo-
rz¹du, to mijaj¹ trzy lata i takie sprawy s¹ ju¿
przedawnione. Mam takie powody… Dosz³y do
mnie z samorz¹dów sygna³y dotycz¹ce konkret-
nych spraw, jednak nie jest to miejsce, ¿eby te
przyk³ady przytaczaæ. Przepis, który sankcjonuje
to, ¿e mo¿na dochodziæ tylko do trzech lat wstecz,
uwa¿am za nies³uszny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Zastêpca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
My w przed³o¿eniu nie zmienialiœmy tego zapi-

su, wiêc je¿eli tam taki zapis jest, to on jest obo-
wi¹zuj¹cym dzisiaj przepisem prawnym, który
nie budzi³ specjalnie w¹tpliwoœci, a na pewno nie
budzi³ w¹tpliwoœci strony rz¹dowej, na ¿adnym
etapie prac nad ustaw¹ o pracownikach samo-
rz¹dowych. Znalezienie odpowiedzi na pytanie,
kiedy i sk¹d to siê wziê³o oraz jaka by³a tego inten-
cja, wymaga³oby g³êbszej analizy. Je¿eli pan se-
nator zechce, to ja tak¹ odpowiedŸ przed³o¿ê na
piœmie, dobrze?

(Senator Lucjan Cichosz: Dobrze.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê pañstwu senatorom. Dziêkujê, Panie
Ministrze.

(Zastêpca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów Adam Leszkiewicz: Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. W³aœciwie nie muszê o tym przypomi-
naæ, bo na liœcie jest ju¿ kilka nazwisk osób, które
wyrazi³y chêæ, aby stan¹æ na mównicy. Przypom-
nê wiêc tylko, ¿e ka¿demu z pañstwa senatorów
przys³uguje do dziesiêciu minut.

Najpierw pan senator Tadeusz Gruszka, potem
Stanis³aw Jurcewicz, Bohdan Paszkowski, Ry-
szard Knosala i W³adys³aw Dajczak.

Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e zapis

art. 41, który mówi, ¿e regulamin pracy jednostki
okreœla porz¹dek wewnêtrzny i rozk³ad czasu pra-
cy w sposób zapewniaj¹cy obywatelom za³atwie-
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nie spraw w dogodnym dla nich czasie, z wyprze-
dzeniem zosta³ zrealizowany przez prezydenta
miasta Rybnika, co spotka³o siê z olbrzymim za-
dowoleniem. Mia³o to miejsce w 2003 r. Prezydent
tak dostosowa³ czas pracy urzêdu, aby obywatele
naszego miasta mogli w swoim wolnym czasie za-
³atwiæ sprawy w urzêdzie. Polega³o to na tym, ¿e
w czwartek urz¹d pracowa³ do godziny 18.00,
a w pi¹tek do godziny 13.00, o tyle krócej, o ile
d³u¿ej pracowali urzêdnicy w czwartek. Spotka³o
siê to z olbrzymim zainteresowaniem obywateli,
z zadowoleniem, a w okolicznych miastach woje-
wództwa œl¹skiego na ten sposób urzêdowania
zdecydowa³o siê wiele urzêdów.

Takie dzia³anie prezydenta wzbudzi³o jedynie
niepokój Pañstwowej Inspekcji Pracy, która
w tym roku przyst¹pi³a do kontroli respektowania
obecnie obowi¹zuj¹cego prawa, art. 24, który mó-
wi, ¿e czas pracy urzêdnika samorz¹dowego to
czterdzieœci godzin tygodniowo i osiem godzin na
dobê. W jakim kierunku to siê potoczy i jakie bêd¹
wnioski Pañstwowej Inspekcji Pracy, to siê oka¿e.
W tej chwili prace s¹ w toku, trudno mi to sko-
mentowaæ.

Osobiœcie namawiam senatorów, by w swoich
okrêgach rozmawiali z szefami jednostek samo-
rz¹dowych o jak najszybszym wprowadzeniu roz-
wi¹zania, zgodnie z brzmieniem art. 41, o dosto-
sowaniu czasu pracy do tego, aby obywatele mogli
w dogodnym czasie za³atwiaæ sprawy w urzêdzie.

Zgadzam siê ze zdaniem pana ministra, ¿e
w ustawie znajduj¹ siê liczne nieostre okreœlenia,
„zachowanie uprzejmoœci” do takich nale¿y. Uwa-
¿am, ¿e bardzo archaicznym okreœleniem jest
podtrzymane tutaj, przepisane wprost z nowelizo-
wanej ustawy okreœlenie dotycz¹ce wymogu za-
chowania uprzejmoœci wobec zwierzchnika, pod-
w³adnych oraz wspó³pracowników. Proponujê,
aby to wyra¿enie zast¹piæ zapisem o kontaktach
z obywatelami i pracownikami danego urzêdu.

Kolejna moja uwaga dotyczy art. 25, tê kwestiê
podj¹³em te¿ w trakcie zadawania pytañ panu mi-
nistrowi. Uwa¿am, ¿e w ust. 3 pozbawiamy szefa
jednostki samorz¹du mo¿liwoœci dzia³ania. Mo¿e
tu dochodziæ do pewnej, bli¿ej niesprecyzowanej
samowoli pracownika. Od jego widzimisiê, ¿e tak
kolokwialnie powiem, bêdzie zale¿a³o odst¹pienie
od wykonania polecenia, do wykonania którego
zmusza go ust. 2.

Moja poprawka bêdzie zmierza³a do tego, aby
w jakiœ sposób scaliæ ust. 2 i 3 i wykorzystaæ
okreœlenia o niezgodnoœci z prawem i wyczerpy-
waniu znamion pope³nienia przestêpstwa lub
wykroczenia, a dodaæ jedynie to, czego brakowa-
³o w ust. 2 – „lub grozi³oby niepowetowanymi
stratami”.

Poprawki te sk³adam na rêce pani marsza³ek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz zapraszam pana senatora Stanis³awa

Jurcewicza.
Te poprawki sk³adam do protoko³u.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê w dyskusji odnieœæ w kilku zda-

niach do niektórych zapisów ustawy. Otó¿ bardzo
wa¿nym elementem zarz¹dzania jest motywowa-
nie pracowników. Do tego te¿, do poprawy jako-
œci, do poprawy obs³ugi mieszkañców, obywateli,
s³u¿¹ oceny. W art. 27 jest przedstawiona istota
ocen, to, kiedy ich siê dokonuje, w jakim czasie,
co jaki czas, nie rzadziej, nie czêœciej… To jest bar-
dzo wa¿ne, ale w przysz³oœci nale¿a³oby siê zasta-
nowiæ – nie chcê tu wchodziæ w szczegó³y – nad pe-
wnym standardem, nad tym, jak ma wygl¹daæ ta
ocena, bo o ile ustawa nak³ada pewne obowi¹zki,
precyzuje sposób ich wykonywania, w³¹cznie z ty-
mi nieostrymi okreœleniami, o tyle kryteriów oce-
ny nie ma.

Niestety mo¿e byæ tak – mam nadziejê, ¿e tak
siê nie stanie – z uwagi na art. 28, ¿e okreœlone
przez kierownika jednostki w drodze zarz¹dzenia
sposoby dokonywania okresowych ocen mog¹ siê
ró¿niæ. Ja nie mówiê o czasie, mówiê o tym, jakie
bêd¹ kryteria oceny, jakie skale zostan¹ przyjête.
I to zostawiam do przemyœlenia na przysz³oœæ, bo
jeszcze raz chcê powtórzyæ: ocena s³u¿y te¿ do
zmotywowania pracownika, do pokazania s³a-
bych i mocnych stron pracy, generalnie s³u¿y mo-
tywacji do lepszej pracy, a nie tylko – choæ bywaj¹
równie¿ takie przypadki, po to jest ta ocena – do
negatywnego ocenienia. Niemniej uwa¿am, ¿e
mo¿na by³oby siê zastanowiæ nad rozporz¹dze-
niem okreœlaj¹cym kluczowe elementy dokony-
wania okresowej oceny.

I jeszcze jedno moje przemyœlenie na przysz³oœæ.
Wszystkie oceny trafiaj¹ do kierownika jednostki.
Myœlê, ¿e powinny do niego trafiaæ przede wszyst-
kim oceny negatywne pracowników jednostki. Je-
¿eli urz¹d zatrudnia, nie wiem, z siedemset osób,
to dorêczanie wszystkich ocen kierownikowi mo¿e
jest potrzebne, ale co z tego wynika? To takie moje
przemyœlenie zwi¹zane z samymi ocenami.

Nastêpna sprawa, na któr¹ chcia³bym w dys-
kusji zwróciæ uwagê, dotyczy sk³adania oœwiad-
czeñ maj¹tkowych. To ju¿ ma swoj¹ okreœlon¹ hi-
storiê. Dwa elementy chcê jednak podkreœliæ.

Pierwsza kwestia dotyczy tego, za jaki okres
sk³adamy pierwsze oœwiadczenie po wyborach.
Niestety, ja nie dopatrzy³em siê takiego zapisu, ale
mo¿e niezbyt dok³adnie to przeanalizowa³em.
Praktyka w tym zakresie jest bardzo ró¿na. Czêœæ
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z nas pracowa³a w samorz¹dzie i wie, ¿e radni sk³a-
daj¹ oœwiadczenia do bie¿¹cego okresu… Jeœli wy-
bory by³y w listopadzie, to jedni sk³adaj¹ oœwiad-
czenie za bie¿¹cy rok, jedni za rok, który siê zakoñ-
czy³ itd. Wydaje siê, i¿ w przysz³oœci mo¿na by³oby
zastanowiæ siê nad bardzo konkretnym okreœle-
niem, jakiego okresu rozliczeniowego ma dotyczyæ
pierwsze po wyborze oœwiadczenie maj¹tkowe.

I druga sprawa. Na barkach przewodnicz¹cych
le¿y sprawdzanie tych oœwiadczeñ. Chcê tu zasyg-
nalizowaæ, ¿e przewodnicz¹cy nie jest zatrudnio-
ny, nie jest urzêdnikiem, pochodzi z wyboru, a ma
weryfikowaæ dane w niektórych przypadkach bar-
dzo, powiedzia³bym, interdyscyplinarne. Przecie¿
wiemy, ¿e oœwiadczenia trafiaj¹ do urzêdów skar-
bowych. Wydaje siê, ¿e w przysz³oœci powinna byæ
jedna wykwalifikowana instytucja, która czyni³a-
by to profesjonalnie.

Ostatnia sprawa, dotycz¹ca tych okreœleñ nie-
ostrych, zosta³a dla mnie wyjaœniona. Pytanie,
czy jak ktoœ zap³aci mandat za przekroczenie
prêdkoœci, to ma poszlakowan¹ opiniê, czy te¿
nieposzlakowan¹ opiniê… Ale to w ramach tych
okreœleñ ostrych czy te¿ nie.

Wysoka Izbo, chcia³bym z³o¿yæ na rêce pani
marsza³ek cztery poprawki. To s¹ poprawki do-
precyzowuj¹ce.

Otó¿ w art. 6 w ust. 4 pkt 2 otrzyma³by brzmie-
nie: „uzyska³ tytu³ licencjata, in¿yniera, magistra
lub tytu³ równorzêdny”.

Druga poprawka. W art. 58 ust. 1 otrzymuje
brzmienie: „Dotychczasowe przepisy wykonaw-
cze wydane na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 oraz
art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy uchylanej
w art. 59 zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 36 niniejszej ustawy, nie d³u¿ej je-
dnak ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszej ustawy”.

Trzecia poprawka. W art. 58 ust. 2 otrzymuje
brzmienie: „Do dnia 31 grudnia 2011 r. w stosun-
ku do pracowników samorz¹dowych mianowa-
nych stosuje siê dotychczasowe przepisy doty-
cz¹ce wynagrodzeñ”.

I ostatnia poprawka. W art. 52 ust. 1 po wyra-
zach: „osób zatrudnionych na podstawie powo³a-
nia” dodaje siê wyrazy „innych ni¿ osoby wymie-
nione w art. 4 ust. 1 pkt 2”. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
S¹ podpisane, tak?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tak, Pani Mar-

sza³ek, podpisane.)
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Teraz proszê pana senatora Bohdana Paszkow-

skiego.

Senator Bohdan Paszkowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów i zg³osiæ w za-

sadzie dwie poprawki. £¹cz¹ siê one z ró¿nymi
sprawami.

Pierwsza dotyczy statusu sekretarza gminy,
powiatu, województwa. W projekcie zak³ada siê,
¿e ma to byæ osoba zatrudniana na podstawie
umowy o pracê. Sprawa ta budzi³a du¿e w¹tpliwo-
œci w czasie dyskusji i procedowania tej ustawy
w Sejmie. Dzisiaj podczas debaty równie¿ pojawi-
³o siê sporo pytañ, w których przewija³a siê w¹tpli-
woœæ co do zasadnoœci takiego rozwi¹zania. Mo¿-
na by³oby powiedzieæ, ¿e je¿eli sz³aby za tym zmia-
na w zakresie usytuowania skarbnika, to mo¿na
by³oby to wyt³umaczyæ tym, ¿e odchodzimy od po-
wo³ywania w urzêdach gminnych, powiatowych
czy wojewódzkich. Jednak takiej zmiany nie ma.
W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e ta zmiana nie jest
do koñca przemyœlana. S¹dzê, ¿e jest to zmiana,
która wynika z tego, ¿e takie postulaty by³y for-
mu³owane w tym zakresie ze strony organizacji
samorz¹dowych. Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e
w ró¿nego rodzaju organizacjach samorz¹dowych
w gruncie rzeczy przedstawicielami s¹ wójtowie,
starostowie, marsza³kowie, a zatem byæ mo¿e
chodzi³o nie tylko o to, ¿eby usprawniæ pracê
urzêdów, ale tak¿e o to, ¿eby mieæ swobodê
w kszta³towaniu obsady personalnej, w obsadza-
niu stanowiska sekretarza.

W zwi¹zku z tym chcia³bym z³o¿yæ poprawkê do
art. 4 ust. 1 pkt 2, abyœmy okreœlili w nim katalog
osób z powo³ania poprzez rozszerzenie o funkcje
sekretarza gminy, powiatu i województwa. Oczy-
wiœcie ta poprawka bêdzie skutkowaæ w odniesie-
niu do innych artyku³ów, bo przecie¿ ta funkcja
w kontekœcie umowy o pracê znajduje odzwier-
ciedlenie w innych artyku³ach ustawy, w przepi-
sach materialnych, przejœciowych i koñcowych.
Poprawka ta jest przygotowana w ten sposób, ¿e
przewidziane s¹ zmiany w ca³ej ustawie.

Nie w¹tpiê w to, ¿e ta poprawka uzyska aproba-
tê, jednak¿e bêdê siê zabezpiecza³. Je¿eli nie zo-
sta³aby ona przyjêta, w co – jak mówiê – w¹tpiê, to
chcia³bym, abyœmy w nastêpnej kolejnoœci rozpa-
trzyli zmianê art. 5. Tutaj równie¿ chodzi o sekre-
tarza. Zmiana w stosunku do tego przed³o¿enia,
które otrzymaliœmy w druku senackim, polega³a-
by na doprecyzowaniu, ¿e sekretarz gminny, po-
wiatowy, wojewódzki ma mieæ okreœlone wy-
kszta³cenie i posiadaæ co najmniej piêcioletni sta¿
na stanowisku kierowniczym. Je¿eli chodzi o wy-
kszta³cenie, to chcê, a w zasadzie chcemy – bo tê
poprawkê, o czym zapomnia³em powiedzieæ na
wstêpie, sk³adam w imieniu swoim oraz senato-
rów W³adys³awa Dajczaka i Przemys³awa B³asz-
czyka – aby by³o to wykszta³cenie kierunkowe,
wy¿sze prawnicze, administracyjne lub ekonomi-
czne z tytu³em magisterskim lub równorzêdnym.
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Dlaczego o tym mówiê? Przyznam, ¿e zauwa¿y-
³em podczas naszego dzisiejszego rozpatrywania
ustawy o s³u¿bie cywilnej oraz ustawy o praco-
wnikach samorz¹dowych pewn¹ niekonsekwen-
cjê. Otó¿ przy okazji omawiania poprzedniego
punktu mówiliœmy o dyrektorach generalnych
w urzêdach i argumentacja pana ministra by³a ta-
ka, ¿e ta osoba powinna byæ mened¿erem, ¿e nie
musi to byæ osoba ze s³u¿by cywilnej. Rozumiej¹c
tak¹ argumentacjê, mogê ze zdziwieniem skonta-
towaæ…

(G³os z sali: Skonstatowaæ.)
Dobrze, tak w³aœnie powiedzia³em.
(G³os z sali: Skonstatowaæ)
W³aœnie.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Skontak-

towaæ te¿ siê mo¿na.)
…skonstatowaæ, ¿e argumentacja dotycz¹ca

sekretarza gminy, powiatu i województwa jest
diametralnie ró¿na. Mianowicie pan minister
wskazywa³ – i tak jest w ustawie – ¿e powinna to
byæ osoba, która ma sta¿ w danej jednostce. Tak
jest zapisane w ustawie. Przyznam, ¿e takie roz-
ró¿nienie nie jest dla mnie przekonuj¹ce. W su-
mie sytuacja jest taka, ¿e z jednej strony kszta³tu-
jemy s³u¿bê cywiln¹ jako korpus scentralizowa-
ny, w którym status pracownika jest formalnie
bardzo, bardzo uregulowany, a z drugiej ta usta-
wa robi zamach na tak zwanych pracowników
mianowanych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e funkcja pra-
cownika mianowanego korespondowa³a z funkcj¹
pracownika s³u¿by cywilnej, a w tej chwili jest tu
odstêpstwo. To tak na marginesie. Na tych przy-
k³adach chcia³bym po prostu wykazaæ, ¿e jest pe-
wna niekonsekwencja, jeœli chodzi o kierunki obu
tych ustaw. Rozumiem specyfikê pracy w samo-
rz¹dzie i w administracji pañstwowej, niemniej s¹
tu bardzo wyraŸne rozbie¿noœci. Ja te¿ jestem za
tym, ¿eby uelastyczniaæ formy zatrudnienia, wy-
nagrodzenia w administracji samorz¹dowej, ale
jest pytanie, czy nie pójdziemy za daleko. My do-
piero bêdziemy oceniaæ konsekwencje.

Mam tak¿e poprawkê zwi¹zan¹ z moim pyta-
niem i w¹tpliwoœci¹, któr¹ niedawno wyrazi³em,
w odniesieniu do asystentów. Asystenci gdzieœ
umknêli, jeœli chodzi o kwestie zwi¹zane z mo¿li-
woœci¹ czy obowi¹zkiem, nawet mo¿liwoœci¹ sk³a-
dania przez nich oœwiadczeñ maj¹tkowych i oœ-
wiadczeñ o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodar-
czej. Wydaje mi siê, ¿e jest to pewne przeoczenie
ustawodawcy i chcia³bym, ¿ebyœmy w Senacie
naprawili ten b³¹d.

Proponujê dodanie po art. 32 art. 32a
w brzmieniu: przepisy art. 31 i art. 32 stosuje siê
odpowiednio do doradców i asystentów. Chodzi
o to, ¿eby ¿ycie publiczne w naszym kraju by³o je-
dnak jawne, mimo ¿e za zatrudnienie asystentów
i doradców oraz za ich dzia³anie polityczn¹ odpo-

wiedzialnoœæ bêdzie ponosi³ kierownik, który bê-
dzie ich zatrudnia³. To jest forma pomocy, by
unikn¹³ b³êdów, a trzeba braæ pod uwagê równie¿
to, ¿e jednak asystenci, choæ ich rola jest raczej
zakreœlona do pewnych funkcji politycznych, mo-
g¹ mieæ du¿y wp³yw na funkcjonowanie urzêdów.
S¹ to osoby z najbli¿szego krêgu prezydenta, sta-
rosty, marsza³ka. Znaj¹c pewne uwarunkowania
pracy w urzêdzie, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e te
osoby mog¹ mieæ spory wp³yw równie¿ na te spra-
wy, które nie bêd¹ wprost wpisane w ich zakres
obowi¹zków. W zwi¹zku z tym sk³adam tak¹ po-
prawkê. Tê poprawkê sk³adam w imieniu swoim
i senatora Grzegorza Banasia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zmieœci³ siê pan senator dok³adnie w dziesiê-

ciu minutach, które panu przys³uguj¹.
(Senator Bohdan Paszkowski: Wykorzysta³em

je, tak.)
Bardzo dziêkujê.
Teraz pan senator Grzegorz Banaœ.
Proszê bardzo… Czy ktoœ jeszcze z pañstwa se-

natorów zechce zabraæ g³os? Kto jeszcze, przepra-
szam?

(Senator Grzegorz Banaœ: Senator Dajczak.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pan Banaœ po

mnie, Pani Marsza³ek…)
Proszê?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pan Banaœ po

mnie wystêpuje.)
Dobrze.
Proszê uprzejmie, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
PaniMarsza³ek!WysokiSenacie!Bardzokrótko.
Chcia³bym powróciæ do tematu, który sygnali-

zowa³em wczeœniej, wczoraj, przy okazji noweliza-
cji kodeksu pracy, a o czym wspomnia³em dzisiaj
w pytaniu skierowanym do pana ministra. Chodzi
o przepis ochronny, który wystêpuje w kodeksie
pracy i daje mo¿liwoœæ niepodejmowania przez
pracownika, który wychowuje dziecko do lat czte-
rech, pracy w godzinach nadliczbowych i noc-
nych, jeœli nie wyrazi zgody na tak¹ pracê. Do tego
przepisu odsy³aj¹ ustawy o Policji, o ABW, o Stra-
¿y Po¿arnej, o pracownikach s³u¿b medycznych.
Dzisiaj w ustawie o pracownikach samorz¹do-
wych proponujemy zapis dotycz¹cy tej samej
kwestii, ale wyra¿amy to s³owami „do lat oœmiu”,
czyli ró¿nicujemy prawa dzieci ze wzglêdu na
miejsce pracy ich rodziców. Myœlê, ¿e prêdzej czy
póŸniej musielibyœmy do tematu powróciæ, cho-
cia¿by po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Myœlê, ¿e warto, abyœmy ten ewidentny b³¹d, któ-
ry powoduje pewn¹ niespójnoœæ, nielogicznoœæ
prawa, naprawili od razu t¹ w³aœnie poprawk¹
i tak¹ poprawkê, Pani Marsza³ek, sk³adam.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Przeoczy³am pana, poniewa¿ wykreœli³ pan

w pierwszej wersji…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale ja mówi³em,

¿e bêdê wystêpowa³.)
Tak, potem znowu by³a zmiana. Tak ¿e to nie

by³a moja omy³ka.
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie

Ministrze!
Chcê zainteresowaæ Wysok¹ Izbê, jak i samego

pana ministra pewnym problemem, który wynik³
z dyskusji na temat zapisów inkryminowanej
ustawy. Mianowicie w art. 17 jest zapis generalny,
¿e kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, do
którego za chwilê wrócê, mo¿e zatrudniæ osoby na
stanowiskach doradców i asystentów. Art. 2 tej¿e
ustawy mówi, ¿e przepisy ustawy stosuje siê do
pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w urzêdach marsza³kowskich oraz wojewódzkich
samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych,
starostwach powiatowych oraz powiatowych je-
dnostkach organizacyjnych, urzêdach gmin, je-
dnostkach pomocniczych gmin oraz gminnych je-
dnostkach i zak³adach bud¿etowych, biurach,
i ich odpowiednikach, zwi¹zków jednostek samo-
rz¹du terytorialnego oraz zak³adów bud¿etowych
utworzonych przez te zwi¹zki, biurach, i ich odpo-
wiednikach, jednostek administracyjnych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. To oznacza, ¿e
owi asystenci i doradcy pojawi¹ siê na przyk³ad
równie¿ w zak³adach bud¿etowych, których
w gminach funkcjonuje ca³kiem niema³a liczba,
¿e pojawi¹ siê chocia¿by w jednostkach kultury,
których te¿ niema³a liczba funkcjonuje w samo-
rz¹dach. Tak wiêc my naprawdê w tym momencie
tworzymy ca³¹ armiê ludzi, którzy bêd¹ zatru-
dniani w jednostkach samorz¹du terytorialnego
i zupe³nie wyjêci spod dzia³ania ustawy o praco-
wnikach samorz¹dowych, a przede wszystkim
z rygoru przechodzenia pewnego konkursu.

O ilemo¿nasiêzgodziæz tym,¿erzeczywiœcie, ¿eby
uporz¹dkowaæ sprawê i usankcjonowaæ stan istnie-
j¹cy, nale¿a³oby to zostawiæ w odniesieniu do urzê-
dów marsza³kowskich, urzêdów starostw i urzêdów
gmin, zakreœlaj¹c pewn¹ maksymaln¹ liczbê osób,
¿eby nie dochodzi³o w tym zakresie do patologii…
Otó¿ nie mogê siê zgodziæ z panem ministrem, ¿e wy-
starczy takie oto za³o¿enie generalne, ¿e kierownik
jednostki bêdzie gospodarzy³ racjonalnie, dlatego ¿e
z samej definicji powinien to robiæ. Jeœli bowiem pa-
trzymy szczególnie na te ma³e jednostki samorz¹du

terytorialnego, na ma³e gminy, to pewnie nierzadko
wielu z nas ma przeczucie, ¿e te powi¹zania tam fun-
kcjonuj¹ w ramach pewnej sitwy, a ju¿ w ogóle nie
ma co mówiæ o gospodarnoœci i o rzetelnym wy-
pe³nianiu swoich obowi¹zków. Przy tym oczywiœcie
nie chcê generalizowaæ, bo to nie dotyczy wiêkszoœci
samorz¹dów.Todotyczyzdecydowaniemniejszej ich
liczby. Takie zjawisko jednak wystêpuje i, tworz¹c
ramy prawne, powinniœmy równie¿ braæ to pod uwa-
gê i o takich sprawach mówiæ.

W zwi¹zku z tym sk³adam poprawkê do art. 17,
w której proponujê, by dotychczasowy pkt 1 tego¿
artyku³u brzmia³ tak: kierownik urzêdu mar-
sza³kowskiego, starostwa powiatowego oraz urzê-
du gminy mo¿e zatrudniæ osoby na stanowiskach
doradców i asystentów. I dalej, liczba zatrudnio-
nych doradców i asystentów nie mo¿e przekro-
czyæ: w gminach do dwudziestu tysiêcy miesz-
kañców – piêciu osób; w gminach do stu tysiêcy
mieszkañców – siedmiu osób; w pozosta³ych gmi-
nach, powiatach i samorz¹dach wojewódzkich
nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ dziesiêæ osób. I to jakby
zamyka te dwie kwestie, które przed chwil¹ przed-
stawi³em Wysokiej Izbie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja te¿ dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków?
(Zastêpca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów Adam Leszkiewicz: Nie, dziêkujê.)
W takim razie – ze wzglêdu na to, ¿e zosta³y

zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym –
proszê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do
tych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informujê pañstwa, ¿e g³osowanie odbêdzie siê
razem z wszystkimi innymi pod koniec tego posie-
dzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 310,
a sprawozdanie komisji w druku nr 310A.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pani¹ senator profesor Ja-
dwigê Rotnick¹, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê bardzo.
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Sza-

nowni Pozostali, o ile s¹!
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Z woli Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawiam pañstwu opiniê do ustawy o zmia-
nie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych
ustaw.

Ustawa, o której wspominam, ma zapewniæ
przede wszystkim pe³n¹ transpozycjê dyrektywy
202/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego do krajo-
wego porz¹dku prawnego. Ponadto ustawa ta wy-
pe³nia postanowienia „Krajowego planu gospo-
darki odpadami 2010” – chodzi o 2010 r.

Podstawowym obowi¹zkiem, który wynika
z dyrektywy unijnej, jest osi¹gniêcie przez pañ-
stwa cz³onkowskie odpowiedniej wagi tego¿ zbie-
ranego zu¿ytego sprzêtu, która jest okreœlona na
4 kg na jednego mieszkañca w ci¹gu roku. Polska
ma go wype³niæ do 31 grudnia 2008 r.

Jednoczeœnie oprócz tego elementu, o którym
wspomnia³am, w ustawie s¹ wprowadzone zmia-
ny do ustawy wynikaj¹ce z „Krajowego planu go-
spodarki odpadami 2010”, do których wprowa-
dzenia by³ zobowi¹zany minister œrodowiska.

Jakie s¹ najistotniejsze zmiany – oprócz wspo-
mnianej – które dotycz¹ ustawy? Mianowicie: ob-
jêcie przepisami ustawy równie¿ tych przedsiê-
biorców, którzy prowadz¹ sprzeda¿ sprzêtu przy
wykorzystaniu wszelkich œrodków porozumiewa-
nia siê na odleg³oœæ, nie tylko, powiedzmy, elek-
tronicznych, ale i innych; uœciœlenie, które powo-
duje, ¿e modyfikowana jest definicja okreœleñ
u¿ytych w ustawie.

Ta ustawa okreœla tak¿e tryb rejestracji przed-
siêbiorców zagranicznych wprowadzaj¹cych
sprzêt elektryczny i elektroniczny, upowa¿nia mi-
nistra w³aœciwego do spraw œrodowiska do okreœ-
lenia w drodze rozporz¹dzenia minimalnych rocz-
nych poziomów zbierania zu¿ytego sprzêtu po-
chodz¹cego z gospodarstw domowych, upraszcza
i zmniejsza liczbê sprawozdañ, które przedsiê-
biorcy s¹ obowi¹zani dostarczaæ g³ównemu in-
spektorowi ochrony œrodowiska.

Zmiany dotycz¹ tak¿e przesuniêcia terminu
sk³adania rocznego raportu o funkcjonowaniu sy-
stemu gospodarki zu¿ytym sprzêtem przez g³ó-
wnego inspektora ochrony œrodowiska ministro-
wi œrodowiska z dnia 30 kwietnia na 30 czerwca
ka¿dego roku ze wzglêdu na szeroki zakres da-
nych, jaki musi byæ przeanalizowany.

Zmiany dotycz¹ równie¿ zwiêkszenia zakresu
odpowiedzialnoœci organizacji odzysku sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego, dotycz¹ zasad
wnoszenia zabezpieczeñ finansowych oraz uzu-
pe³nienia przepisów karnych za naruszenie zaka-
zów lub nakazów wynikaj¹cych z ustawy.

To, co pañstwu tutaj przed chwil¹ przedstawi-
³am, brzmi doœæ niewinnie, ale konsekwencje

tych zmian s¹ doœæ daleko posuniête. I w zwi¹zku
z tym ustawa ju¿ na etapie przygotowania budzi³a
doœæ du¿o kontrowersji, a przede wszystkim emo-
cji, które wynika³y z rozbie¿noœci interesów grup
wprowadzaj¹cych sprzêt do obrotu, do handlu
z jednej strony, a z drugiej strony tych grup, które
zbieraj¹ odpady i maj¹ obowi¹zek ich utylizacji.
St¹d do komisji senackiej, a uprzednio tak¿e do
komisji sejmowych, wp³ywa³y ró¿ne pisma od or-
ganizacji reprezentuj¹cych przedsiêbiorców, za-
jmuj¹cych siê zbieraniem tego¿ sprzêtu, jak i pra-
cowników, pracodawców, którzy tym sprzêtem,
powiem krótko, handluj¹.

Na posiedzeniu, które odby³o siê 29 paŸdzierni-
ka, komisja odby³a dyskusjê nad uchwalon¹
przez Sejm ustaw¹, pochodz¹c¹ z przed³o¿enia
rz¹dowego, oraz wprowadzi³a do ustawy czterna-
œcie poprawek. Te poprawki s¹ nastêpuj¹ce. Ja je
króciutko scharakteryzujê. Mo¿e zacznê od ³at-
wiejszych poprawek, które znajd¹ pañstwo w dru-
ku nr 310A, pod odpowiednimi numerami, od
pierwszego do czternastego.

Zatem poprawki pierwsza, trzecia, pi¹ta, szósta,
dziewi¹ta i jedenasta wynikaj¹ z zarzutów, jakie
Komisja Europejska poczyni³a w stosunku do Pol-
ski, uzna³a bowiem, ¿e nie ca³a dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego jest wprowadzona do istnie-
j¹cej ustawy. Komisja Europejska uwa¿a, ¿e defi-
nicja zawarta w dyrektywie, o której tutaj mówimy,
dotyczy wywozu i przywozu do i z rynku wspólno-
towego, a nie z krajowego. Oznacza to, ¿e podmiot
przywo¿¹cy sprzêt elektryczny lub elektroniczny
na rynek wspólnotowy powinien byæ, w rozumie-
niu dyrektywy, uwa¿any za podmiot wprowadza-
j¹cy sprzêt, nie jest nim natomiast podmiot, który
przywozi sprzêt z jednego pañstwa cz³onkowskiego
do innego pañstwa cz³onkowskiego. I w konsek-
wencji wewn¹trzwspólnotowe nabycie nie powin-
no, zgodnie z art. 3 lit. i wymienionej dyrektywy,
stanowiæ wprowadzenia sprzêtu elektrycznego lub
elektronicznego, poniewa¿ zosta³ on ju¿ wprowa-
dzony na teren Unii Europejskiej.

Proponowane poprawki dostosowuj¹ zatem
przepisy omawianej ustawy o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym do definicji wpro-
wadzaj¹cego sprzêt zawartej w dyrektywie przy je-
dnoczesnym wprowadzeniu przepisów, które bê-
d¹ pozwala³y w przypadku, gdyby wprowadzaj¹cy
sprzêt nie wype³nia³ swoich obowi¹zków, na eg-
zekwowanie wype³nienia tych¿e obowi¹zków od
przedsiêbiorcy dokonuj¹cego wewn¹trzwspólno-
towego nabycia. Jest to t³umaczenie doœæ zawi³e,
ale sprowadza siê do uœciœlenia i do wiernego
przedstawienia zaleceñ, jakie Komisja Europej-
ska skierowa³a do strony polskiej.

Poprawka druga ma charakter redakcyjny, po-
prawka czwarta – legislacyjny, siódma zmierza do
zapewnienia precyzji przepisowi odsy³aj¹cemu.

Ale najwa¿niejsze poprawki, które skutkuj¹
z jednej strony zadowoleniem pewnych grup, ale
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z innej – niezadowoleniem, to poprawki: ósma,
dziesi¹ta, trzynasta, dwunasta i czternasta.

Poprawka ósma, zapisana pod numerem ós-
mym w druku sprawozdania, dodaje do ustawy
przepis nak³adaj¹cy na wprowadzaj¹cego sprzêt
elektryczny i elektroniczny obowi¹zek prowadze-
nia publicznych kampanii edukacyjnych, a na
wykonuj¹cego samodzielnie obowi¹zek tego
wprowadzenia – obowi¹zek przeznaczenia na
kampaniê co najmniej 0,1% swoich przychodów
z tytu³u wprowadzenia sprzêtu osi¹ganych w da-
nym roku kalendarzowym. Na czym polega ró¿ni-
ca? Otó¿ do prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych, nazwijmy to ekologicznych, doty-
cz¹cych utylizacji tego sprzêtu zobowi¹zane s¹
dotychczas grupy odzysku i one maj¹ wp³acaæ 5%
ze swoich dochodów, natomiast ci, którzy wyko-
nuj¹ ten obowi¹zek samodzielnie, nie ponosz¹ ¿a-
dnych kosztów. Wobec tego komisja stanê³a na
stanowisku, i¿ warto tak¿e chocia¿ znikom¹ czêœæ
tych dochodów na kampaniê edukacyjn¹ prze-
znaczyæ.

W pismach, które do mnie dociera³y miêdzy in-
nymi Polska Konfederacja Pracodawców Prywat-
nych „Lewiatan” zwraca uwagê, ¿e nie jest to zbyt
szczêœliwe rozwi¹zanie, bo jak¿eby mia³ prowa-
dziæ tak¹ kampaniê edukacyjn¹ samodzielnie
wprowadzaj¹cy podmiot? Mo¿na oczywiœcie nad
tym dyskutowaæ, niemniej jednak komisja stanê-
³a na stanowisku, ¿e ten przepis winien siê tu zna-
leŸæ.

Poprawki dziesi¹ta i trzynasta dodaj¹ do usta-
wy przepis, który zobowi¹zuje sprzedawcê detali-
cznego oraz hurtowego sprzêtu przeznaczonego
dla gospodarstw domowych do informowania na-
bywców, czyli klientów, o wysokoœci kosztów go-
spodarowania odpadami jako sk³adnika ceny,
oraz zabezpieczaj¹ ten obowi¹zek kar¹ pieniê¿n¹
w wysokoœci – i tu jest ogromna rozbie¿noœæ – od
5 tysiêcy z³ do 2 milionów z³. W czym rzecz? Otó¿
komisja stanê³a na stanowisku, ¿e klient nabywa-
j¹cy jakiœ produkt elektryczny czy elektroniczny
ma prawo wiedzieæ, jaka czêœæ ceny jest przezna-
czona na utylizacjê odpadu. Dlaczego? Dlatego ¿e
p³ac¹c za dany produkt, klient obawia siê, ¿e
sprzedaj¹cy, narzucaj¹c mar¿ê, nak³ada j¹ nie
tylko na koszt, jaki poniós³ wytwórca produktu,
ale tak¿e na tê czêœæ kosztów, która jest przezna-
czona na zbiórkê odpadów. I to jest nieuprawnio-
ny zysk strony sprzedaj¹cej, za który grozi kara
w wysokoœci od 5 tysiêcy do 2 milionów z³, w zale¿-
noœci od podmiotu, wielkoœci itd.

Z kolei poprawki dwunasta i czternasta usu-
waj¹ z ustawy przed³o¿onej przez Sejm przepis
nak³adaj¹cy na organizacjê odzysku sprzêtu elek-
trycznego i elektronicznego obowi¹zek zapewnie-
nia finansowania zagospodarowania zu¿ytego
sprzêtu przez zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt w iloœci

równej iloczynowi 150% minimalnego rocznego
poziomu zbierania, okreœlonego w przepisach wy-
danych na podstawie art. 27a ust. 4, oraz masy
sprzêtu wprowadzonego w roku poprzednim
przez wprowadzaj¹cych sprzêt. I tutaj te¿ mo¿e
krótko wyjaœniê. Je¿eli zak³adamy, ¿e normy unij-
ne nakazuj¹ zbieraj¹cemu sprzêt roczn¹ zbiórkê
w wysokoœci 4 kg na mieszkañca i to stanowi 4%,
to 150% to ju¿ jest 6 kg. Wiadomo, ¿e w tej chwili
nasz kraj nie wype³nia tych norm, a czas docho-
dzenia do wype³nienia tych¿e obowi¹zków jest
roz³o¿ony. Pierwotnie w przed³o¿eniu rz¹dowym
by³ on roz³o¿ony na cztery etapy, do roku 2013,
o ile dobrze pamiêtam – proszê mnie poprawiæ, je-
¿eli siê mylê – natomiast w przed³o¿eniu sejmo-
wym ten obowi¹zek roz³o¿ono na dwa lata, do ro-
ku 2010. Domniemujê, ¿e powodem tego by³o wy-
pe³nienie „Krajowego planu gospodarki odpada-
mi”, który jest przygotowany na rok 2010. Tyle,
proszê pañstwa, tytu³em sprawozdania Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, które przed³o-
¿one jest w druku nr 310A.

Komisja wnosi o przyjêcie ustawy z tymi po-
prawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê za rzetelne i obszerne sprawo-

zdanie.
Proszê jeszcze zostaæ przez moment, poniewa¿

pragnê zapytaæ pañstwa senatorów, czy maj¹ py-
tania do pani senator sprawozdawczyni.

Nie ma pytañ?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Pani Senator! Mam jedno krótkie

pytanie odnoœnie do art. 80, gdzie s¹ te kary.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ju¿, muszê do nich

zajrzeæ, dobrze? Tak, brzmienie artyku³u…)
Te kary s¹ ró¿ne, od 5 tysiêcy do 5 milionów,

5 tysiêcy, 500 tysiêcy, s¹ ró¿ne w zale¿noœci od
punktu. Czy nie lepiej by by³o, gdyby te kary by³y
zale¿ne, nie wiem, od wielkoœci obrotów firmy czy
od czegoœ innego? Bo w tej chwili s¹ one bardzo
uznaniowe i wysokoœæ na³o¿onej kary mo¿e bu-
dziæ du¿e kontrowersje. Czy pod tym wzglêdem…

(Senator Jadwiga Rotnicka: To jest pytanie ra-
czej…)

Wiem, ¿e to jest pytanie raczej do rz¹du.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Mogê powiedzieæ, jaki mam do tego osobisty

stosunek, ale komisja nie wypowiada³a siê na te-
mat wysokoœci tych kar. Faktem jest, ¿e te zabez-
pieczenia, które wprowadzaj¹cy sprzêt musi jak
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gdyby wnosiæ, s¹ czasami naprawdê szokuj¹ce.
Je¿eli chodzi o ten rozrzut kar, od 5 tysiêcy do 5
milionów, to myœlê, ¿e najlepszej, najwierniejszej
odpowiedzi w tej materii udzieli jednak strona
rz¹dowa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze s¹ pytania? Nie.
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster œrodowiska. Jest z nami podsekretarz stanu,
pan minister Bernard B³aszczyk.

Witamy bardzo serdecznie, dzieñ dobry.
Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie

rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du? Chce.

Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Pani senator sprawozdawca Rotnicka doœæ

szczegó³owo i bardzo wiernie odda³a atmosferê prac
i to, co by³o podstaw¹ znalezienia rozwi¹zania
w ci¹gu dwóch lat, przedstawi³a tak¿e efekt, którym
jest ustawa o zmianie o zu¿ytym sprzêcie elektrycz-
nym i elektronicznym w przed³o¿eniu sejmowym.

Odpowiem od razu na pana pytanie, Panie Se-
natorze, zanim przejdê do reszty. Tam w ust. 11
jest zaznaczone, w³aœnie tak jak pan mówi… To
jest to rozwi¹zanie, które przedstawia sprawê
w szczegó³ach i mówi o wysokoœci kary, o tym, ¿e
ustalaj¹c j¹, uwzglêdnia siê stopieñ szkodliwoœci,
zakres naruszenia, dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
podmiotu, a w szczególnoœci masê sprzêtu, który
podmiot wprowadzaj¹cy sprzêt wprowadzi³ do ob-
rotu. Tak ¿e intencja, tak jak pan senator chcia³,
jest uwzglêdniona w³aœnie w systemie karnym.

Je¿eli chodzi o projekt ustawy, to ja bym po-
zwoli³ sobie na skróty, je¿eli pani marsza³ek, je¿eli
Wysoki Senat pozwoli. Nie chcia³bym powtarzaæ
tych rzeczy, bo by³oby to w tej chwili pewnego ro-
dzaju dublowanie. Chcia³bym za to siê odnieœæ do
poprawek, które zosta³y tu wniesione i przez
Sejm, i przez Senat, przez komisje senackie.

Generalnie rzecz bior¹c, na samym pocz¹tku
chcia³bym przede wszystkim bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ Senatowi za to, ¿e tak szybko, w³aœciwie
od razu zareagowa³, w trybie, ¿e tak powiem, wste-
cznym. Bo tak siê sk³ada, ¿e pomiêdzy przes³aniem
tegoprzeznas,przezRadêMinistrów,a rozpatrywa-

niem nast¹pi³y zmiany w dyrektywach wykonaw-
czych i one znalaz³y miejsce w poprawkach.
Chcia³bym za to bardzo serdecznie podziêkowaæ, bo
to nie tylko uwzglêdnia intencjê ustawodawcy, Par-
lamentu Europejskiego, ale równie¿ daje nam mo¿-
liwoœæ transponowania tego do naszej, ju¿ obo-
wi¹zuj¹cej ustawy. Tak samo by³o z dalszymi uzu-
pe³nieniami, takimi z ostatniej chwili, z³o¿onymi
dok³adnie trzy dni temu, one te¿ zosta³y w³¹czone.
Tak ¿e chcia³bym serdecznie za to podziêkowaæ.
Dziêki temu, krótko mówi¹c, bêdzie to ustawa
spe³niaj¹ca unijne wymogi. Bêdzie dawa³a nam
szansê,dawa³anampodstawêprzedewszystkimdo
tego, ¿eby przepisy dotycz¹ce zebrania okreœlonych
iloœci zu¿ytego sprzêtu z gospodarstw domowych,
w iloœci 4 kg na jednego mieszkañca rocznie, chodzi
o152 tysi¹ce t,mia³y szansê zaistnieæ i byæwykona-
ne. Do tego s³u¿¹ równie¿ niektóre poprawki wnie-
sione tak przez pos³ów, jak i przez senatorów, które
daj¹ nam mo¿liwoœæ zwiêkszenia odpowiedzialno-
œci nie tylko organizacji odzysku, ale ka¿dego pod-
miotu, który w tym procesie wystêpuje. Daje nam to
równie¿ mo¿liwoœæ, ¿e ewentualne kary, które by
grozi³y Polsce za niewykonywanie tego, bêd¹ mog³y
byæ, je¿eli nie zminimalizowane, to w du¿ym stop-
niu zmienione.

Oczywiœcie bezpoœrednio w trakcie spotkania
komisji gospodarki wiele dyskusji dotyczy³o usta-
lenia tych 0,1%, wiele tam przenosiliœmy, ale
uwa¿amy to rozstrzygniêcie za sprawiedliwe; to
rozstrzygniêcie uwzglêdnia to, co chyba jest naj-
wa¿niejsze w zasadzie sprawiedliwoœci, dziêki
czemu nie tylko organizacje odzysku, które maj¹
5%… Te 0,1% uwa¿amy za iloœæ, która równie¿
bêdzie mog³a byæ wziêta pod uwagê. Oczywiœcie
zdajemy sobie sprawê, ¿e indywidualne prowa-
dzenie edukacji ekologicznej jest bardzo trudne,
ale mamy nadziejê, ¿e po tym pocz¹tkowym okre-
sie równie¿ tutaj nast¹pi zmiana. Co do uzyskiwa-
nia poziomów zbierania, szczególnie skutecznego
w zakresie wielkogabarytowego sprzêtu gospo-
darstwa domowego, to równie¿ tu by³o wiele syg-
na³ów dotycz¹cych przede wszystkim wykazywa-
nia kosztów, jakie s¹ zwi¹zane z recyklingiem
i w ogóle z likwidacj¹ sprzêtu.

Chcê tu powiedzieæ, bo takie by³o obligo wynika-
j¹ce z obrad komisji gospodarki, ¿e w naszym
przed³o¿eniu zapisaliœmy, ¿e wystarczy wywieszka
informuj¹ca, jaka wielkoœæ jest przeznaczana na…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Mogê?)
Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Momencik, momencik… W kwestii formalnej?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, ¿eby sprosto-

waæ od razu.)
Nie s³ychaæ… Jeœli mo¿na, to proszê bli¿ej mi-

krofonu, Pani Senator.
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Senator Jadwiga Rotnicka:

Przepraszam, ale pan minister wspomina o ko-
misji gospodarki, a komisja gospodarki nie ma
sprawozdania, tylko Komisja Rolnictwa i Ochro-
ny Œrodowiska. A wiêc ja nie bardzo rozumiem,
o jakim spotkaniu pan minister mówi³.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Tak siê z³o¿y³o, Pani Senator, ¿e dodatkowo by-

³a równie¿ wprowadzona w to komisja gospodar-
ki. Pan senator Majkowski zosta³ upowa¿niony do
przedstawienia tego…

Pani Marsza³ek, chcê siê odnieœæ od razu, ¿eby
dwa razy nie zabieraæ g³osu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie wiem, czy pan senator zechce coœ…
(Senator Krzysztof Majkowski: Nie, sprawa jest

jasna.)
O to chodzi³o. Dobrze.
Proszê kontynuowaæ. Przepraszam, Panie Mi-

nistrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Chcê powiedzieæ, ¿e po naszych uzgodnieniach

tego rodzaju wywieszki dotycz¹ce kosztu, jaki jest
zwi¹zany z likwidacj¹ zu¿ytego sprzêtu elektroni-
cznego, i umieszczenie go w tej formie, Minister-
stwo Finansów uzna³o za zasadne i zgodne. Nie
ma tu wymogu, ¿e musi to byæ uwzglêdniane na
przyk³ad w paragonie. Czyli ca³e to zdenerwowa-
nie przedsiêbiorców wynikaj¹ce z tego, ¿e bêd¹
musieli co chwilê zmieniaæ ró¿nego rodzaju
zwi¹zane z tym programy… Tej sytuacji nie bê-
dziemy mieli. Tak tylko chcia³em opowiedzieæ o tej
sytuacji.

Teraz sprawa kolejna, chyba zreszt¹ najwa¿-
niejsza; zreszt¹ pani senator Rotnicka to pod-
kreœli³a. Otó¿ zosta³a zmniejszona liczba sprawo-
zdañ – zamiast kwartalnych s¹ pó³roczne – oraz
tych ró¿nego rodzaju dalszych spraw zwi¹zanych
ze sk³adaniem tego do urzêdu. Wprowadza siê ró-
wnie¿ dla przedsiêbiorców zagranicznych mo¿li-
woœæ rejestracji w GIOS poprzez przedstawiciela
ustanowionego na podstawie ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej b¹dŸ te¿…

Nowelizacja ta jest, ja tak bym to okreœli³, sum¹
doœwiadczeñ zebranych w trakcie stosowania
przepisów ustawy, jak równie¿ uwag, które zosta-
³y zg³oszone przez przedsiêbiorstwa, firmy. Jesz-
cze raz chcê tu podkreœliæ pracê Senatu, chcê te¿

serdecznie podziêkowaæ za to bardzo wnikliwe po-
dejœcie, bêd¹ce jednoczeœnie takim, które powo-
duje, ¿e ta ustawa nie tylko jest ustaw¹ nowoczes-
n¹, ale te¿ uwzglêdnia wszystkie mo¿liwe popraw-
ki i dyrektywy do tej pory w tym zakresie przyjête.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Pragnê zapytaæ, czy pañstwo chc¹ jakieœ pyta-

nie skierowaæ do pana ministra.
Proszê, pan senator Majkowski. Proszê up-

rzejmie.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, korzystaj¹c z okazji, chcê za-

daæ dwa krótkie pytania. Pani senator sprawo-
zdawca, pani profesor Rotnicka, nawi¹za³a ju¿ do
tej kwestii.

Otó¿ chodzi mi o to, jak wprowadzenie tej usta-
wy bêdzie mia³o siê do obowi¹zywania krajowego,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów
gospodarki odpadami. To jest jedno.

I drugie. Wiadomo, ¿e na skutek odzysku, re-
cyklingu, ró¿nej formy pozyskiwania surowców ze
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego na koñcu
powstanie tak zwany odpad inertny, którego naj-
prawdopodobniej nie da siê ju¿ w ¿aden sposób
wykorzystaæ. Chcê zapytaæ, jaki bêdzie, w zgodzie
z t¹ ustaw¹, kod tego odpadu? Czy bêdzie to od-
pad niebezpieczny, czy te¿, powiedzmy, nie bêdzie
on niebezpieczny? Chodzi mi te¿ o formy, zasady
sk³adowania tego odpadu. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Generalnie rzecz bior¹c, polityka ekologiczna

pañstwa ustawia system gospodarowania odpa-
dami w Polsce w drodze piêciu podstawowych
ustaw. Jedn¹ z tych ustaw jest w³aœnie ustawa
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicz-
nym. Ona równie¿ powoduje, ¿e na etapie kon-
struowania wojewódzkich, gminnych itd. planów
gospodarki odpadami te sprawy musz¹ byæ uw-
zglêdniane. Chcê tu równie¿ podkreœliæ, ¿e na
szesnaœcie województw mamy w tej chwili ju¿ je-
denaœcie programów przyjêtych. Pozosta³e pro-
gramy s¹ jeszcze nieprzyjête, wzglêdnie zwrócone
do korekt i poprawek. Chcielibyœmy, by równie¿
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pozosta³e piêæ województw mia³o przyjête te plany
do koñca tego roku. Tak ¿e, gdy uwzglêdniaæ te
wszystkie elementy i jakoœ to porównywaæ, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jest to jeden z elementów ca³ego
systemu, to znaczy, ¿e ten system zu¿ytego sprzê-
tu elektrycznego i elektronicznego jest w systemie
ogólnym. I on musi po prostu tu byæ.

Teraz odpowiedŸ na kolejne pytanie. Oczywi-
œcie myœmy przewidywali tego rodzaju sytuacjê.
St¹d zmiana dotycz¹ca zbieractwa surowców
wtórnych – bo tam wprowadziliœmy rozszerzenie –
znaczy to, ¿e koñcowym etapem w tym przypadku
jest sk³adowisko odpadów, czyli z³omu, a nastêp-
nie jest przekazywanie tego materia³u ju¿ kon-
kretnie do przetopienia, do zak³adów hutniczych
itd. Czyli ten system jest systemem w pe³ni zamy-
kaj¹cym siê w swoim strumieniu.

Oczywiœcie najtrudniejsza sprawa wi¹¿e siê
z odpadami niebezpiecznymi. I tu ma pan racjê,
ten zak³ad, który bêdzie musia³ siê tym zaj¹æ, mu-
si najpierw uzyskaæ certyfikat g³ównego inspekto-
ra ochrony œrodowiska. Bo chodzi o to, ¿eby nie
by³o dowolnoœci w tym dzia³aniu. Rozszerzenie te-
go na wiêksz¹ sieæ punktów powinno nam pozwo-
liæ na uzyskanie odpowiedniej wielkoœci, a jedno-
czeœnie powinno dawaæ zabezpieczenie, ¿e tego
rodzaju odpady nie bêd¹ trafiaæ do instytucji czy
do miejsc do tego nieupowa¿nionych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Wojciechowski. Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Ja jeszcze wrócê
do sprawy art. 80. Chodzi³o mi bardziej o funkcje
wojewódzkiego inspektora, który karê nak³ada.
Bo w tym ujêciu jest on swego rodzaju – choæ mo¿e
to za mocne s³owo – sêdzi¹. Prawda? A gdyby te
kary by³y okreœlone, zale¿ne od czegoœ – nie wiem,
mo¿e od obrotu czy od czegoœ innego – to ten in-
spektor by³by, ¿e tak powiem, raczej wykonawc¹.
Czy takie ujêcie by³o zamierzone, po prostu tak to
ma byæ, czy te¿ mo¿e to powinno byæ inaczej?

I drugie pytanie. Jak w ogóle wygl¹da w tej
chwili sprawa zbiórki i recyklingu? Nie chodzi mi
o jakieœ bardzo dok³adne dane, ale o bardzo ogól-
ne, krótko. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Naj³atwiej jest mi odpowiedzieæ na to drugie py-
tanie, Panie Senatorze. Otó¿ jest to 0,29 kg, czyli,
krótko mówi¹c, brakuje nam 3,71 kg do osi¹gniê-
cia poziomu minimum. St¹d równie¿ rozszerzenie
zmiany itd.

Powiem inaczej: przedsiêbiorcy i ci, którzy ta-
kie materia³y zbieraj¹, twierdz¹, ¿e te 4 kg zbiera-
j¹, tylko ¿e nie s¹ w stanie tego wykazaæ. Po-
wodem jest to, czego dotyczy³o poprzednie pyta-
nie, pytanie pana senatora Majkowskiego, to zna-
czy, ¿e nie idzie za tym nie tylko sprawozdaw-
czoœæ, ale i wieloœæ punktów odbieraj¹cych. Dla-
tego, ¿e tak powiem w cudzys³owie, nikt siê nie
przejmuje – chodzi mi o tych, których œwiado-
moœæ ekologiczna jest taka, a nie inna – co siê
znajduje w takim poszczególnym wielkogabaryto-
wym odpadzie, no a takie w³aœnie s¹ szczególnym
przedmiotem zainteresowania ludzi zbieraj¹cych,
którzy odstawiaj¹ to bezpoœrednio do skupu su-
rowców wtórnych. Je¿eli wiêc znajdziemy mo¿li-
woœæ, by taki cz³owiek móg³ przyjechaæ, by nie
musia³ w sposób dziki dokonywaæ rozbiórki
sprzêtu, to – mamy tak¹ nadziejê – zmieni siê rów-
nie¿ sprawa sprawozdawczoœci i w ogóle ta sytua-
cja. No ale na tê chwilê sprawozdawczoœæ jest dla
nas okrutna, wskazuje ona, ¿e ¿eby osi¹gn¹æ po-
ziom tych 4 kg, de facto potrzebujemy minimum
dwóch lat. Zreszt¹ tak te¿ zak³adamy, bo trudno
przecie¿ opieraæ siê na niektórych spostrze¿e-
niach.

Je¿eli chodzi o sprawê pierwsz¹, dotycz¹c¹ kar,
to oczywiœcie wojewódzki inspektor ochrony œro-
dowiska podejmuje takie dzia³ania, ale on nie mo-
¿e sobie wydaæ… Ma pan racjê, ¿e on jest niejako
sêdzi¹, ale jest to sêdzia jakby kontrolowany. On
musi wydaæ decyzjê administracyjn¹, ale ona
w razie czego podlega zaskar¿eniu do s¹du admi-
nistracyjnego. Tak ¿e jest tu odpowiednia proce-
dura, nie mo¿e to w jakiœ nieprawid³owy sposób
siê odbywaæ. Decyzje, które nie bêd¹ uwzglêdnia-
³y sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstwa, jego
wielkoœci, obrotów itd., naturalnie zostan¹ uchy-
lone. Bo przecie¿ nikt nie zap³aci jakichœ… nie
zlikwiduje firmy z powodu niewykonywania tych
czy innych decyzji. Niemniej jednak jedynym, ¿e
tak siê wyra¿ê, batem, który mo¿na tu zastoso-
waæ, jest, niestety, system kar. No, mo¿e on nie
jest doskona³y… My bêdziemy jeszcze próbowali
umieœciæ niektóre rzeczy w rozporz¹dzeniu – te¿
w odniesieniu do zbieractwa, bo tam bêdziemy
mieæ identyczn¹ sytuacjê. Bo poziom zbierania
poszczególnych artyku³ów elektronicznych rów-
nie¿ mo¿e wzbudzaæ kontrowersje, a tak¿e byæ
strasznie k³opotliwy w wypadku niektórych roz-
wi¹zañ. Dlatego rozporz¹dzenia bêd¹ analizowa-
ne, bo tylko w ten sposób, poprzez ci¹g³y monito-
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ring naszych przepisów i wykonawstwa, mo¿e-
my… Jednoczeœnie ten monitoring musi byæ
sprawdzalny, co wynika z tego, ¿e bêdziemy mu-
sieli sk³adaæ sprawozdania do Unii Europejskiej.
Tak ¿e my nie mo¿emy tu znaleŸæ innego roz-
wi¹zania, musimy tylko doskonaliæ prawo, a je-
dnoczeœnie równie¿ ca³y system w tym zakresie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Wiêcej pytañ pañstwo nie zamierzaj¹ zadawaæ

panu ministrowi. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
W tej chwili dwie osoby s¹ zapisane na liœcie:

pan senator Tomasz Misiak i pan senator Krzy-
sztof Majkowski. Proszê pierwszego z nich.

Senator Tomasz Misiak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym poruszyæ temat dwóch poprawek

zg³oszonych przez moj¹ przedmówczyniê, szano-
wn¹ pani¹ profesor, senator Jadwigê Rotnick¹.
W gruncie rzeczy ja zazwyczaj zgadzam siê z pani¹
profesor, ale dzisiaj zgodziæ siê, niestety, nie mo-
gê. Nie mogê siê zgodziæ dlatego, ¿e uwa¿am, i¿ ar-
gumenty towarzysz¹ce wprowadzaniu tych po-
prawek s¹ argumentami, które nie bior¹ pod uwa-
gê normalnoœci ¿ycia gospodarczego.

Pierwszym elementem, na którym chcia³bym
siê skupiæ, jest kwestia umieszczania przez sprze-
dawców detalicznych informacji omówionej przez
pani¹ senator na paragonach i dokumentach
sprzeda¿y. Chcia³bym zapytaæ, czy zdajecie sobie
pañstwo sprawê z tego, ¿e Unia Europejska zobo-
wi¹za³a polski rz¹d, zobowi¹za³a polsk¹ stronê,
do tego, ¿eby nasze przedsiêbiorstwa, nasz sys-
tem gospodarczy by³ odbiurokratyzowany przy-
najmniej o 25% w ci¹gu najbli¿szych lat. A tego ty-
pu rozwi¹zanie, jakie tu wprowadzamy – zaraz bê-
dê po kolei rozprawia³ siê z argumentami, które s¹
za wprowadzeniem tego rozwi¹zania – w³aœnie tê
biurokracjê zwiêksz¹.

Po pierwsze, zak³adamy, ¿e informacja ta jest
potrzebna spo³eczeñstwu. Ale zadajcie sobie pañ-
stwo pytanie: ile razy, dokonuj¹c zakupu w ja-
kimkolwiek sklepie, patrzyliœcie na to, co jest na
paragonie, i na to, z czego siê sk³ada cena? Bo za
chwilê ta cena bêdzie siê sk³ada³a z szeœædziesiê-
ciu czterech sk³adników. Oczywiœcie celowo prze-
sadzam, ale na pewno bêdzie sk³ada³a siê z ceny
w euro, z ceny w z³otówkach, z poziomu VAT,
z kwoty netto, z kwoty, któr¹ chcemy tu wprowa-
dziæ, a tak naprawdê dla klienta zupe³nie nie ma
znaczenia to, zreszt¹ nigdy nie bêdzie tej informa-

cji na pó³ce, jaka jest mar¿a producenta. By³ ar-
gument, ¿e w ten sposób firmy bêd¹ ukrywa³y
swoj¹ dodatkow¹ mar¿ê – tego nigdy siê nie do-
wiemy, bo nigdy nie bêdziemy wiedzieæ, ile tak na-
prawdê wynosi mar¿a, a ile p³acimy za towar i jaki
jest koszt tego towaru. Bo gdybyœmy wprowadzili
takie prawo, to najprawdopodobniej zlikwidowali-
byœmy konkurencjê i wolny rynek, bo na tym pole-
gaj¹ negocjacje handlowe, na tym polegaj¹ umie-
jêtnoœci sprzeda¿y, ¿e pokazujemy produkt, który
ma ostateczn¹ cenê. A wiêc nie ma argumentu, ¿e
mar¿a bêdzie do tego doliczana. Firmy i tak swoj¹
mar¿ê za³o¿on¹ do rentownoœci osi¹gn¹.

Kolejna sprawa to kwestia edukacji. Je¿eli ta
metka bêdzie sk³ada³a siê z kilkunastu pozycji,
które przed chwil¹ wymieni³em, a naprawdê po
wprowadzeniu euro bêd¹ to dodatkowe pozycje
na dokumencie sprzeda¿y, to ja ju¿ nie chcê mó-
wiæ o kosztach przetworzenia dokumentacji i ab-
solutnie nie mogê siê zgodziæ, ¿e tych kosztów nie
bêdzie. A ¿e w kasach fiskalnych jest miejsce na
informacjê dodatkow¹ – owszem, jest, ale do wia-
domoœci tych, którzy nie specjalizuj¹ siê w infor-
matyce, a ja akurat skoñczy³em studia informaty-
czne, to jest pole tekstowe, proszê pañstwa, które
nie jest polem matematycznym, ono siê nie daje
sumowaæ, nim siê nie da zarz¹dzaæ, to jest infor-
macja sucha, tekstowa, która mniej wiêcej wy-
gl¹da tak jak napisanie czegoœ d³ugopisem na
kartce. I tego typu informacja nie mo¿e byæ tak
wk³adana w paragony fiskalne. Jednym s³owem,
bêdzie wymagane przeprogramowanie kas, prze-
programowanie zasad, sposobu funkcjonowania
i drukowania metek. A nie daj Bo¿e, na czterdzie-
stu piêciu tysi¹cach produktów, które znajduj¹
siê w niektórych sieciach handlowych – dodam:
polskich, a nie hipermarketów, bo RTV Euro AGD
czy inne tego typu sieci, to s¹ sieci stworzone
przez polskie firmy, które budowa³y siê u nas od
pocz¹tku – pomyl¹ siê w ma³ym punkcie albo
w którymœ ze sklepów patronackich tych sieci,
które s¹ prowadzone przez ma³ych i œrednich
przedsiêbiorców, to przyjdzie inspektor i powie:
5 tysiêcy, albo: 2 miliony.

Czy to jest normalny przepis prawny? Skoro
ma on s³u¿yæ tylko temu, ¿eby ludzie byli œwiado-
mi, ¿e za to p³ac¹.

Przed chwil¹ próbnie spyta³em pani¹ senator
Adamczak, czy wie, z czego sk³ada siê cena, któr¹
p³aci. Odpowiedzia³a, ¿e j¹ to nie interesuje, bo nigdy
natoniepatrzy. I to jest rzeczywistoœæ.To jest rzeczy-
wistoœæ, proszê pañstwa, na to ludzie nie patrz¹.

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Tak siê nie ro-
bi, Panie Senatorze.)

Oczywiœcie, ja przepraszam, ¿e u¿ywam tego
przyk³adu, ale wprowadzi³em prosty test. I zadam
to pytanie ka¿demu z pañstwa: kto z pañstwa
ostatnio sprawdza³, czy p³aci VAT siedmioprocen-
towy, czy dwudziestodwuprocentowy od danego
produktu?
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(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja zawsze.)
Czy sprawdza³a pani senator równie¿ w euro?

Czy sprawdza³a pani senator równie¿ w innych
wartoœciach? Czy bêdzie to wartoœci¹, gdy dowie
siê pani, ¿e jest p³acone dodatkowe 2 z³ na od-
zysk? Nie bêdzie to ¿adn¹ wartoœci¹ edukacyjn¹,
bo ludzi to po prostu nie interesuje, ich interesuje
to, ile w kasie zap³ac¹ za dany produkt.

Kolejna sprawa, któr¹ siê tu porusza: mówi siê
o szarej strefie, któr¹ to zlikwiduje. Szara strefa
nie zostanie zlikwidowana przez wprowadzenie
obowi¹zku dodrukowywania dodatkowych infor-
macji na paragonach, poniewa¿ szara strefa ist-
nieje poza oficjalnym obrotem gospodarczym.
Gdy ktoœ wprowadza towar, który nie podlega
specjalnym op³atom ekologicznym, to nie bêdzie
pisa³ na pó³ce, ¿e taki wprowadzi³, tylko wstawi
ten towar w miejsce towaru z op³at¹ ekologiczn¹
i kompletnie nie bêdzie siê tym przejmowa³, bo
szara strefa podlega innego rodzaju kontroli.

I naprawdê argumenty, które tutaj siê pojawia-
j¹, to w³aœciwie nie s¹ ¿adne argumenty, je¿eli
chodzi o rzeczywistoœæ gospodarcz¹. Mówimy byæ
mo¿e o u³atwieniu ¿ycia oœmiu instytucjom, orga-
nizacjom odzysku, oœmiu nazwanym instytucjom
na ca³ym rynku, a obowi¹zek nak³adamy na kilka-
dziesi¹t tysiêcy podmiotów. I musimy rozwa¿yæ,
czy tych osiem instytucji powinno mieæ ³atwiej,
skoro ustawa i tak zobowi¹zuje firmy do podania
tych informacji, tylko nie na poziomie detalu, ale
na poziomie wspó³pracy miêdzy instytucjami,
gdzie mo¿na to zrobiæ o wiele ³atwiej, o wiele szyb-
ciej i bez koniecznoœci dodatkowego gmatwania.

Kolejna sprawa, która te¿ siê tu pojawi³a, to jest
kwestia 0,1%. Ja siê zgadzam, ¿e to jest ma³a
kwota. Zreszt¹ rozmawiaj¹c z organizacjami
przedsiêbiorców, powiedzia³em: ale o co wam w³a-
œciwie chodzi? Nawet najwiêksza firma, która bê-
dzie odprowadzaæ te œrodki, firma, która generu-
je, 1 miliard z³ przychodu, zap³aci rocznie na to
1 milion z³ – to przecie¿ nie s¹ ¿adne pieni¹dze i fir-
ma powinna bez problemu je zap³aciæ. Rzeczywi-
œcie to jest kwestia dyskusyjna, ale zadajmy sobie
pytanie, ile jest takich firm, którym nazbiera siê
500 z³, 600 z³, 700 z³. W jaki sposób za kwotê
700 z³ przeprowadziæ publiczn¹ kampaniê spo³e-
czn¹? Bo pani senator w dyskusji powiedzia³a: no,
to siê jakoœ za³atwi. Ja strasznie tego nie lubiê,
Pani Senator.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja panu odpo-
wiem.)

Jakoœ to siê za³atwi… Uwa¿am, ¿e niestety, pol-
skie prawo jest czêsto tworzone pod has³em „ja-
koœ to siê za³atwi”. Skoro nie mamy sprecyzowa-
nego sposobu, w jaki to siê za³atwi, to nie wprowa-
dzajmy takiego przepisu. Bo póŸniej oka¿e siê, ¿e
te pieni¹dze bêd¹ po prostu palone z dymem. Bê-
d¹ palone, bo firmy, obawiaj¹c siê kary 5 tysiêcy z³

lub 2 milionów z³, bêd¹ wydawa³y te pieni¹dze
w jakiœ niezorganizowany sposób. Co gorsza, pe-
wnie natychmiast powstan¹ firmy – zreszt¹ od ra-
zu podpowiadam organizacjom przedsiêbiorców –
które bêd¹ siê zajmowa³y utylizowaniem tych pie-
niêdzy. W prosty sposób: ja ci wystawiê fakturê za
kampaniê spo³eczn¹, a z powrotem wykonam ci
jak¹œ us³ugê za 50% ceny, a za pozosta³e 50%
gdzieœ tam niewielk¹ kampaniê spo³eczn¹ prze-
prowadzê. Bo bêdzie na koñcu tylko decydowa³a
o tym, ile pieniêdzy siê wyda³o.

Czy to rzeczywiœcie ma tak funkcjonowaæ? Jak
powiedzia³em, to nie s¹ du¿e pieni¹dze. Tylko w³a-
œnie dlatego, ¿e one nie s¹ du¿e, ale nie jest opisa-
ny sposób ich wydawania… Popiera³bym tê zmia-
nê, gdybyœmy to sprecyzowali i powiedzieli jasno,
jak zrobiæ, ¿eby kwoty 500 z³, 300 z³, 400 z³ prze-
k³ada³y siê na kampaniê spo³eczn¹, a nie by³y po
prostu pieniêdzmi do zmarnowania, oddania ja-
kiejœ organizacji, która mi je w prosty sposób zu-
tylizuje, ¿ebym przypadkiem nie zarobi³ na karê
2 miliony z³.

Z ca³ym szacunkiem do chêci ochrony œrodo-
wiska, która jest potwornie wa¿nym wyzwaniem
przysz³oœci dla ca³ego œwiata, dla Polski, dla wszy-
stkich, patrzmy te¿ na pewn¹ rzeczywistoœæ go-
spodarcz¹ i je¿eli chcemy wprowadzaæ jakieœ
przepisy, to wprowadzajmy je z pe³nymi rozwi¹za-
niami, a z drugiej strony nie wprowadzajmy ta-
kich przepisów, które w kraju s³yn¹cym z biuro-
kracji, problemów na poziomie urzêdników, bêd¹
przedsiêbiorcom i instytucjom, które zarabiaj¹ na
podatki Polaków i pracê Polaków, dodatkowo
utrudniaæ ¿ycie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz zapraszam pana senatora Krzysztofa

Majkowskiego.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-
strze!

Moje wyst¹pienie spowodowane jest dwoma
kwestiami. Po pierwsze, zabieram g³os w sprawie
ustawy, która, jak myœlê, jest ustaw¹ z punktu
widzenia spo³ecznego bardzo wa¿n¹. Po drugie –
z tym ¿e zamieniê kolejnoœæ – zosta³em zobligowa-
ny przez pana przewodnicz¹cego Kleinê do z³o¿e-
nia pewnego rodzaju oœwiadczenia w imieniu Ko-
misji Gospodarki Narodowej.

Otó¿ tak siê sta³o – mówiê to w formie informa-
cji – ¿e przy rozdzielaniu materia³ów, które do
marsza³ka wp³ynê³y z Sejmu, po prostu projekt tej
ustawy nie trafi³ do Komisji Gospodarki Narodo-
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wej. Krótko mówi¹c, Komisja Gospodarki Naro-
dowej tym projektem nie mog³a siê zaj¹æ.

Dyskusja oczywiœcie siê odby³a – tu uk³on
w stronê pana przewodnicz¹cego Kleiny – i kwe-
stie, które by³y poruszane, by³y kwestiami na-
prawdê istotnej wagi. To wszystko, o czym mówili
pani senator Rotnicka, pan minister, to s¹ rzeczy,
które naprawdê wiele nowego wprowadzaj¹,
w tym wiele rozwi¹zañ w sprawach, z którymi
szczególnie jednostki samorz¹du terytorialnego
do tej pory nie mog³y sobie daæ rady.

Ja chcia³bym pañstwu przedstawiæ z³o¿one
podczas obrad tej komisji stanowisko Polskiej Or-
ganizacji Handlu i Dystrybucji. Tak pokrótce tyl-
ko omówiê punkty. Jest to w pewnym sensie te¿
odpowiedŸ na kwestiê, o której mówi³ pan senator
Misiak.

Otó¿ wprowadzenie obowi¹zkowego uwidacz-
niania… Zaraz, ¿ebym to znalaz³ i nie pomyli³…
Chodzi o koszty gospodarki odpadami. Wprowa-
dzenie obowi¹zku uwidoczniania elementu ceny
– t o z a o s t r z e n i e w y m o g ó w d y r e k t y w y
2002/96/WE. Po drugie, koszty inwestycji piêciu
sieci handlowych – w zestawieniu sk³adaj¹ siê na
nie systemy informatyczne, systemy kasowe, ety-
kiety, o których tu mówi³ pan senator Misiak, biu-
ra obs³ugi klientów, czytniki – to prawie 4 miliar-
dy z³. Termin wejœcia w ¿ycie ustawy, 1 stycznia
2009 r., jest nierealny, gdy¿ nie ma czasu na
zmiany w systemach kasowych i informatycz-
nych. KGO bêd¹ zmieniaæ siê wielokrotnie, w za-
le¿noœci od zmiany dostawcy, ruchu cen, powo-
duj¹c koszty i chaos. W nastêpnym punkcie Pol-
ska Organizacja Handlu i Dystrybucji stwierdza,
¿e zaproponowane kary administracyjne, wyno-
sz¹ce od 5 tysiêcy z³ do 2 milionów z³, s¹ nie-
wspó³mierne do spo³ecznej szkody. Arbitralnoœæ
ich nak³adania tworzy zachêtê dla korupcji. Kosz-
ty inwestycyjne, operacyjne, w tym same KGO,
wp³yn¹ na wzrost cen sprzêtu, spowoduj¹ impuls
inflacyjny. W ostatnim punkcie stwierdza siê, ¿e
niezbêdne jest stanowisko Ministerstwa Finan-
sów odnoœnie do umieszczenia KGO na paragonie
oraz formy ich opodatkowania.

By³y równie¿ miêdzy innymi takie g³osy, ¿e dwa
lata temu zosta³a wprowadzona przez ówczesne
Ministerstwo Œrodowiska op³ata dotycz¹ca jedno-
stek samorz¹du terytorialnego za sk³adowanie
odpadów. Op³ata za tak zwane sk³adowanie zo-
sta³a podniesiona z 15 z³… Nie chcê podawaæ do-
k³adnej kwoty, ale to by³o chyba 14,75 z³, a teraz
jest to kwota 75 z³ za 1 t. Czym to skutkowa³o?
Skutkowa³o mianowicie tym, ¿e ta delta, która
stanowi oko³o 60 z³, pomno¿ona przez liczbê osób
i przez dwanaœcie miesiêcy – przepraszam, poli-
czy³em to sobie tak odrêcznie – dawa³a kwotê oko-
³o 18 miliardów z³ w skali roku. Odpowiadaj¹c na
sugestiê pana senatora Misiaka, powiem, ¿e myœ-

lê, ¿e pieniêdzy, które wp³ywaj¹ notabene do na-
rodowego, wojewódzkich i gminnych funduszy
ochrony œrodowiska, jest zdecydowanie wiêcej.
W jaki sposób s¹ póŸniej wykorzystane, to – jak
s¹dzê – zale¿y ju¿ przede wszystkim od roli i zadañ
jednostek samorz¹du terytorialnego, które w ró¿-
nego rodzaju sposób te œrodki wykorzystuj¹.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
porusza³em miêdzy innymi te¿ kwestiê, ¿e b³êdna
jest zasada nak³adania kar finansowych w wyso-
koœci 2–5 milionów z³ i obligowania podmiotów do
tego, a¿eby za pieni¹dze, które s¹ uiszczane w for-
mie kar, przeprowadzaæ kampaniê informancyj-
n¹, na skutek której spo³eczeñstwo bêdzie o ileœ
tam bardziej œwiadome tych wszystkich niebez-
pieczeñstw, które siê z tym kojarz¹. Wydaje mi
siê, ¿e by³oby lepszym rozwi¹zaniem, a¿eby te
œrodki by³y wp³acane, za³ó¿my, do funduszy woje-
wódzkich czy Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska. Tam s¹ instytucje, i to instytucje ju¿
w tej chwili wyspecjalizowane, które naprawdê
w sposób profesjonalny zajê³yby siê t¹ kwesti¹.
Nie mielibyœmy takich sytuacji, o których mówi³
pan senator Misiak, ¿e przedsiêbiorstwo, które
ma zap³aciæ za promocjê 300–500 z³, by³oby w ja-
kiœ tam sposób zdezorientowane, jeœli chodzi
o sposób przeprowadzania tej kampanii. Za
300–500 z³ nie jest bowiem prosto przeprowadziæ
tak¹ kampaniê, a je¿eli zbierzemy pieni¹dze od
kilkanastu czy kilkadziesiêciu podmiotów, to ze-
brana kwota spowoduje, ¿e kampania bêdzie, po
pierwsze, szersza, po drugie, bardziej dostêpna,
a po trzecie, chyba ³atwiejsza do przyswojenia
przez ogó³ spo³eczeñstwa.

Koñcz¹c, Panie Marsza³ku, powiem, ¿e jest to
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki
Narodowej, którego notabene… nie by³o. Mam
œwiadomoœæ, ¿e nie przedstawi³em sugestii w spo-
sób jednoznaczny, tak jak by³y one poruszane na
posiedzeniu komisji, ale stara³em siê, a¿eby obraz
nie by³ zafa³szowany. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Jadwigê

Rotnick¹.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Muszê w pewnym sensie ustosunkowaæ siê do

wypowiedzi mojego kolegi klubowego, pana sena-
tora Misiaka, który poruszy³ w swoim wyst¹pie-
niu kilka kwestii, które ja oceniam jako postêpo-
wanie niezbyt fair.

Powiem krótko: pos³ugiwanie siê wynikami te-
stu kole¿eñskiego przeprowadzonego w stosunku
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do pani senator Adamczak jest zdradzeniem pew-
nej tajemnicy rozmowy. Myœlê, ¿e nie powinno to
byæ upubliczniane bez jej zgody. Taka jest moja
opinia.

Ja z kolei jestem osob¹, która czyta metki, czy-
ta sk³adniki ceny, chce wiedzieæ, jaki p³aci pro-
cent VAT. Bardzo by mnie te¿ interesowa³o, ile ko-
sztuje utylizacja sprzêtu elektrycznego, elektroni-
cznego i ka¿dego innego. W tych sk³adnikach mie-
œci siê bowiem tak¿e pewien element edukacji na-
szego spo³eczeñstwa. My nie chcemy byæ szar¹
mas¹, która tylko p³aci i interesuje nas zasobnoœæ
naszej kieszeni, ale chcemy byæ œwiadomi, jak
dzia³amy w obrêbie ca³ej spo³ecznoœci, w tym tak-
¿e w œrodowisku, którego jesteœmy elementem. To
jest pierwsza sprawa.

Druga. W wypowiedzi kolegi Misiaka jest za-
warty daleko posuniêty liberalizm, prowadz¹cy
nawet do „namawiania” do obejœcia prawa – po-
wiedzia³am to koledze jasno – a pokazywanie, i to
z mównicy senackiej, w jaki sposób mo¿na obejœæ
prawo, te¿ jest nie na miejscu.

Wreszcie trzeci argument, mówi¹cy o tym, ¿e
jesteœmy zbiurokratyzowani. W dwóch pañ-
stwach Unii Europejskiej, we Francji i w Hiszpa-
nii, jest uwidaczniany w cenie produktu sk³a-
dnik przeznaczany na ochronê œrodowiska czy
na utylizacjê sprzêtu. Proszê pañstwa, dla nas,
przynajmniej dla mnie, Francja jest jednym
z najbardziej zbiurokratyzowanych pañstw,
a mo¿na to zrobiæ, prawda? Tytu³em riposty, Ko-
lego Misiak, to mówiê.

Co do poprawki odnosz¹cej siê do przekazy-
wania przez samodzielnie wprowadzaj¹cego
sprzêt tej 0,1% przychodów, to w trakcie dysku-
sji zastanawialiœmy siê, czy nie mo¿na by za-
wrzeæ w ustawie zapisu, ¿e ta 0,1% przeznacza-
na na publiczn¹ edukacjê czy kampaniê ekolo-
giczn¹ na przyk³ad mog³aby byæ przekazywana
do funduszu ochrony œrodowiska, który z kolei
by³by zobligowany do prowadzenia takiej kam-
panii. Ale to jest pomys³, który powsta³ na go-
r¹co. Mo¿liwoœæ, jak¹ daje ustawa, ¿e ten¿e in-
dywidualny podmiot mo¿e zawrzeæ umowê
z grup¹ odzysku, która w jego imieniu bêdzie
wype³nia³a obowi¹zek publicznej edukacji, mo-
¿e byæ bowiem z kolei uznana za wzmacnianie
si³y organizacji odzysku i prowadziæ do, nie
wiem, monopolu na prowadzenie tej¿e eduka-
cji. To tak na gor¹co. Nie sk³adam poprawki, bo
jej do koñca jeszcze nie przemyœla³am. Dziêku-
jê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Je-

rzego Chróœcikowskiego.

A pani senator ma czas na z³o¿enie poprawki do
koñca dyskusji. Ostatnim zapisanym do dyskusji
jest pan senator… a, i pan senator Misiak.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcê powiedzieæ kilka s³ów na temat tej usta-

wy, nad któr¹ dyskutujemy, to jest o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska dyskusja by³a doœæ gor¹ca.
Sprawa dotyczy g³ównie œrodowiska i powiem
szczerze, ¿e jestem bardzo zdziwiony tym, ¿e do-
sta³em tak¹ ogromn¹ liczbê pism od ró¿nych in-
stytucji, które siê tym zajmuj¹. W zasadzie trudno
powiedzieæ, co jest tutaj przedmiotem targu po-
miêdzy tymi przedsiêbiorstwami, które powinny
ze sob¹ wspó³pracowaæ, a wyra¿aj¹ swoje ró¿ne
opinie.

Myœlê, ¿e ci, którzy siê zajmuj¹ przetwarza-
niem, zbieraniem, maj¹ wyraŸny cel, narzucony
przez przepisy Unii Europejskiej, które ktoœ musi
wykonaæ. Zwrócono uwagê, co jest bardzo cenne,
na to, ¿e jeœli podmioty maj¹ dzia³aæ wspólnie, to
powinny mieæ równe prawa. Zachowanie zapisu
mówi¹cego o 150% dla jednych, a dla innych
mniej, to wed³ug mnie jest dyskryminacja. Dla-
czego ci, którzy s¹ zobowi¹zani do 150%, maj¹ to
wykonywaæ, a inni nie? Ja uwa¿am, ¿e w naszym
prawie powinno byæ to jednakowo potraktowane –
czy ten podmiot, czy ten podmiot, niech to
bêdzie100%. To dla mnie jest wyraŸnym sygna-
³em, ¿e ta poprawka senacka, która zosta³a zg³o-
szona przez komisjê, powinna byæ przez Wysok¹
Izbê poparta. Powinniœmy stanowiæ jednoznaczne
prawo. Pojawia siê u mnie w¹tpliwoœæ, czy ta
ustawa nie bêdzie potem zaskar¿ona do trybuna-
³u z uwagi na niezgodnoœæ co do traktowania pod-
miotów i dyskryminacjê. W zwi¹zku z tym propo-
nujê, aby tê poprawkê, któr¹ senacka komisja rol-
nictwa przyjê³a, zaakceptowa³a równie¿ Wysoka
Izba.

A œrodki, które s¹ gromadzone na szkolenia…
Mo¿na zapytaæ, dlaczego te wszystkie firmy nie
zmówi¹ siê i nie zrobi¹ jednakowej reklamy czy je-
dnakowo nie szkol¹, nie informuj¹. No mo¿e
wszystkie te firmy nale¿a³oby zmonopolizowaæ.
Uwa¿am, ¿e je¿eli te firmy bêd¹ umiejêtnie prze-
kazywaæ œrodki, bêd¹ to promowaæ… Chyba g³ó-
wnie o to chodzi, bo to jest ta kampania informa-
cyjna, ¿eby nasza œwiadomoœæ sz³a w tym kierun-
ku, nawet ró¿norodnie. Nie musi byæ monopoli-
stycznie. Mam czasami w¹tpliwoœci co do centra-
lizowania, co do tego, czy narodowy fundusz ma
wszystko zast¹piæ. Mo¿e zostawmy tê mo¿liwoœæ,
tak jak jest w zapisie i w tych propozycjach, bar-
dziej gospodarczego dzia³ania, poprzez wiêcej ini-
cjatyw, wiêksz¹ ró¿norodnoœæ, tak aby ka¿dy, kto
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ma dobry pomys³, siê realizowa³. W niektórych
przypadkach zasada monopolizacji, w tym szcze-
gólnie reklam, informacji, moim zdaniem, nie za-
wsze s³u¿y prawdziwemu przekazowi. Dziêkujê
bardzo i proszê o poparcie poprawek, które zosta-
³y zg³oszone przez senack¹ komisjê rolnictwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora To-

masza Misiaka, drugie wyst¹pienie.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie dyskusji na temat punktu czwartego,

w sprawie 0, 1%, i próby doprecyzowania, w jaki
sposób te œrodki mog³yby byæ wydawane,
chcia³bym zg³osiæ poprawkê.

Brzmia³aby ona tak: wprowadzaj¹cy sprzêt sa-
modzielnie wykonuj¹cy obowi¹zek okreœlony
w ust. 1, przeznacza na publiczne kampanie edu-
kacyjne co najmniej 0,1 % swoich przychodów z ty-
tu³u wprowadzenia sprzêtu, osi¹ganych w danym
roku kalendarzowym. Kwota ta mog³aby byæ prze-
kazywana na konto organizacji prowadz¹cej dzia-
³alnoœæ ekologiczn¹. Chodzi o danie mo¿liwoœci nie-
przeprowadzania tej kampanii samodzielnie, tylko
na przyk³ad w sposób zorganizowany poprzez orga-
nizacje funkcjonuj¹ce jako instytucje ekologiczne.

Jeszcze króciutko odniosê siê do tematu naszej
dyskusji, a konkretnie do nawo³ywania czy niena-
wo³ywania do szarego rynku. Myœlê, ¿e sprawa
jest istotna, szczególnie je¿eli zarzut pada z trybu-
ny. Ja tylko, Pani Senator, powiem, ¿e w sytuacji,
kiedy tworzymy prawo, które mo¿e wykreowaæ
szar¹ strefê, warto o tym wspomnieæ, bo to nie jest
nawo³ywanie a przestrze¿enie. Jak tutaj nie bê-
dziemy przestrzegaæ przed tworzeniem szarej
strefy i pokazywaæ dróg jej tworzenia, to na pewno
tego nikt nie bêdzie nigdzie indziej robi³, a szara
strefa niezale¿nie od tego bêdzie funkcjonowaæ,
jak tylko znajdzie furtki, bo niestety, tak jest
skonstruowane ¿ycie gospodarcze. Dlatego poda-
³em taki przyk³ad. Ale to tytu³em wyt³umaczenia
mojej opinii na ten temat. Dziêkujê uprzejmie.

Poprosi³bym o odnotowanie tej poprawki, zaraz
j¹ z³o¿ê na piœmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, poprawki nale¿y sk³adaæ do

koñca dyskusji – albo pan zg³osi w tej chwili tê po-
prawkê i to siê zapisze, albo ju¿…

(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze, proszê na mó-

wnicê, bo to jest dyskusja.
Pan senator Majkowski po raz drugi.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Popieram wniosek pana senatora Misiaka, z je-

dn¹ maleñk¹ ró¿nic¹. Popieram sam¹ logikê
wniosku dotycz¹cego tego, ¿e te œrodki powinny
byæ wykorzystywane przez instytucje wyspecjali-
zowane, ale myœlê, ¿e instytucj¹ najbardziej spe-
cjalistyczn¹ by³by Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska. Ja bardzo chêtnie bym siê podpisa³,
Panie Senatorze, pod poprawk¹, ¿e punktem do-
celowym, na który, powiedzmy, jednostki mia³yby
wp³acaæ œrodki… Tym bardziej, ¿e fundusz jest in-
stytucj¹ chyba najbardziej do tego przygotowan¹
i najbardziej doœwiadczon¹. A wiêc gdyby by³a za-
miana wyrazów „instytucje ekologiczne” na „Na-
rodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska”, to podpi-
sa³bym siê pod tym obydwoma rêkoma.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Senatorze, pomys³ by³ taki, ¿eby to zg³o-

siæ w tej formie, ale na posiedzeniu komisji bê-
dziemy mieli szansê jeszcze udoskonaliæ tê po-
prawkê, ¿eby ona by³a optymalna. No to te¿ jest
kwestia podatkowa. Czy tego typu wp³aty bêd¹…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, pan ju¿ bra³ drugi raz udzia³

w dyskusji, przepraszam, ale po raz trzeci, zgod-
nie z naszym regulaminem, nie mo¿na.

Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-
na. Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli
panowie senatorowie Kazimierz Kleina i Tomasz
Misiak.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

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

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 321,
a sprawozdanie komisji w druku 321A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Lucjana Ci-
chosza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-

wiska chcê przedstawiæ sprawozdanie dotycz¹ce
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procedowanej ustawy o zmianie ustawy o zak³a-
dach leczniczych dla zwierz¹t.

Celem nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t jest
objêcie podmiotów prowadz¹cych zak³ady leczni-
cze dla zwierz¹t przepisami ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

W aktualnym stanie prawnym, w œwietle art. 1
ust. 3 ustawy nowelizowanej, do zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t nie stosuje siê przepisów
o dzia³alnoœci gospodarczej. Dokonuj¹c noweliza-
cji, ustawodawca uzna³, ¿e prowadzenie zak³adu
leczniczego dla zwierz¹t bêdzie dzia³alnoœci¹ re-
gulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej, której wykony-
wanie wymaga spe³nienia szczególnych warun-
ków okreœlonych przepisami prawa. Zak³ad lecz-
niczy dla zwierz¹t, tak jak obecnie, bêdzie móg³
œwiadczyæ us³ugi weterynaryjne po uzyskaniu
wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t, ale podmiot ubiegaj¹cy siê o wpis do
ewidencji bêdzie zobowi¹zany nie tylko spe³niaæ
wymogi przewidziane nowelizowan¹ ustaw¹, ale
równie¿ posiadaæ wpis do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej albo Krajowego Rejestru S¹dowego.

Inaczej ni¿ dotychczas do wniosku o wpis do
ewidencji trzeba bêdzie do³¹czyæ zaœwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
albo do Krajowego Rejestru S¹dowego oraz oœ-
wiadczenie o kompletnoœci i prawdziwoœci da-
nych zawartych we wniosku, o znajomoœci
i spe³nieniu ustawowych warunków wykonywa-
nia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie prowa-
dzenia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.

W przejœciowym okresie okreœlono sytuacjê pra-
wn¹ podmiotów wpisanych do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t na zasadach obowi¹zu-
j¹cych przed dniem wejœcia w ¿ycie nowelizowa-
nej ustawy. Wol¹ ustawodawcy podmioty takie
uznane zostan¹ za wpisane do rejestru dzia³alno-
œci gospodarczej regulowanej. Niemniej jednak
bêd¹ one zobowi¹zane przedstawiæ, w terminie
szeœciu miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie noweli-
zacji, w³aœciwej okrêgowej radzie lekarsko-wete-
rynaryjnej zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej albo o wpisie do Krajo-
wego Rejestru S¹dowego wraz z oœwiadczeniem,
o którym jest mowa w art. 17 ust. 4 i 5 ustawy no-
welizowanej, pod rygorem skreœlenia z ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Ustawa wej-
dzie w ¿ycie w czternaœcie dni od jej og³oszenia.

Szanowni Senatorowie! Propozycja Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska jest taka, aby
Senat raczy³ przyj¹æ szeœæ poprawek do nowelizo-
wanej ustawy, które komisja przedk³ada.

Poprawka pierwsza. W art. 1 w pkcie 2 ust. 2 do-
daje siê zdanie drugie w brzmieniu: Ewidencja jest
rejestrem dzia³alnoœci regulowanej w rozumieniu

przepisu ustawy, o którym mowa w ust. 1. Popraw-
ka ta zmierza do jednoznacznego wskazania, ¿e
ewidencja zak³adów leczniczych dla zwierz¹t jest
rejestrem dzia³alnoœci regulowanej w rozumieniu
przepisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Poprawka druga. W art. 1 pkcie 3 i w art. 17
ust. 3 skreœla siê pkt 5. Poprawka zmierza do wye-
liminowania jednego z dwóch obowi¹zków przed-
stawiania przez przedmiot ubiegaj¹cy siê o wpis
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
oœwiadczenia o spe³nianiu wymogów wprowadze-
nia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.

Poprawka trzecia. W art. 1 pkcie 4 po wyrazach
„w art. 19” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako lit. b i dodaje siê lit. a: w brzmie-
niu: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: W przypadku
stwierdzenia, ¿e zak³ad leczniczy dla zwierz¹t prze-
sta³ spe³niaæ wymogi okreœlone odpowiednio
w art. 5–11 lub narusza inne przepisy ustawy albo
zosta³o stwierdzone naruszenie przepisów ustawy
z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wete-
rynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych – Dzien-
nik Ustaw z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z póŸniejszy-
mi zmianami – okrêgowa izba lekarsko-weteryna-
ryjna wyznacza termin do usuniêcia uchybieñ,
a po jego bezskutecznym up³ywie mo¿e podj¹æ
uchwa³ê o skreœleniu zak³adu z ewidencji. Popraw-
ka trzecia dodaje konsekwencje legislacyjn¹ doko-
nywanych przez ustawodawcê zmian.

Poprawka czwarta. W art. 2 ust. 1 wyrazy „reje-
stru dzia³alnoœci regulowanej” zastêpuje siê wy-
razami „ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t w rozumieniu przepisu ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”.
Poprawka ta uœciœla przepis przejœciowy, korelu-
j¹c go z przepisami merytorycznymi nowelizowa-
nej ustawy.

Poprawka pi¹ta. W art. 2 ust. 2 w pkcie 2 wyra-
zy „art. 17 ust. 4 i 5” zastêpuje siê wyrazami
„art. 17 ust. 4”. Poprawka pi¹ta ujednolica sposób
odsy³ania do przepisów stanowi¹cych o oœwiad-
czeniu o spe³nianiu wymogów prowadzenia za-
k³adu leczniczego dla zwierz¹t.

I ostatnia proponowana, szósta, poprawka.
W art. 2 ust. 3 wyraz „wykreœla” zastêpuje siê wy-
razem „skreœla”. Ta poprawka zapewnia konsek-
wencjê terminologiczn¹ w ustawie.

Ustawê rozpatrzy³a Komisja Rolnictwa i Ochro-
ny Œrodowiska. Rekomenduje ona przyjêcie usta-
wy wraz z szeœcioma poprawkami. Poprawki
zmierzaj¹ do zapewnienia poprawnoœci legislacyj-
nej ustawy oraz eliminuj¹ w¹tpliwoœci interpreta-
cyjne. Dziêkujê bardzo.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.
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Czy ktoœ chce zadaæ takie pytanie? Nie widzê
chêtnych.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Lucjan Cichosz: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku, rezygnujê z wyst¹pienia.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Widzê, ¿e zg³asza siê pan senator Grzegorz Woj-
ciechowski.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-

strze, prosi³bym tutaj, na mównicê.)
Panie Ministrze, projekt zosta³ zg³oszony przez

komisjê „Przyjazne Pañstwo”. Jak zatem rozu-
miem, celem tego projektu jest uproszczenie
b¹dŸ zlikwidowanie jakichœ zbêdnych procedur.
Jakie procedury s¹ tutaj likwidowane? W jaki
sposób to u³atwi ¿ycie osobom, które przychodz¹
do tych zak³adów? I czy by³ jakiœ lobbing w tej ko-
misji? A je¿eli tak, to kto lobbowa³ i w jakim try-
bie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, dziêkujê za py-

tania.
Chcia³bym na nie precyzyjnie odpowiedzieæ.

Rzeczywiœcie jest to projekt komisyjny, którego
celem jest przede wszystkim umo¿liwienie zak³a-
dom leczniczym albo podmiotom prowadz¹cym
zak³ady lecznicze prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej w rozumieniu przepisów ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. To jest
pierwsza istotna kwestia. Mamy w Polsce prawie
piêæ i pó³ tysi¹ca zak³adów leczniczych dla zwie-

rz¹t, które na mocy tej ustawy stan¹ siê firmami,
a wiêc bêd¹ mog³y prowadziæ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w rozumieniu przepisów ustawy, czego do
tej pory nie by³o. Przypomnê, ¿e w wiêkszoœci s¹ to
jednoosobowe firmy. A wiêc jest to, uwa¿am, wy-
jœcie naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska. Ten
postulat by³ wielokrotnie wysuwany przez Krajo-
w¹ Radê Lekarsk¹ i Weterynaryjn¹ i teraz mo¿e
zostaæ, po przyjêciu ustawy przez Wysok¹ Izbê,
zrealizowany w praktyce.

Kolejna kwestia dotyczy rejestracji podmiotów
prowadz¹cych zak³ady lecznicze w zakresie pro-
wadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Informujê
Wysok¹ Izbê, ¿e wszystkie te zak³ady, które ju¿ zo-
sta³y zarejestrowane w okrêgowych radach lekar-
sko-weterynaryjnych, nie bêd¹ zobowi¹zane do
uiszczania op³at, natomiast wszystkie te, które
bêd¹ powstawa³y na nowo, bêd¹ uiszcza³y op³aty
z tytu³u za³o¿enia firmy. Jest to op³ata skarbowa
w wysokoœci 616 z³, a tak¿e op³ata za wypis z Kra-
jowego Rejestru S¹dowego w wysokoœci 15 z³ albo
100 z³ za zarejestrowanie firmy w urzêdzie gminy,
je¿eli chodzi o prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej. I te dwa podstawowe dokumenty maj¹
byæ na mocy ustawy z³o¿one w okrêgowej radzie
lekarsko-weterynaryjnej.

Uwa¿am, ¿e ta ustawa przybli¿a nas ku nor-
malnoœci, upraszcza procedury, przede wszyst-
kim u³atwia korzystanie z pomocy publicznej
przez podmioty prowadz¹ce zak³ady lecznicze. Do
tego, co jest istotne i wa¿ne, te zak³ady bêd¹ mog³y
korzystaæ tak¿e z pomocy z bud¿etu Unii Europej-
skiej na realizacje okreœlonych zadañ. Ustawa
jest oczekiwana przez œrodowisko i myœlê, ¿e bê-
dzie temu œrodowisku dobrze s³u¿yæ. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê.)
Nie ma pytañ, tak?
(G³os z sali: Nie ma.)
Tak… Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów

nie zapisa³ siê do g³osu.
Wniosków te¿ nie ma, jak rozumiem?
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 301,
a sprawozdanie komisji w druku nr 301A.
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Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora W³adys³awa Ortyla,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej na swoim posie-

dzeniu w dniu 27 paŸdziernika rozpatrzy³a ustawê
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.
Zmianawtejustawie jest jednopunktowa.Polegaona
na tym, ¿e w art. 4, który mówi o wykazie spraw i in-
stytucji, do jakich nie stosuje siê wy¿ej wymienionej
ustawy, dopisuje siê pkt 5a, który umo¿liwia zamó-
wienia w ramach realizacji polskiej pomocy zagrani-
cznej, udzielanej przez jednostki wojskowe… Po pro-
stu umo¿liwia prowadzenie tego typu zamówieñ bez
stosowania ustawy. Ustawa ta nie budzi³a kontro-
wersji, nie by³o wiêkszej dyskusji, i jest wnoszona pod
obrady Wysokiego Senatu bez poprawek. Dziêkujê.

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

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

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

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony pre-
zes Rady Ministrów.

Czy pan wiceprezes Urzêdu Zamówieñ Publicz-
nych chce zabraæ g³os w sprawie tej ustawy?

(Wiceprezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Da-
riusz Piasta: Panie Marsza³ku, ja rezygnujê w tym
momencie z zabrania g³osu. Oczywiœcie jeœli bêd¹
jakieœ pytania…)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie maj¹ mo¿liwoœæ zg³asza-

nia zapytañ do przedstawiciela rz¹du. Zapytania
nie mog¹ przekraczaæ jednej minuty.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Jest ktoœ chêtny.
(Senator Ryszard Górecki: Krótkie pytanie, Pa-

nie Marsza³ku, do pana ministra. Jaki jest sposób
kontroli…)

Pan senator Górecki, proszê.

Senator Ryszard Górecki:
Jaki w tej sytuacji, jeœli ustawa zostanie przyjê-

ta, bêdzie sposób kontroli wydawania publicz-
nych œrodków przy zamówieniach, które udziela-
ne s¹ w ramach realizacji polskiej pomocy zagra-
nicznej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Wiceprezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Dariusz Piasta:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Po pier-

wsze, ja bym zacz¹³ od tego, ¿e rzeczywiœcie ta no-
welizacja wprowadza dosyæ istotne ograniczenie,
jeœli chodzi o wartoœæ zamówieñ. To s¹ przede
wszystkim zamówienia ograniczone podmiotowo,
dotyczy to tylko zamówieñ udzielanych przez je-
dnostki wojskowe, zdefiniowane w odrêbnej usta-
wie. Po drugie, one s¹ ograniczone w ten sposób,
¿e mog¹ byæ realizowane tylko w ramach pomocy
zagranicznej, która zmierza do zapewnienia pozy-
tywnego nastawienia ludnoœci lokalnej w miej-
scu, gdzie prowadzone s¹ tego typu dzia³ania. Po
trzecie, one s¹ ograniczone dosyæ istotnie warto-
œci¹, dotycz¹ tylko i wy³¹cznie zamówieñ, których
wartoœæ nie przekracza progów okreœlonych przez
Uniê Europejsk¹, czyli to jest kwota do 130 tysiê-
cy euro w przypadku dostaw b¹dŸ us³ug i nieco
powy¿ej 5 milionów w przypadku robót budowla-
nych. Oczywiœcie te pieni¹dze, nawet je¿eli nie s¹
wydatkowane w ramach ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych, s¹ œrodkami publicznymi,
w zwi¹zku z tym podlegaj¹ oczywiœcie odpowied-
niemu wydatkowaniu.

Odnosz¹c siê zaœ tutaj ju¿ konkretnie do tego
zapytania – one oczywiœcie bêd¹ w jakiœ sposób
musia³y byæ raportowane w sprawozdaniach spo-
rz¹dzanych przez jednostkê, która realizuje tego
typu pomoc zagraniczn¹. I w ten sposób bêd¹
kontrolowane. Nie bêd¹ natomiast podlega³y ju¿
tutaj œrodkom czy narzêdziom przewidzianym
w ustawie – Prawo zamówieñ publicznych, gdy¿
nie bêd¹ jej podlega³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania? Nie widzê

zg³oszeñ.
Dziêkujê panu.
(Wiceprezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Da-

riusz Piasta: Dziêkujê bardzo.)
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006”.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 320,
a sprawozdanie komisji w druku nr 320A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Piotra G³ow-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji

Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o uchwalonej
przez Sejm w dniu 23 paŸdziernika tego roku
ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu progra-
mu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”.

Na mocy art. 8 tej ustawy Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi nie póŸniej ni¿ do dnia
31 marca roczn¹ informacjê o realizacji zadañ wy-
nikaj¹cych z programu. Pe³nomocnik rz¹du do
spraw „Programu dla Odry – 2006” od 2003 r. do
chwili obecnej przedk³ada pod obrady Rady Mini-
strów roczne informacje o realizacji zadañ wyni-
kaj¹cych z tego programu. Przedmiotowe zesta-
wienie jest dokumentem kompleksowym, przygo-
towanym przez pe³nomocnika rz¹du, zawiera-
j¹cym sprawozdania od jednostek, które rozlicza-
j¹ siê ze œrodków przyznanych z rezerwy celowej
bud¿etu pañstwa na realizacjê tego programu.
Pe³nomocnik rz¹du do spraw „Programu dla
Odry – 2006” niezw³ocznie po zakoñczeniu proce-
dur zwi¹zanych z pozyskiwaniem informacji od
jednostek w danym roku sprawozdawczym przed-
k³ada tak¹ informacjê do uzgodnieñ miêdzyresor-
towych. W rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy proponuje siê zmianê terminu przedsta-
wiania przez Radê Ministrów rocznej informacji
o realizacji zadañ wynikaj¹cych z programu
z 31 marca na 30 czerwca. Proponowana zmiana
jest konieczna z uwagi na fakt, ¿e niektóre dane
niezbêdne do przygotowania informacji, o której
mowa w projekcie ustawy, s¹ dostêpne dopiero
w dniu 31 marca lub w terminie póŸniejszym. Do-
tyczy to na przyk³ad danych zawartych w sprawo-
zdaniach od jednostek rozliczaj¹cych siê ze œrod-
ków przyznanych z rezerwy celowej bud¿etu pañ-
stwa, które zgodnie z ustaw¹ o finansach publicz-
nych wp³ywaj¹ do Ministerstwa Finansów
w kwietniu. Zatem, aby dane te mog³y byæ uwzglê-
dnione w informacji rocznej, konieczne jest prze-
suniêcie terminu przedstawienia Sejmowi wspo-
mnianej informacji.

Zmiana terminu przedstawienia informacji nie
bêdzie mia³a, co prawda, wp³ywu na sektor finan-
sów publicznych, jednak¿e, jako ¿e ma na celu za-
pewnienie rzetelnej i prawid³owej sprawozdaw-
czoœci z realizacji zadañ finansowanych ze œrod-
ków bud¿etu pañstwa, mo¿e w konsekwencji
przyczyniæ siê do skuteczniejszej kontroli wydat-
kowania tych œrodków.

I korzystaj¹c z okazji, poniewa¿ program doty-
czy oœmiu województw zachodniej Polski i obe-
jmuje prawie 1/3 obszaru naszego kraju, a pod-
czas prac w Sejmie pos³owie zg³aszali potrzebê
przeprowadzenia debaty nad realizacj¹ „Progra-
mu dla Odry – 2006”, jako przewodnicz¹cy Parla-
mentarnego Zespo³u do spraw Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej, chcia³bym zarówno poprosiæ
o to ministerstwo, jak i zobowi¹zaæ siê do przepro-
wadzenia takiej debaty w Sejmie i w Senacie. Myœ-
lê, i¿ ministerstwo zgodzi siê z nami, ¿e warto tak¹
debatê w chwili obecnej przeprowadziæ.

Reasumuj¹c, po rozpatrzeniu ustawy na posie-
dzeniach w dniach 28 i 30 paŸdziernika, komisja
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana senatora? Nie ma

pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony prze rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony pre-
zes Rady Ministrów.

Czy pan minister Zaleski chce zabraæ g³os
i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Janusz Zaleski: Panie Marsza³ku, z radoœci¹
przyjmujemy propozycjê odbycia debaty i rezyg-
nujemy z zabrania g³osu w kwestii zmian ustawo-
wych.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 323,
a sprawozdanie komisji w druku nr 323A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Antoniego Motyczkê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Antoni Motyczka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia

ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która na po-
siedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej uzyska-
³a poparcie. Art. 1 mówi o tym, ¿e w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 z póŸniejszymi
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zmianami, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w art. 105 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „nie
by³a karana wyrokiem s¹du za przestêpstwo prze-
ciwko bezpieczeñstwu w ruchu drogowym”. Cho-
dzi o to, aby instruktor, który prowadzi zajêcia,
nie by³ karany przez kolegium orzekaj¹ce.

Zmiana druga. W art. 110 w ust. 1 pkt 5 otrzy-
muje brzmienie: „nie by³a karana wyrokiem s¹du
za przestêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu w ru-
chu drogowym”, ale osoba ukarana przez policjê
mandatem karnym nadal mo¿e pe³niæ tê funkcjê.

Przeczytam pañstwu krótkie uzasadnienie.
Prawo o ruchu drogowym stanowi³o, ¿e zaintere-
sowany podmiot musi byæ niekarany wyrokiem
s¹du lub orzeczeniem kolegium do spraw wykro-
czeñ za przestêpstwo lub wykroczenie przeciwko
bezpieczeñstwu w ruchu drogowym. Oznacza³o
to, i¿ osoba karana przez s¹d wyrokiem za wykro-
czenia przeciwko bezpieczeñstwu w ruchu drogo-
wym nie mog³a byæ wpisana na listê instruktorów
prowadz¹cych szkolenie osób ubiegaj¹cych siê
o uprawnienia do kierowania pojazdem silniko-
wym lub tramwajem albo by³a z tej listy skreœla-
na. Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku. To
wszystko na ten temat. Dziêkujê.

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

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

Czy ktoœ pragnie zadaæ takie pytanie? Nie ma
chêtnych.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Motyczka: Dziêkujê uprzej-

mie.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony prezes Ra-
dy Ministrów.

Czy pan minister Jacek Krawczyk chce zabraæ
g³os w kwestii przedstawianej ustawy?

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym tylko w dwóch zdaniach potwier-

dziæ, ¿e ten projekt ustawy dotyczy wykonania
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Jest to pier-
wszy projekt, który dotar³ do Senatu. Kilka nastê-
pnych jest w ró¿nych fazach uzgodnieñ miêdzyre-
sortowych, a tak¿e ju¿ w Sejmie. Mogê tylko wyra-
ziæ nadziejê, ¿e razem z inicjatyw¹, któr¹ podj¹³
Wysoki Senat, zaleg³e wyroki Trybuna³u Konsty-
tucyjnego zostan¹ w szybkim tempie wykonane.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie pragn¹ zadaæ trwa-

j¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytanie przedstawicie-
lowi rz¹du, zwi¹zane z omawianym…

(G³os z sali: Powinno byæ po³¹czone.)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Po³¹czona de-

bata.)
Przepraszam, ale to jeszcze nie ten punkt.
(G³os z sali: Nastêpny.)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Bardzo prze-

praszam.)
Proszê uprzejmie.
Pan senator Wojciechowski, proszê uprzejmie.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Panie Mar-

sza³ku…)
Panie Ministrze, ja bym prosi³ pana o podejœcie.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To bêdzie

bardzo krótkie pytanie, bardzo krótkie, nawet…)
Dobrze, ale ja nie wiem, jak d³uga bêdzie odpo-

wiedŸ.
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Myœlê, ¿e od-

powiedŸ te¿ bêdzie bardzo krótka.)
Proszê bardzo.

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

pytanie.
To rozwi¹zuje pewien problem w pewnym za-

wodzie. Czy równie¿ w innych zawodach mog¹ byæ
podobne problemy? Czy nie nale¿a³oby spojrzeæ
na to niejako z drugiej strony, ¿eby ten wyrok nie
stanowi³ wyroku, tylko by³ w dalszym ci¹gu man-
datem, niejako, nie wiem, instancj¹ odwo³awcz¹,
i rozwi¹za³ wszystkie problemy? Czy tak nie by³o-
by proœciej? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! W odpowie-
dzi na to pytanie chcia³bym stwierdziæ, ¿e Rz¹do-
we Centrum Legislacji ma upowa¿nienie do przy-
gotowywania projektów wy³¹cznie wykonuj¹cych
wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego. Jednoczeœ-
nie powiem, ¿e prowadzimy obecnie przegl¹d
ustawodawstwa, bo je¿eli jeden przepis tego typu
zosta³ zaskar¿ony, to i kolejne, podobnie
brzmi¹ce, mo¿e czekaæ ten sam los. Dokonujemy
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tego i przy okazji kolejnych nowelizacji poszcze-
gólnych ustaw, jeœli zajdzie taka potrzeba, bêdzie
to korygowane. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia
punktów dwudziestego siódmego, dwudzieste-
go ósmego oraz dwudziestego dziewi¹tego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym; sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Teksty ustaw zawarte s¹ w drukach nr 288,
289 i 290. Sprawozdania komisji zawarte s¹
w drukach nr 288A, 288B, 289A, 289B, 290A oraz
290B.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu, pana senatora Piotra £uka-
sza Andrzejewskiego, o przedstawienie kolejno
sprawozdañ komisji w sprawie rozpatrywanych
ustaw.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Te trzy ustawy dotycz¹ nowelizacji poszczegól-

nych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym w zakresie pojazdów zabytkowych.

Pierwsza nowela, zawarta w druku nr 288, ma
na celu umo¿liwienie rejestracji pojazdów histo-
rycznych, uznanych przez rzeczoznawcê samo-
chodowego za unikatowe, które nie mog¹ byæ za-
rejestrowane ze wzglêdu na wznowienie produkcji
modelu o tej samej nazwie. Zmiana polega na re-
zygnacji z wymogu, aby model pojazdu nie by³
produkowany od piêtnastu lat. Chodzi o skreœle-
nie tego przepisu. Komisja po przedyskutowaniu
sprawy sk³ada wniosek o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek.

Druga ustawa nowelizuj¹ca, zawarta w druku
nr 289, to ustawa, która rozszerza definicjê pojaz-
du zabytkowego o pojazdy znajduj¹ce siê w in-
wentarzu muzealiów, umo¿liwiaj¹c przeprowa-
dzenie procedury ich rejestracji, a w konsekwen-
cji dopuszczenie do ruchu drogowego. Na skutek
uwagi systemowej dotycz¹cej konsolidacji u¿y-

tych pojêæ sformu³owanych przez Biuro Legisla-
cyjne i sygnalizowanych oraz przyjêtych przez ko-
misjê, wnosimy o skreœlenie przed s³owami „in-
wentarza muzealiów” wyrazu „ksiêgi”. Tego siê nie
u¿ywa, to nie funkcjonuje, funkcjonuje „inwen-
tarz muzealiów”, a nie „ksiêga inwentarzowa”.
Jest to uwaga formalna, któr¹ wnosi³o Biuro Le-
gislacyjne, i taka poprawka zosta³a z³o¿ona
i przedstawiona pañstwu w stanowisku komisji
w druku nr 289A.

Trzecia ustawa, zawarta w druku nr 290, to
ustawa, której celem jest umo¿liwienie rejestracji
pojazdów zabytkowych pomimo braku wymaga-
nego przy rejestracji dowodu rejestracyjnego, i za-
st¹pienie dowodu rejestracyjnego pojazdu aktu-
alnym zaœwiadczeniem wydanym przez wojewó-
dzkiego konserwatora zabytków.

Tutaj dyskusja trwa³a najd³u¿ej ze wzglêdu na
koniecznoœæ uzgodnienia i procedury administra-
cyjnej, i przes³anek natury formalnoprawnej
i proceduralnej, zmierzaj¹cych do jednoznaczne-
go rozstrzygniêcia, czy wydane zaœwiadczenie jest
elementem, który podlega prawu administracyj-
nemu jako wydawanie decyzji w rozumieniu pra-
wa o postêpowaniu administracyjnym z gwaran-
cjami dla stron, czy nie, i jak jest to kontrolowane,
i wreszcie, jaki charakter ma mieæ zastêpuj¹ce tê
decyzjê i dowód rejestracyjny oœwiadczenie w³a-
œciciela b¹dŸ posiadacza zamieszczaj¹cego w tym
oœwiadczeniu swoje dane osobowe, które bêd¹
traktowane jako przes³anka ustawowa do dopu-
szczenia pojazdu do ruchu.

Komisja zaproponowa³a rozwi¹zanie w postaci
poprawki – znajd¹ j¹ pañtwo w druku nr 290A –
polegaj¹cej na tym, ¿e art. 72 ust. 3 w nowelizo-
wanej ustawie otrzymuje nastêpuj¹ce brzmie-
nie: „W stosunku do pojazdu zabytkowego do-
datkowo wymaga siê dokumentu potwierdza-
j¹cego spe³nienie wymagañ, o których mowa
w art. 2 pkt 39”, gdzie jest definicja pojazdu za-
bytkowego. I dalej: „Dopuszcza siê zast¹pienie
dowodu rejestracyjnego lub dowodu w³asnoœci
pojazdu – tu chodzi o unikatowe, czêsto zabytko-
we pojazdy albo o tak zwan¹ samoistn¹ produk-
cjê, nawet zbiorcz¹, w³aœciciela b¹dŸ tego, kto
ten pojazd wyprodukowa³ – decyzj¹, na podsta-
wie której pojazd zosta³ wpisany do rejestru za-
bytków lub zaœwiadczeniem potwierdzaj¹cym
umieszczenie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji
zabytków, wydanymi przez wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, oraz oœwiadczeniem w³a-
œciciela pojazdu, z³o¿onym pod rygorem odpo-
wiedzialnoœci karnej za fa³szywe zeznania, ¿e po-
jazd ten stanowi jego w³asnoœæ oraz nie posiada
dowodu rejestracyjnego lub dowodu w³asnoœci
pojazdu”. W ten sposób unikniemy takich sytua-
cji, ¿e najpierw zostanie z³o¿one oœwiadczenie,
a póŸniej nagle siê oka¿e, ¿e dowód rejestracyjny
lub dowód w³asnoœci pojazdu siê odnalaz³ albo ¿e
w ogóle zosta³ ukryty. A przecie¿ wiemy, ¿e istnie-
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je nielegalny obrót transgraniczny pojazdami za-
bytkowymi, które stanowi¹ wartoœæ kulturow¹
i jest to nie tylko problem dopuszczenia do ruchu
w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
ale jednoczeœnie jest to kwestia ochrony polskie-
go substratu maj¹tkowego o wartoœciach zabyt-
kowych.

Takie s¹ rozwi¹zania, które proponujemy
w stosunku do trzech ustaw, taki te¿ projekt
i wniosek komisji skierowaliœmy do pana mar-
sza³ka. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, pana senatora Stanis³awa Jurcewicza,
o przedstawienie kolejno sprawozdañ komisji
w sprawie rozpatrywanych ustaw.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 15 paŸdziernika 2008 r.
ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym.

Pan marsza³ek w dniu 16 paŸdziernika skiero-
wa³ ustawê do komisji. Komisja rozpatrzy³a usta-
wê na posiedzeniu w dniu 27 paŸdziernika 2008 r.
W imieniu komisji proszê, aby Wysoki Senat ra-
czy³ uchwaliæ ustawê bez poprawek. Projekt
uchwa³y zawarty jest w druku nr 288B.

Teraz przedstawiê sprawozdanie Komisji Go-
spodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm
w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawie o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Pan marsza³ek w dniu 16 paŸdziernika 2008 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu na
posiedzeniu w dniu 27 paŸdziernika komisja
przyjê³a jednolicie brzmi¹c¹ poprawkê. Jak ju¿
powiedzia³ mój przedmówca, pan senator Andrze-
jewski, poprawka polega na skreœleniu wyrazu
„ksiêgi”. W imieniu komisji proszê, aby Wysoki
Senat raczy³ przyj¹æ ustawê z proponowan¹ przez
komisjê poprawk¹.

Stanowisko komisji, wraz z proponowan¹ po-
prawk¹, zawarte jest w druku nr 289B.

Teraz przystêpujê do przedstawienia w imieniu
Komisji Gospodarki Narodowej trzeciego sprawo-
zdania o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 paŸ-
dziernika 2008 r. ustawie o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym.

Marsza³ek Senatu w dniu 16 paŸdziernika
2008 r. skierowa³ ustawê do komisji. Komisja
rozpatrzy³a projekt ustawy w dniu 27 paŸdzierni-
ka i przyjê³a jednolicie brzmi¹ce poprawki, które
przedstawi³ ju¿ pan senator Andrzejewski. Za-
tem w imieniu komisji wnoszê, aby Wysoki Senat
raczy³ uchwaliæ ustawê z poprawkami zamiesz-
czonymi w druku nr 290B. Bardzo dziêkujê za
uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców. Czy ktoœ z pañstwa sena-
torów pragnie zadaæ takie pytania?

Pan senator Gogacz, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Ja mam pytanie do panów sprawozdawców od-
noœnie do proponowanej zmiany art. 79 zawartej
druku nr 288. W ust. 1 tego¿ artyku³u jest mowa
o tym, ¿e pojazd podlega wyrejestrowaniu, nawet
je¿eli ma ulec demonta¿owi, czyli fizycznie prze-
staæ istnieæ…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale do kogo to
pytanie?)

To panu zadajê pytanie.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tak, tak, s³u-

chamy, ale w druku nr 288 jest ustawa bez popra-
wek.)

Ale to nie ma znaczenia.
W ust 1 w art. 79 jest mowa o tym, ¿e pojazd

podlega wyrejestrowaniu, nawet ten, który fizycz-
nie przestaje istnieæ, ale – co wa¿ne – na wniosek
w³aœciciela. Czyli istotna jest zgoda, oœwiadczenie
woli w³aœciciela. Kiedy przechodzimy do ust. 4,
czyli tego, który podlega nowelizacji, czytamy, ¿e
pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej re-
jestracji. Czyli ja rozumiem, ¿e a contrario podle-
ga powtórnej rejestracji. I skoro nie towarzyszy te-
mu zapisowi informacja, ¿e oczekuje siê oœwiad-
czenia woli w³aœciciela, wyra¿enia zgody przez
w³aœciciela, to czy ja mam prawo rozumieæ propo-
nowan¹ zmianê w ten sposób, ¿e skoro podlega…
Ja siêgn¹³em nawet do s³ownika jêzyka polskiego,
¿eby sprawdziæ, co oznacza to prawnicze sformu-
³owanie, i tam znalaz³em definicjê, ¿e ono oznacza
obowi¹zek przestrzegania danego prawa, obo-
wi¹zek przestrzegania danej ustawy. Czyli ten za-
pis, który pañstwo proponujecie, polega na tym,
¿e ten, kto ma pojazd maj¹cy co najmniej dwa-
dzieœcia piêæ lat, ma obowi¹zek, je¿eli takie prawo
ustanowimy, zg³osiæ siê do najbli¿szego urzêdu
i ten pojazd zarejestrowaæ. Czy tak to mam rozu-
mieæ? Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Do którego sprawozdawcy kieruje pan to pyta-
nie? Do pana senatora Andrzejewskiego, tak?

Jeœli mo¿na, proszê tutaj.

Senator Piotr Andrzejewski:
Odpowiadam. Mo¿e unaoczni to porównanie

dotychczasowego i obecnego brzmienia przepisu.
Przepis, który nowelizujemy, co do swojej istoty
pozostaje taki sam. On mówi, ¿e pojazd wyreje-
strowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wy-
j¹tkiem pojazdu zabytkowego itd. Czyli to, co tu-
taj definiujemy, w³aœnie podlega powtórnej reje-
stracji. Dotychczasowy przepis mówi³, ¿e wyj¹t-
kiem od zakazu powtórnej rejestracji jest pojazd
odzyskany po kradzie¿y, pojazd zabytkowy i – tu
jest nowelizacja – maj¹cy co najmniej dwadzieœcia
piêæ lat, którego model nie jest produkowany od
piêtnastu lat, uznany przez rzeczoznawcê samo-
chodowego za unikatowy lub maj¹cy szczególne
znaczenie dla udokumentowania historii motory-
zacji. Skreœlamy tu tylko – i tylko to siê zmienia –
s³owa: „którego model nie jest produkowany od
lat 15”. I to jest ca³a zmiana.

Przepis zawarty w art. 79 mówi: „Pojazd podle-
ga wyrejestrowaniu przez organ w³aœciwy ze
wzglêdu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,
na wniosek jego w³aœciciela, w przypadku…” itd.
Mówi siê o wyrejestrowaniu, a wyj¹tek od tego
stanowi ten przepis, jako lex specialis, i tutaj jest
mo¿liwoœæ powtórnego zarejestrowania…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Nie jest tam napi-
sane o mo¿liwoœci…)

Nie, nie podlega temu przepisowi, nie podle-
ga… Pojazd wyrejestrowany na podstawie tego
wniosku mo¿e byæ… Móg³by to byæ odrêbny prze-
pis, który mówi, ¿e podlega ponownemu zareje-
strowaniu… i tu wymieniamy te kategorie. Ale
konstrukcja tej ustawy jest troszkê inna, stwier-
dza siê: nie podlega powtórnej rejestracji, z wyj¹t-
kiem pojazdu… Czyli pojazd wyrejestrowany nie
podlega powtórnej rejestracji, z wyj¹tkiem tego
typu pojazdów.

Dyskusja dotyczy³a tak¿e tego, co to jest pojazd
unikatowy, ale pominê to wszystko, bo to jest bar-
dzo specjalistyczne z punktu widzenia konstruk-
cji legislacyjnej… Zgodnie z analiz¹ pojêæ „pojazd
unikatowy”, „pojazd maj¹cy szczególne znaczenie
dla udokumentowania historii motoryzacji”…
Oczywiœcie konieczna jest tu analiza rzeczoznaw-
cy samochodowego. Je¿eli mam rozszerzaæ spra-
wozdanie, to powiem, ¿e by³ problem z tym, czy
ma to byæ rzeczoznawca samochodowy, który ma
okreœlony zakres czynnoœci, zajmuje siê tylko te-
chnicznym dopuszczaniem do ruchu, czy te¿ ma
to byæ rzeczoznawca samochodowy o szczególnej
wiedzy, bo mamy tu jednak do czynienia z pojaz-
dami unikatowymi i zabytkowymi. Jak powia-

dam, stanowi¹ one pewien substrat i zasób warto-
œci nie tylko u¿ytkowych, ale tak¿e artystycznych,
maj¹ wartoœæ zabytku technicznego b¹dŸ charak-
ter muzealny, a wtedy wchodzi to ju¿ w zakres
ochrony substratu muzealnego z jakiegoœ punktu
widzenia. Dlatego te¿ ta konstrukcja jest chyba
dosyæ przejrzysta; mo¿e to jednoczeœnie wyt³uma-
czy to, o czym mówimy.

Poza tym, jak rozumiem, tym, co pana senatora
interesuje – w kontekœcie tych innych ustaw,
o których mówiliœmy, zw³aszcza trzeciej ustawy,
zawartej w druku nr 290, do której proponujemy
poprawki – jest umo¿liwienie rejestracji. Tam ma-
my zast¹pienie dowodu rejestracyjnego aktual-
nym zaœwiadczeniem. Ale jest tutaj problem, czy
w³aœciciel, czy konserwator… Bo tam mamy aktu-
alne zaœwiadczenie wydane przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków, mo¿e byæ równie¿ dopu-
szczenie posiadacza dla okreœlonych celów, mo¿e
to dotyczyæ kogoœ, kto reprezentuje ograniczone
prawa rzeczowe na tym pojeŸdzie… W³aœciciel
mo¿e byæ niezidentyfikowany albo mo¿e toczyæ siê
s¹dowy spór, a pojazd mo¿e byæ wpisany do reje-
stru zabytków, mo¿e nie byæ nawet dowodu w³as-
noœci pojazdu. My staraliœmy siê te wszystkie sy-
tuacje przewidzieæ i st¹d ta poprawka. Mówi siê tu
jeszcze o oœwiadczeniu w³aœciciela pojazdu, z³o¿o-
nym pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za
fa³szywe zeznania, ¿e pojazd ten stanowi jego w³a-
snoœæ, ale w³aœciciel nie posiada dowodu rejestra-
cyjnego lub dowodu w³asnoœci pojazdu. W zwi¹z-
ku z tym posiadacz niejako gwarantuje nam pra-
wo rozporz¹dzalnoœci i pod rygorem odpowie-
dzialnoœci karnej rêczy za cechy tego pojazdu,
które pozwalaj¹ dopuœciæ go w trybie wyj¹tkowym
do ruchu drogowego.

Aczkolwiek ustawa dotyczy w zasadzie bezpie-
czeñstwa i dopuszczalnoœci w zwi¹zku z prawem
o ruchu drogowym, to rozpoznawa³a to miêdzy in-
nymi komisja kultury, poniewa¿ wi¹¿e siê to ze
skatalogowaniem tych u¿ytkowników dróg w ru-
chu publicznym, jako unikatowych b¹dŸ zabytko-
wych, chronionych specjalnie obiektów kultury
narodowej i technicznej jednoczeœnie.

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

szkê.
Ale, Panie Senatorze, mo¿e jeszcze bêdzie pan

potrzebny nam przy mównicy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Pytanie skierowane do senatora sprawozdaw-

cy, pana Andrzejewskiego. Czy wiadomo, z przed-
³o¿enia jakich organów pochodz¹ te procedowane
ustawy? Jakie przes³anki powinny byæ spe³nione,
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by, dla ochrony œrodowiska, móc te trzy ustawy
procedowaæ jako jedn¹? Bo my zgrupowaliœmy te
trzy ustawy, mamy ³¹czn¹ debatê. Jakie przes³an-
ki powinny byæ spe³nione, ¿eby nie trzeba by³o
niepotrzebnie zu¿ywaæ tego pliku papierów, ¿eby
tê sam¹ ustawê w tej samej sprawie znowelizowaæ
jedn¹ ustaw¹, jedn¹ poprawk¹? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Mamy tutaj do czynienia… By³o przedmiotem
rozwa¿añ w komisji, dlaczego akurat taki tryb le-
gislacyjny, a nie inny. Jest to pewne novum. Bo
mamy do czynienia praktycznie z jedn¹ regulacj¹
jednej ustawy dotycz¹c¹ jednego zagadnienia, ale
s¹ trzy ustawy. Jest to pewne novum, tak akurat
Sejm to przyj¹³ i materiê, która w zasadzie powin-
na byæ zawarta w jednej ustawie, rozpisa³ na trzy
ustawy. Nie uznaliœmy, ¿eby to by³a najbardziej
trafna droga legislacyjna, ale tak to Sejm przyj¹³,
wiêc rozpoznajemy w takim zakresie, w jakim
Sejm to zrobi³, niezale¿nie od tego, ¿e spotka³o siê
z dezaprobat¹ w komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Gruszka: To by³o przed³o¿e-

nie rz¹dowe czy…)
Aha, jakie by³o przed³o¿enie.

Senator Piotr Andrzejewski:

To jest przed³o¿enie… to jest z komisji pana po-
s³a Palikota. To jest przyjêta tam technika legisla-
cyjna.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Projekty tych ustaw zosta³y wniesione przez

komisjê sejmow¹, tak¹ mamy informacjê.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanych ustaw?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie, dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ zapytania

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

Czy s¹ jakieœ pytania? Nie widzê chêtnych…
(G³os z sali: Jest.)
Jest? Gdzie?
Pan senator Wojciechowski, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, projekty zosta³y wniesione

przez komisjê „Przyjazne Pañstwo”. W zwi¹zku
z tym mam pytanie: jakie do tej pory by³y proble-
my z rejestracj¹ takich pojazdów? Jak¹ grupê
osób to obejmuje i w jaki sposób te problemy, któ-
re by³y, zostan¹ rozwi¹zane? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, ca³y ten pakiet trzech ustaw,

nad którymi dzisiaj pañstwo debatuj¹, wzi¹³ siê
z tego, ¿e w Polsce nie by³o precyzyjnej regulacji
prawnej dotycz¹cej rejestracji samochodów za-
bytkowych. Rzeczywiœcie w ostatnich latach mie-
liœmy do czynienia z kilkoma, mo¿e kilkunastoma
przypadkami k³opotów z zarejestrowaniem w sy-
tuacji, kiedy niejasny by³ status w³aœcicielski sa-
mochodu. Bywa³o tak, ¿e samochód d³ugie lata
sta³ gdzieœ w stodole, nie by³o dokumentów, na
podstawie których mo¿na stwierdziæ, czyj on
jest… W tej kwestii rzeczywiœcie nie by³o doprecy-
zowañ prawnych i, tak jak pañstwo senatorowie
zauwa¿yli, w komisji „Przyjazne Pañstwo” doko-
nano rozwi¹zania problemów w tym zakresie,
o którym pan senator wspomina³. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka zadaje pytanie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Druk senacki nr 288. Mowa jest o tym, ¿e mo-

del nie jest produkowany od piêtnastu lat, a my
rezygnujemy z tego zapisu. Czy znane s¹ panu mi-
nistrowi takie przypadki, ¿e po tym okresie wzna-
wia siê produkcjê takich samochodów – pod t¹ sa-
m¹ nazw¹, takich samych modeli – które s¹ powo-
dem tej nowelizacji? To jest pierwsze pytanie.

Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e niepotrzebnie
zwielokrotniona zosta³a liczba ustaw dotycz¹cych
tej samej materii, któr¹ poruszamy w procedowa-
nych ustawach? Dziêkujê bardzo.

21. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2008 r.
174 £¹czne rozpatrzenie punktów: 27., 28. i 29., porz¹dku obrad Senatu

(senator T. Gruszka)



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Najpierw drugie pytanie. Ja powtarzam jeszcze

raz: to by³y projekty poselskie. W zwi¹zku z tym…
(Senator Tadeusz Gruszka: Pyta³em o zdanie

pana ministra.)
Aktywnoœci komisji sejmowej nie sposób za-

trzymaæ. Oczywiœcie, ¿e lepiej by³oby, gdyby na-
st¹pi³a kompleksowa regulacja, ale taka by³a wo-
la izby sejmowej, w zwi¹zku z tym mamy takie ini-
cjatywy, a nie inne.

A jeœli chodzi o to pytanie o modele nieproduko-
wane od piêtnastu lat… Mo¿e pan powtórzyæ,
w jakim to by³o zapisie?

Senator Tadeusz Gruszka:
W takim razie powtarzam. Nowelizowany prze-

pis brzmi: Pojazd wyrejestrowany nie podlega po-
wtórnej rejestracji, z wyj¹tkiem pojazdu maj¹cego
co najmniej dwadzieœcia piêæ lat, uznanego za za-
bytkowy przez rzeczoznawcê. Ale w poprzedniej
wersji by³o: którego model nie jest produkowany
od lat piêtnastu. To by³ ten warunek dodatkowy:
nieprodukowanie przez piêtnaœcie lat od momen-
tu uznania pojazdu za zabytkowy. Czy znane s¹
takie przypadki, ¿e po okresie dwudziestu piêciu
lat jest wznawiana produkcja modelu, który trak-
tujemy jako zabytkowy?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Ja s³ysza³em, ¿e s¹ takie przypadki, ale nie jes-
tem w stanie przytoczyæ panu przyk³adów w tej
chwili, bo pan pyta mnie o marki i modele.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Jeszcze pan senator.)
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-

strze, mam pytanie, czy by³ jakiœ lobbing doty-
cz¹cy tej ustawy, a je¿eli tak, to kto lobbowa³?
Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Wie pan co, w Polsce s³owo lobbing zosta³o tak
zdewaluowane, ¿e mówi¹c o lobbingu odczuwam
pewien dyskomfort. Funkcjonuj¹ stowarzyszenia
czy inne formalne cia³a, które zrzeszaj¹ mi³oœni-
ków starych samochodów. Je¿eli grupa mi³oœni-
ków starych samochodów, byæ mo¿e przekrêcam
nazwê, nie potrafiê z pamiêci przytoczyæ dlatego,
¿e to zjawisko jakoœ mnie w ¿yciu nie dotyka³o,
próbuje w ramach prac poselskich wskazaæ lep-
sze rozwi¹zania, nie gwa³c¹c przy tym interesu
pañstwa, to mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³ lobbing.

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

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Przepraszam, czy ta grupa mi³oœników starych

samochodów faktycznie w jakiœ tam sposób, nie
mówmy, ¿e w z³y, mo¿e w normalny sposób ten
lobbing siê odbywa³… Czy by³o coœ takiego, tak?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Panie Senatorze, ta ustawa jest dla nich, ta

ustawa nie narusza niczyich interesów. Kto lepiej
bêdzie wiedzia³, jak w polskim prawodawstwie to
ulokowaæ, jak nie ci, których ustawa ma dotyczyæ?
To jest zjawisko pojedynczych tysiêcy samocho-
dów w Polsce, z czego wiêkszoœæ ma status jasny,
a my próbujemy uregulowaæ te znaleziska albo
coœ, co sta³o latami i czego nie mo¿na by³o wprowa-
dziæ do legalnego obiegu. Ani w ministerstwie, ani
w komisji nie spotka³em ludzi, którzy zajmowaliby
siê bardzo dok³adnie, systematycznie samochoda-
mi starymi. W zwi¹zku z tym pytanie znawców
przedmiotu, czyli tych, którzy s¹ zrzeszeni w tych
organizacjach, wydaje mi siê czymœ oczywistym.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, w ustawie stosuje siê pojêcie

„pojazdy”.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, pojazd.)
Czyli nie musi to dotyczyæ tylko samochodów?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, to mo¿e dotyczyæ
tak¿e motocykli.)

Jasne. A czo³gów, samochodów pancernych?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Mówimy o prawie o ru-
chu drogowym. Prawo o ruchu drogowym nie sta-
nowi o czo³gach.)
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Czyli one mog¹ jeŸdziæ? (Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Furmanki!)
(G³os z sali: Powozy, doro¿ki!)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Wie pan, to do ministra
obrony narodowej raczej…)

Nie, nie, ja mówiê o pojazdach zabytkowych.
Jak pan minister wie, takie sytuacje siê zdarzaj¹.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Panie Marsza³ku, to trochê zabawna sytuacja.

Ja nie wiem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Wysoka Izbo, Panie Marsza³ku, pan marsza³ek

mnie trochê zainspirowa³…
(G³osy z sali: Oooo!)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, ja nie

mia³em zamiaru pana inspirowaæ. Naprawdê, na-
prawdê…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Jeœli pan zapyta o am-
fibie, to bêdzie taka sama odpowiedŸ.)

Na przyk³ad pojazdy konne bêd¹ wchodziæ…
(Weso³oœæ na sali)

(G³os z sali: Zabytkowa bryczka!)
(G³os z sali: Wozy drabiniaste!)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Tadeusz Jarmuziewicz: A czy ma pan na myœli ko-
nia w podesz³ym wieku, czy…) (Weso³oœæ na sali)

Nie, nie, chodzi mi o doro¿ki czy, nie wiem…
(G³os z sali: Konie mechaniczne.)
Poniewa¿ to nie dotyczy rejestracji, to rozu-

miem, ¿e w ogóle nie podlega tej ustawie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Nie s¹dzê, aby dotyczy³o to pojazdów, dlatego

¿e w prawie o ruchu drogowym, jak pamiêtam,
mamy pojêcie pojazdu zaprzêgowego, natomiast
nie spotka³em siê z doprecyzowaniem zagadnieñ
zwi¹zanych z pojazdami zaprzêgowymi.

(G³os z sali:…psie zaprzêgi.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê. Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram ³¹czn¹ dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu, o zg³aszaniu wniosków legislacyjnych
do koñca dyskusji.

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

Zamykam ³¹czn¹ dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym do ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym, druk nr 290, proszê
Komisjê Gospodarki Narodowej oraz Komisjê Kul-
tury i Œrodków Przekazu o ustosunkowanie siê do
przedstawionego wniosku i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 303,
a sprawozdanie komisji w druku nr 303A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-
wej, pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Obrony

Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

Chcê przypomnieæ, ¿e to jest inicjatywa Senatu,
inicjatywa, która znalaz³a wyraz jeszcze w czasie
naszych prac w sierpniu bie¿¹cego roku. Pamiêta-
my wszyscy, ¿e ten projekt by³ przygotowany bez
jakichkolwiek zastrze¿eñ ze strony wszystkich pañ
i panów senatorów, trafi³ do Wysokiej Izby, myœlê
tu o Sejmie, i zosta³ równie¿ w podobny sposób
przyjêty, bez jakichkolwiek poprawek i zastrze¿eñ
w takiej postaci, w takiej formie i treœci, jak¹ prze-
s³aliœmy w naszym druku uchwa³y senackiej.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e zaproponowane zmia-
ny maj¹ na celu doprecyzowanie zakresu odpo-
wiedzialnoœci za uiszczanie op³at za u¿ywanie lo-
kali i op³at poœrednich osób zamieszkuj¹cych
w lokalu mieszkalnym na podstawie decyzji ad-
ministracyjnej stanowi¹cej podstawê prawn¹ do
zajmowania lokalu. Tam istnia³y pewne w¹tpli-
woœci co do interpretacji prawnej. Chodzi³o o to,
jakich osób mia³yby dotyczyæ te op³aty, co w kon-
sekwencji sprowadza³o siê w zasadzie do rozstrzy-
gania o odpowiedzialnoœci ju¿ w fazie egzekucji,
kiedy to czêsto wystêpowano o egzekucjê tych op-
³at w stosunku do osób, które formalnie by³y z lo-
kalem zwi¹zane, ale faktycznie w nim nie zamie-
szkiwa³y.
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Dlatego te¿ przyjêto takie rozstrzygniêcie, aby
rozwi¹zania prawne dotycz¹ce tej konkretnej
sprawy korespondowa³y z uregulowaniami praw-
nymi zawartymi w kodeksie cywilnym. Myœlê tu
o art. 6881, w którym te¿ by³o dookreœlenie, ¿e
chodzi o sta³e zamieszkanie, jak równie¿ o kwestie
odpowiedzialnoœci dotycz¹cej sta³ego zamieszka-
nia. W tym projekcie ustawy zaproponowano
zmianê art. 37 w ust. 2 i w ust. 3.

Chcê powiedzieæ, ¿e przygotowana zosta³a eks-
pertyza legislacyjna. Nie zg³oszono ¿adnych za-
strze¿eñ do treœci przyjêtej ustawy. Tak¿e w sta-
nowisku rz¹du popiera siê przyjête rozwi¹zania.

Po posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej,
które odby³o siê 28 paŸdziernika, w sprawozdaniu
przedstawionym w druku nr 303A znalaz³ siê
wniosek, jednog³oœnie przyjêty, aby Senat przyj¹³
ustawê bez poprawek. To wszystko.

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

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

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

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pan minister Pi¹tas.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, dziêkujemy za

ten projekt i w pe³ni go popieramy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przedstawicie-
la rz¹du.

Czy s¹ zapytania? Nie widzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu i zg³aszania wniosków legislacyjnych do
zakoñczenia dyskusji.

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Biszty-
ga z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do proto-
ko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu no-
wej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 322,
a sprawozdanie komisji w druku nr 322A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, pana senatora Ryszarda Knosalê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoki Sena-

cie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na swoim po-

siedzeniu w dniu 28 paŸdziernika rozpatrzy³a
wniosek o nadanie nowej nazwy Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu.

Wniosek ten spe³nia wszystkie wymagania sta-
wiane przez prawo o szkolnictwie wy¿szym, to
znaczy, Akademia Ekonomiczna posiada prawa
do doktoryzowania w jednej dziedzinie w szeœciu
dyscyplinach: w czterech dyscyplinach zwi¹za-
nych z naukami ekonomicznymi, w zakresie to-
waroznawstwa oraz w zakresie zarz¹dzania.

Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi
przyjêcie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, taki wnio-
sek zosta³ przez komisjê jednog³oœnie przyjêty na
posiedzeniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Nie

ma.
Dziêkujê panu senatorowi.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Do reprezento-

wania rz¹du zobowi¹zany jest minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego.

Witam pani¹ minister Gra¿ynê Prawel-
sk¹-Skrzypek. Pani Minister, czy chcia³aby pani
zabraæ g³os w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-
-Skrzypek: Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê, Pani Minister.
A czy pañstwo senatorowie maj¹ jakieœ pytania

do pani minister?
(Senator Ryszard Górecki: Sprawa jest czysta.)
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Pan rektor mówi, ¿e sprawa jest czysta.
W takim razie rozumiem, ¿e pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Nikt siê do dyskusji nie zapisa³, zatem dyskusjê

zamykam.
Dziêkujê pani minister za obecnoœæ.
Og³aszam, ¿e g³osowanie w sprawie tego pun-

ktu odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Wysokiej
Izby. I tym stwierdzeniem koñczê punkt trzydzie-
sty pierwszy.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego drugiego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Kon-
wencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, spo-
rz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

Tekst ustawy jest w druku nr 326, a sprawo-
zdania komisji, liczne, znajduj¹ siê w drukach
nr 326A, 326B, 326C i 326D.

Proszê o przedstawienie sprawozdania komisji
pana senatora profesora Leona Kieresa. Sprawo-
zdania Komisji Spraw Zagranicznych, bo potem
bêd¹ jeszcze kolejne.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wystêpujê tutaj w imieniu i z upowa¿nienia Ko-

misji Spraw Zagranicznych. Poniewa¿ ta konwen-
cja dotyczy przede wszystkim podstawowych
praw i wolnoœci obywatelskich, zagadnieñ regulo-
wanych ustawami, dla jej ratyfikacji musi byæ
przyjêty tryb w³aœciwy dla uchwalania ustaw, czy-
li chodzi o wyra¿enie stanowiska w formie ustawy
przez obydwie izby polskiego parlamentu.

Konwencja dotyczy zagadnieñ istotnych,
zwi¹zanych z kontaktami z dzieæmi w sytuacji,
kiedy opiekê nad dzieckiem sprawuje jedno z ro-
dziców, a zw³aszcza wtedy, gdy rodzice mieszkaj¹
na terytorium dwóch ró¿nych pañstw. Dotyczy
ona równie¿ sytuacji innych osób, które wyka¿¹
swoje zwi¹zki z dzieckiem.

Konwencja wskazuje… Notabene do tej pory tê
konwencjê podpisa³o, o ile pamiêtam, jedenaœcie
pañstw, a ratyfikowa³o piêæ, wœród nich Ukraina,
W³ochy, Austria. Unia Europejska podjê³a dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do tego, ¿eby ca³e ugrupowanie
by³o stron¹ tej konwencji, co automatycznie spra-
wi, ¿e dwadzieœcia siedem pañstw cz³onkowskich
stanie siê jej stronami.

Jak powiedzia³em, konwencja dotyczy proble-
mu kontaktu z dzieckiem w sytuacji, kiedy zosta-
³o ono odseparowane od jednego albo nawet i od
obojga rodziców, a tak¿e w pewnych wypadkach,
gdy ten proces separacji wystêpuje w stosunku
do innych osób, przy czym chodzi o osoby, które
maj¹ i wyka¿¹ swoje zwi¹zki rodzinne z dziec-
kiem.

Wbrew temu, co czasami mówi siê o tej kon-
wencji, ona odnosi siê przede wszystkim do praw
dzieci, rodziców tak¿e, ale przede wszystkim do
praw dzieci, do utrzymywania kontaktów z osoba-
mi uczuciowo, jak mówi konwencja, bliskimi
dziecku oraz z osobami innymi, z³¹czonymi wiê-
zami uczuciowymi, przede wszystkim rodzinny-
mi, z dzieckiem, co dotyczy zw³aszcza sytuacji,
w której tych rodziców ju¿ nie ma. Jedynym orga-
nem, który móg³by ograniczaæ prawo dziecka do
kontaktów z jego bliskimi, z rodzicami, jest, jak
mówi konwencja, niezawis³y s¹d. By³y pewne
kontrowersje w dyskusjach nad tym, jaki organ
móg³by to prawo ograniczaæ lub je potwierdzaæ.
W konwencji jest takie sformu³owanie, ¿e ma to
byæ organ o uprawnieniach zbli¿onych do s¹do-
wych. Ale proszê pamiêtaæ, ¿e musz¹ to byæ
przede wszystkim organy maj¹ce status organów
niezale¿nych, niezawis³ych, samodzielnych w de-
cydowaniu. Przewiduje siê równie¿ instytucjê me-
diacji miêdzy stronami zaanga¿owanymi w spór
o to, czy, a jeœli tak, to na jakich warunkach oraz
kiedy, mog¹ odbywaæ siê kontakty z dzieckiem.
S¹d sam mo¿e skierowaæ do mediacji miêdzy za-
interesowanymi, zw³aszcza rodzicami. Wówczas
ustalenie przed odpowiednim mediatorem… Pol-
ski kodeks postêpowania cywilnego zna instytu-
cjê mediacji ju¿ od dawna, tak¿e w sprawach z za-
kresu prawa rodzinnego i opiekuñczego mediacje,
mo¿e nie w szerokim zakresie, ale jednak, s¹ sto-
sowane.

Problemem kolejnym jest udzielenie zapewnie-
nia, ¿e dziecko wróci do osoby, która sprawuje
nad nim opiekê. Konwencja przewiduje tutaj gwa-
rancje, ustanawia pewne mechanizmy zabezpie-
czenia prawid³owego wykonywania orzeczeñ
s¹dowych czy te¿ mediacji i wykonywania w tym
zakresie orzeczeñ s¹dowych, nawet poprzez sk³a-
danie kaucji pieniê¿nych. A wiêc te zabezpiecze-
nia s¹ tutaj wprowadzone.

Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ reguluje konwencja,
jest okreœlenie krêgu osób uprawnionych do kon-
taktu z dzieæmi. Na mocy konwencji to prawo po-
siadaj¹ przede wszystkim rodzice dziecka. Zre-
szt¹ w ka¿dym przypadku zarówno przyznawania
prawa do kontaktu z dzieckiem, jak i ograniczania
go s¹d powinien siê kierowaæ „dobrem dziecka”.
To pojêcie w polskiej doktrynie i polskim orzeczni-
ctwie s¹dowym ma swoje aksjologiczne wartoœci
i znaczenie i w zasadzie w sprawach spornych nie
powinno budziæ w¹tpliwoœci.

Na mocy decyzji s¹du, znowu ze wzglêdu na do-
bro dziecka, takie kontakty mog¹ zostaæ ustano-
wione równie¿ w przypadku innych osób spokre-
wnionych z dzieckiem, chodzi tutaj zw³aszcza
o dziadków, a wiêc o krewnych. Tylko wyj¹tkowo
i opcjonalnie, fakultatywnie mo¿e byæ przyznane
takie prawo do kontaktu dziecka z innymi osoba-
mi, niemaj¹cymi zwi¹zków rodzinnych z dziec-
kiem, ale tylko wtedy, je¿eli prawo wewnêtrzne
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danego pañstwa przewiduje tak¹ mo¿liwoœæ. Pra-
wo polskie, polski kodeks rodzinny i opiekuñczy,
który generalnie jest tutaj, akurat w tej sprawie,
aktem u³omnym – z tego, co wiem od pana mini-
stra Rêdziniaka, rz¹d przygotowuje nowelizacjê
kodeksu rodzinnego i opiekuñczego – stosownie
do postanowieñ konwencji nie przewiduje i nie za-
mierza przyznawaæ innym osobom prawa do kon-
taktu z dzieckiem, gdyby to narusza³o dobro
dziecka. Chodzi tu zw³aszcza o problem
ma³¿eñstw homoseksualnych, problem osób,
które pozostaj¹ w zwi¹zkach w³aœnie tego rodza-
ju, czyli partnerskich.

Na posiedzeniu komisji w¹tpliwoœæ budzi³a
równie¿ kwestia pojêcia „s¹d”. Mianowicie or-
ganem rozstrzygaj¹cym w sprawach kontaktu
z dzieckiem, jak mówi konwencja, ma byæ s¹d
oraz inny organ, je¿eli posiada on uprawnienia
równowa¿ne i jednoczeœnie atrybuty w³adzy
s¹downiczej. Jak wspomina³em tutaj, chodzi
o bezstronnoœæ, niezawis³oœæ, niezale¿noœæ wo-
bec innych w³adz i podleganie wy³¹cznie pra-
wu. Wskazywano tutaj chocia¿by niemieckie
urzêdy do spraw m³odzie¿y, Jugendamt. Ale
w œwietle prawa polskiego takie organy nie mo-
g¹ byæ traktowane jako organy s¹dowe. W pra-
wie polskim nie przys³uguje takiemu organowi
uprawnienie w zakresie ustalania i kszta³towa-
nia prawa do kontaktów z dzieæmi na podstawie
konwencji.

Konwencja przewiduje wzajemne uznawanie
i wykonywanie orzeczeñ dotycz¹cych kontaktów
z dzieæmi. To oznacza, ¿e je¿eli s¹d lub inny organ
obcego pañstwa wyda orzeczenie w tej sprawie
i ono bêdzie podlega³o wykonaniu w Polsce, cho-
cia¿by ze wzglêdu na to, ¿e dziecko przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to nie ozna-
cza bezpoœredniej i automatycznej skutecznoœci
orzeczenia tamtej w³adzy s¹downiczej lub innej,
równowa¿nej w prawie polskim, bowiem wyrok
s¹du pañstwa obcego nie jest w Polsce automaty-
cznie wykonywany. Musi byæ wczeœniej, przed
wykonaniem, uznany przez odpowiedni polski
s¹d, a nastêpnie musi byæ mu nadana klauzula
wykonalnoœci, co podlega procedurze polskiego
prawa, konkretnie kodeksu postêpowania cywil-
nego. Oznacza to wiêc, ¿e w³adze polskie, oczywi-
œcie mówiê tutaj o s¹dach, bêd¹ dysponowaæ, jak
pan minister Rêdziniak nas informowa³, pewnym
filtrem, który bêdzie pozwala³ na ocenê orzeczeñ
i na eliminowanie w³aœnie tych orzeczeñ sto-
j¹cych w sprzecznoœci nie tylko z prawem pol-
skim, ale z polskim porz¹dkiem publicznym. Pra-
wie ¿e cytujê tu pana ministra, by nie naraziæ siê
na zarzut plagiatowania jego wypowiedzi. Dotyczy
to zw³aszcza tych kontaktów w przypadku zwi¹z-
ków partnerskich z innych pañstw, które uznaj¹
byt prawny takich w³aœnie zwi¹zków. W Polsce, ze

wzglêdu na stan prawa polskiego, istnieje podsta-
wa do odmowy uznania takiego zwi¹zku jako
przes³anki uprawniaj¹cej do kontaktu z dziec-
kiem.

Wspomnia³em tutaj te¿ o tym, ¿e podstawow¹
przes³ank¹, któr¹ powinien kierowaæ siê organ
orzekaj¹cy w sprawie kontaktów rodziców, wstêp-
nych czy zstêpnych z dzieckiem, jest dobro dziec-
ka, po angielsku best interests of the child, czyli
najlepszy interes dziecka. Polskie prawo pos³ugu-
je siê tym pojêciem, st¹d te¿ sformu³owanie „dob-
ro dziecka” znalaz³o siê w t³umaczeniu konwencji
na jêzyk polski, w polskim tekœcie konwencji. To
pojêcie, jak powiedzia³em, jest znane i utrwalone
w polskiej judykaturze, a wiêc w orzeczeniach
s¹dowych, i ono nie nastrêcza³o do tej pory w¹tpli-
woœci interpretacyjnych.

Gdybyœcie chcieli pañstwo mnie zapytaæ o to,
jak wygl¹da³a dotychczasowa praktyka, to po-
wiem, ¿e pan minister przedstawi³ mi dane staty-
styczne, zw³aszcza dotycz¹ce wydawania dzieci
uprowadzonych, porwanych. W zwi¹zku z bra-
kiem odpowiednich regulacji prawnych takie sy-
tuacje bardzo czêsto maj¹ miejsce, a media to na-
g³aœniaj¹. Te statystyki, które otrzyma³em z Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci, pokazuj¹, ¿e nasze
s¹dy znacznie czêœciej odmawiaj¹ wydania dzieci,
ni¿ akceptuj¹ wnioski kierowane do Polski przez
organy zagraniczne. I tak w 2006 r. na dwadzie-
œcia dziewiêæ wniosków polskie s¹dy uwzglêdni³y
tylko dziewiêæ, w 2007 r. na trzydzieœci szeœæ
wniosków uwzglêdniono osiem, a w okresie do
koñca wrzeœnia obecnego roku, czyli 2008 r., jak
pan minister Rêdziniak mnie poinformowa³, na
trzydzieœci osiem przyjêtych wniosków uwzglê-
dniono dwa. O wiele skuteczniej polskie organy
wystêpowa³y za granic¹ o nakazanie powrotu
dzieci do Polski, skutecznoœæ tych wniosków by³a
o wiele wy¿sza. W 2006 r. Polska skierowa³a czter-
dzieœci cztery wnioski, na ich podstawie nakaza-
no powrót dwudziestu dwojgu dzieciom, w 2007 r.
skierowano szeœædziesi¹t jeden wniosków, z cze-
go trzydzieœci jeden zosta³o uwzglêdnionych. Ta
statystyka to nie tylko suche fakty dokumentu-
j¹ce stanowisko s¹dów polskich. Ona równie¿ po-
kazuje, w kontekœcie przyznania s¹dom prawa do
decydowania o kontaktach dzieci z rodzicami lub
innymi osobami, o zakresie tych kontaktów, to, ¿e
s¹dy polskie dobrze chroni¹ interes dzieci, a tak¿e
interes obywateli polskich. I tu siê zgadzam ze sta-
nowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwoœci, ¿e ten
interes bêdzie równie dobrze chroniony w przy-
sz³oœci, po ratyfikacji tej konwencji, w³aœnie przez
s¹dy polskie.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê

bardzo, Panie Senatorze.)
Oczywiœcie komisja rekomenduje Wysokiej

Izbie przyjêcie ustawy ratyfikuj¹cej tê kon-
wencjê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Panie Mar-

sza³ku, w kwestii formalnej.)
Tak?

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Czy ja móg³bym uzyskaæ wyjaœnienie, dlaczego
do tego punktu – ale to nie jest pytanie do pana se-
natora – trzydziestego drugiego, jest jedno, dru-
gie, trzecie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: S¹ cztery
sprawozdania komisji.)

Tak.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W³aœnie

chcia³em o tym powiedzieæ, Panie Senatorze.)
Jakie jest merytoryczne uzasadnienie, ¿eby ko-

misja sportu i nauki siê tym zajmowa³a?
(G³os z sali: Pana marsza³ka Borusewicza trze-

ba zapytaæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Trudno mi odpowiedzieæ na pytanie, Panie Se-
natorze.

Moja proœba by³aby nastêpuj¹ca. Poniewa¿
pierwszy raz w mojej krótkiej karierze s¹ cztery
sprawozdania komisji, w zwi¹zku z tym mia³bym
serdeczn¹ proœbê do nastêpnych sprawozdaw-
ców, ¿eby ich sprawozdania zawiera³y wartoœæ do-
dan¹, a nie powtórzenie, powiem w ten sposób.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Równie dobrze
mog³aby tym siê zaj¹æ komisja gospodarki…)

W ka¿dym razie, w zwi¹zku z tym jeszcze raz…
Mamy za sob¹ bardzo dok³adne sprawozdanie

pana senatora reprezentuj¹cego Komisjê Spraw
Zagranicznych, a teraz, jako drugi sprawozdawca,
zabierze g³os pan senator Andrzej Misio³ek. Jest to
sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze raz upraszam wszystkich sprawo-

zdawców o te wartoœci dodane.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Przedstawiam sprawozdanie z prac Komisji Na-

uki, Edukacji i Sportu nad ustaw¹ o ratyfikacji
Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, spo-
rz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

Poniewa¿ mój przedmówca, pan senator Leon
Kieres, bardzo wyczerpuj¹co omówi³ sprawê, po-
za tym w toku prac komisji w³aœciwie nic wiêcej
nie by³o powiedziane, proszê pozwoliæ, ¿e w imie-
niu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zarekomen-

dujê Wysokiemu Senatowi podjêcie uchwa³y
w sprawie przyjêcia omawianej ustawy bez popra-
wek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoñ, jako sprawo-

zdawca Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci.

Teraz jeszcze, przy okazji, odpowiem panu se-
natorowi Piesiewiczowi...

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Co do komisji
edukacji, tak?)

Tak. W moim mniemaniu to jest tak, ¿e sprawa
tej konwencji zachodzi³a na obszary dzia³ania
wszystkich tych czterech komisji. A jest tak, ¿e
nawet je¿eli coœ trochê zachodzi, to jest wtedy me-
rytoryczna i formalna podstawa do tego, ¿eby do
danej komisji to skierowaæ. Ale to jest taka odpo-
wiedŸ…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Z tym ¿e ta kon-
wencja nie tego dotyczy³a…)

No, czêœciowo… Rozumiem, ¿e pan senator nie
jest do koñca zadowolony.

Panie Senatorze, proszê bardzo. Senator spra-
wozdawca.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci po-

stanowi³a zarekomendowaæ przyjêcie tej ustawy
bez poprawek, albowiem konwencja w istocie za-
wiera powtórzenie wielu miêdzynarodowych re-
gulacji prawnych, których Polska ju¿ od dawna
jest stron¹, zw³aszcza chodzi tu o konwencjê has-
k¹ o cywilnych aspektach uprowadzenia dzieci
tudzie¿ o Europejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka.
Wprowadza ona jedynie pewne elementy porz¹d-
kuj¹ce. Dlatego komisja ¿adnych zastrze¿eñ nie
zg³osi³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I kolejny sprawozdawca, pan senator Piotr Ka-

leta, sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wychodz¹c naprzeciw sugestii pana mar-

sza³ka, chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e komisja na
posiedzeniu w dniu 4 listopada bie¿¹cego roku je-
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dnog³oœnie przyjê³a propozycjê ratyfikacji tej kon-
wencji. Podjêcie takiej uchwa³y rekomendujê Wy-
sokiej Izbie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Zakoñczyliœmy sprawozdania. Teraz wszyscy

sprawozdawcy w³aœciwie powinni siê tu ustawiæ,
ale ewentualnie… Bo oczywiœcie teraz mog¹ byæ
pytania do senatorów sprawozdawców.

Rozumiem, ¿e jako pierwszy zada pytanie pan
senator Piotrowicz. Proszê bardzo. TyIko do ko-
gó¿, mianowicie?

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja mam pytanie
do pana senatora Kieresa, który najobszerniej
sprawê objaœni³.)

To ja w takim razie…
Panie Senatorze, przej¹³ pan na swoje barki

g³ówny merytoryczny ciê¿ar przedstawiania spra-
wy. Proszê zatem odpowiadaæ.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Czasami

mamy takie wra¿enie – przynajmniej niektórzy tak
to postrzegaj¹ – jakoby nasze standardy prawne od-
biega³y od wy¿szych standardów unijnych, od nie-
którychstandardówokreœlonychwkonwencjach.

Czy nie dziwi pana senatora fakt, ¿e oto w pol-
skim systemie prawnym o losie dziecka decyduje
tylko i wy³¹cznie s¹d, a w œwietle konwencji, je¿eli
dobrze us³ysza³em, mog¹ decydowaæ w tej kwestii
równie¿ inne organy? Czy pan senator nie odnosi
wiêc takiego wra¿enia, jakbyœmy mieli tu do czy-
nienia z podwójnymi standardami?

Nie tak dawno dyskutowaliœmy o izbach mor-
skich i powiadaliœmy, ¿e one nie spe³niaj¹ stan-
dardów unijnych, bo nie cechuje ich owa nieza-
wis³oœæ. Dziœ konwencja operuje, obok s¹dów, in-
nym podmiotem, który mo¿e decydowaæ o losie
dziecka. Czy to nie budzi naszych w¹tpliwoœci
i zastrze¿eñ? Czy nie jest to obni¿enie pewnych
standardów w odniesieniu do polskiego systemu
prawnego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, zw³aszcza za ten element py-

tajny – wyraŸnie to by³o…
(Senator Leon Kieres: Mogê odpowiedzieæ, Pa-

nie Marsza³ku?)
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Akurat jeœli chodzi o izby morskie, to bra³em

wówczas udzia³ w dyskusji i by³em zwolennikiem
utrzymania tego organu. Co zaœ tyczy sie tej spra-

wy, to ja te¿ móg³bym mieæ, tak jak powiedzia³em,
w¹tpliwoœci, Szanowny Panie Senatorze. Tyle tyl-
ko, ¿e, jak powiedzia³em, klauzulê wykonalnoœci
w wypadku orzeczenia innego s¹du lub organu
innego pañstwa nadaje polski s¹d. I to on bêdzie
bada³, czy w œwietle prawa polskiego organ, pod-
miot inny ni¿ w³adza orzekaj¹ca w tamtym pañ-
stwie, ni¿ w³adza s¹downicza, spe³nia wymagania
przedstawiane w prawie polskim, odnoszone do
orzeczeñ w tych sprawach – a te orzeczenia musz¹
pochodziæ od organu niezawis³ego, niezale¿nego,
kompetentnego i merytorycznie uprawnionego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz najpierw pan senator WoŸniak, a potem

kolejni senatorowie.
Proszê bardzo…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do

pana ministra te¿ teraz mo¿na?)
Nie, póŸniej. Pani Senator, przecie¿ regulamin

mog³aby ju¿ pani sobie przyswoiæ.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale

ja tak tylko chcia³am zapytaæ…)

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy ta konwencja zosta³a ratyfikowana
tak¿e przez Republikê Federaln¹ Niemiec, a jeœli
tak, to jak wygl¹da przestrzeganie postanowieñ
tej konwencji w Niemczech. Mówiê o tym w kon-
tekœcie artyku³u, który zosta³ opublikowany
30 paŸdziernika w „Rzeczpospolitej” i z którego
mo¿na by wnosiæ, ¿e urzêdy o nazwie Jugendamty
prowadz¹ dzia³alnoœæ naruszaj¹c¹ prawa cz³o-
wieka. W tej sprawie zawi¹zane zosta³o stowarzy-
szenie, którego inicjatorami s¹ Francuzi. Oczywi-
œcie mia³bym te¿ pytanie do pana ministra, ale to
ju¿ w drugiej czêœci. W konkluzji pytanie jest ta-
kie: czy Niemcy tak¿e to ratyfikowa³y? I czy zda-
niem pana senatora, pana profesora, nie docho-
dzi do ³amania praw cz³owieka przez Jugendam-
ty? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Tu by³y dwa pytania, co najmniej dwa.
Do chwili obecnej konwencjê ratyfikowa³y…

Niemcy nie. Ale ratyfikowa³y j¹: Republika Alba-
nii, Republika Czeska, Rumunia, Republika San
Marino i Ukraina. Dalszych dwanaœcie pañstw j¹
podpisa³o, czyli rozpoczê³o jakby proces ratyfika-
cji, a s¹ to: Austria, Belgia, Bu³garia, Chorwacja,
Cypr, Grecja, W³ochy, Malta, Mo³dowa, Portuga-
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lia, San Marino i Turcja. Polska notabene podpi-
sa³a konwencjê 24 wrzeœnia 2003 r., konwencja
ju¿ wesz³a w ¿ycie 1 wrzeœnia 2005 r., bo do wejœcia
jej w ¿ycie wymagana by³a ratyfikacja przez piêæ
pañstw, co mia³o miejsce.

Nie wiem, czy pan senator by³ obecny w czasie
mojego pierwszego wyst¹pienia, kiedy mówi³em
o Jugendamtach, miêdzy innymi, jako o przyk³a-
dzie. Ewidentnie prawo polskie, ju¿ obecnie obo-
wi¹zuj¹ce, w moim przekonaniu… Ale to pan mi-
nister powinien albo potwierdziæ, albo zaprze-
czyæ. Niemniej jednak z rozmowy z panem mini-
strem wynika, ¿e potwierdza on mój pogl¹d, i¿ Ju-
gendamty nie mog¹ byæ uznawane za organ s¹do-
wy lub takiemu organowi równowa¿ny. Tak ¿e
w prawie polskim orzeczenia s¹dowe nie mog¹ ak-
ceptowaæ ustaleñ czy uprawnieñ Jugendamtów
w zakresie ustalania i kszta³towania prawa do
kontaktów z dzieæmi na podstawie konwencji. Ta-
kie jest moje stanowisko w tej sprawie.

(Senator Henryk WoŸniak: Pan Marsza³ek jest
zajêty, ale pozwolê sobie na tylko jedn¹…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, proszê sobie pozwoliæ.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê uprzejmie.
Pytanie uzupe³niaj¹ce. Panie Senatorze, czy

jest okreœlony w konwencji termin graniczny jej
ratyfikacji przez kraje, które j¹ podpisa³y? Dziê-
kujê.

Senator Leon Kieres:
Nie, nie ma tego, o ile pamiêtam.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, moje pytanie w jakimœ stop-

niu uprzedzi³ pan senator WoŸniak…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To proszê go

nie zadawaæ.)
Wobec tego moje pytanie pójdzie dalej. Zasa-

dniczo chyba najbardziej jesteœmy zaintereso-
wani tym, by konwencjê tê ratyfikowa³y takie
kraje jak Anglia i Niemcy, a to z tego wzglêdu, ¿e,
o ile dobrze pamiêtam, w Anglii znajduje siê ak-
tualnie oko³o trzynastu tysiêcy polskich dzieci.

Oko³o 30% ma³¿eñstw emigracyjnych jest w fazie
rozpadu albo ju¿ po rozpadzie. A wiêc widzimy, ¿e
najbardziej jesteœmy zainteresowani tym, by
konwencja by³a ratyfikowana przez te w³aœnie
pañstwa.

Czy jako przedstawicielowi Komisji Spraw Za-
granicznych znane s¹ panu senatorowi powody
zwlekania tych dwóch pañstw z ratyfikacj¹ tej¿e
konwencji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Nie, nie kontaktowa³em siê z ambasadami ani

z osobami reprezentuj¹cymi te pañstwa w celu
ustalenia, dlaczego tak jest. Oczywiœcie mam
swoje przypuszczenia, domys³y, które prawdopo-
dobnie s¹ zbli¿one do pogl¹dów pana senatora.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wiêcej pytañ nie ma. By³ to…
(G³os z sali: Jest jeszcze…)
A, przepraszam, Panie Senatorze.
Pan senator W³odzimierz Cimoszewicz. Proszê

bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Ja równie¿ mam pytanie do senatora Kieresa.

Ten w¹tek, który przewija³ siê przed chwil¹ w za-
dawanych pytaniach, pojawi³ siê tak¿e w trakcie
obrad Komisji Spraw Zagranicznych. Pozwolê
wiêc sobie sformu³owaæ pytanie nastêpuj¹co.

Czy w sytuacji, w której w pewnych pañstwach
nie podjêto decyzji o zwi¹zaniu siê t¹ konwencj¹,
podpisaniu, ratyfikacji, zwi¹zanie siê ni¹ przez
Polskê mo¿e w jakichkolwiek przypadkach pro-
wadziæ do pogorszenia sytuacji dzieci bêd¹cych
polskimi obywatelami? Czy wbrew intencjom –
jak zrozumia³em, intencjom twórców tej konwen-
cji – mo¿e ona dzia³aæ przeciwko dobru dziecka?

Senator Leon Kieres:
Jest odwrotnie. W moim przekonaniu, kon-

wencja znacz¹co poprawia sytuacjê rodziców,
a zw³aszcza dzieci, bo pozwala, po pierwsze, na
pos³ugiwanie siê œrodkami przewidzianymi w tej
konwencji, zw³aszcza wobec pañstw, z którymi
nie mamy dwustronnych umów o wzajemnej po-
mocy. Po wtóre, jest ona inspiracj¹ do tego, ¿eby
inne pañstwa podpisywa³y jednak tê konwencjê.
I wreszcie, jak powiedzia³em, Unia Europejska
jest w tej chwili na drodze do ratyfikacji tej kon-
wencji, wiêc wydaje siê, ¿e uprzedzaj¹ca ratyfika-
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cja przez Polskê przyspieszy proces unijny, co oz-
nacza, ¿e pañstwa, które s¹ stosunkowo niechêt-
ne konwencji, w przysz³oœci równie¿ bêd¹ ni¹
zwi¹zane. A wiêc tutaj mam pe³ne przekonanie, ¿e
dobro dziecka bêdzie lepiej chronione, ni¿ ma to
miejsce dzisiaj, w obecnym stanie prawnym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ do pana senatora.
To by³ rz¹dowy projekt uchwa³y. Rz¹d repre-

zentuj¹ dwa ministerstwa. Witam panów mini-
strów, pana Rêdziniaka z Ministerstwa Sprawied-
liwoœci i pana Borkowskiego z MSZ.

Panowie Ministrowie, w tej kolejnoœci, jak¹ po-
da³em, czy chcielibyœcie zabraæ g³os i przedstawiæ
stanowisko rz¹du? Proszê siê dogadaæ i przedsta-
wiæ stanowisko.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci £ukasz Rêdziniak: Maj¹c na wzglê-
dzie wartoœci dodane, Panie Marsza³ku, chêtnie
odpowiemy na pytania… Po prostu szanujemy
czas pracy Wysokiego Senatu.)

Rozumiem. Dziêkujemy bardzo. W razie czego
bêdzie podatek od wartoœci dodanej. Dziêkujê.

W takim razie kto chcia³by zadaæ pytania? Ro-
zumiem, ¿e pani senator.

O, teraz, teraz pani senator mo¿e zadawaæ py-
tania panom ministrom.

Proszê bardzo, pani senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana ministra sprawiedli-

woœci. Czy tekst niniejszej Konwencji w sprawie
kontaktu z dzieæmi by³ t³umaczony na jêzyk pol-
ski z jêzyka niemieckiego? Pytam, gdy¿ w Niem-
czech u¿ywa siê fa³szywie pojêcia „dobro dziecka”
– kindeswohl. Pojêcie to w Niemczech nie ma ¿a-
dnej definicji ustawowej, tak wiêc niemieckie Ju-
gendamty, w imiê dobra dziecka – mówiê to w cu-
dzys³owie – zabraniaj¹ rozmawiaæ polskim rodzi-
com ze swoimi dzieæmi w jêzyku polskim, a w kon-
sekwencji odbieraj¹ rodzicom ich dzieci. Czy
chcemy tego samego w Polsce? Pytam o to w kon-
tekœcie art. 2 lit. e konwencji, który mówi tak: or-
gan s¹dowy oznacza s¹d lub organ administracyj-
ny maj¹cy równowa¿ne uprawnienia – tu cytowa-
³am. Czy chce siê wprowadziæ w Polsce niemiecki
Jugendamt jako organ administracyjny maj¹cy
równowa¿ne uprawnienia? Ja pytam o to œwiado-
mie, dlatego ¿e pan senator Kieres powiedzia³
o uznawaniu wyroków innego pañstwa w Polsce.
Ale tu siê mówi o organach administracyjnych
w kraju, który ratyfikuje to, czy wiêc chcemy

stworzyæ jeszcze organ administracyjny, który bê-
dzie wyjêty spod kontroli ministerstwa i który bê-
dzie móg³ wp³ywaæ na to, co siê dzieje z dzieckiem?

I nastêpne pytanie. Ja nie podzielam tego po-
œpiechu i nie uwa¿am, ¿eby ta konwencja pomog-
³a, dlatego ¿e gdyby tak by³o, to takie kraje, jak
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia daw-
no by j¹ ratyfikowa³y. One jednak zdaj¹ sobie
sprawê z tego, jak wa¿ne s¹ instrumenty we-
wn¹trz pañstwa, aby chroniæ swojego obywatela.
I mam w zwi¹zku z tym proœbê, ¿eby tymi staty-
stykami tutaj, ¿e tak powiem, nie mydliæ nam
oczu, dlatego ¿e pan minister przecie¿ dobrze wie,
i¿ wœród tych przypadków, które s¹ za³atwione
odmownie, oddajemy dzieci w myœl wybiórczo…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, ale to s¹ stwierdzenia, nie pytania. Proszê
przejœæ do pytania.)

Dobrze. Czy w zwi¹zku z tym pan minister nie
uwa¿a, ¿e je¿eli chodzi o konwencjê hask¹, nale¿y
wyjœæ naprzeciw s¹dom, wymiarowi sprawiedli-
woœci, gdzie nie wszyscy sêdziowie, niestety, tylko
niektórzy, wybiórczo traktuj¹ tê konwencjê, a ten
szeœciotygodniowy termin traktuj¹ jako termin
rozwi¹zania sprawy, podczas gdy jest to li tylko
termin do zg³oszenia woli, ¿e proces bêdzie trwa³.
I oddaje siê dzieci rzeczywiœcie czêsto w rêce oj-
ców, z którymi one nie mia³y kontaktu, w sytua-
cjach, gdy kobiety ucieka³y, szukaj¹c pomocy
w Rzeczypospolitej Polskiej w³aœnie dlatego, ¿eby
rzetelnie móc przeprowadziæ proces i przedstawiæ
materia³ dowodowy. Czy pan nie uwa¿a, ¿e nale¿y
przeszkoliæ, wyjœæ naprzeciw s¹dom i wymiarowi
sprawiedliwoœci, tak aby nie podwa¿aæ ich nieza-
wis³oœci, aby by³a œwiadomoœæ, jak stosowaæ
przepisy konwencji haskiej, do której nie ma
w prawie polskim aktów wykonawczych czy roz-
porz¹dzeñ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Ja w takim ra-

zie zapraszam tu, na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Bardzo dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Szanowna Pani Senator! Pozwolê sobie pokrótce
odpowiedzieæ na pytania. Bardzo dziêkujê w ogóle
za debatê na ten temat. Tak jak wczeœniej mówi-
³em, to jest wa¿na kwestia, i uwa¿am, ¿e nale¿y siê
ni¹ adekwatnie zaj¹æ. Tylko pamiêtajmy… I tutaj
odpowiadam od razu na pytanie drugie, po co my
to robimy. Po co Rzeczpospolita ratyfikuje tê kon-
wencjê? Ratyfikujemy j¹ w interesie naszych oby-
wateli. Pamiêtajmy o jednym: oczywiœcie ka¿dy
przypadek jest przypadkiem traktowanym indy-
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widualnie, s¹ przypadki tragiczne, ale w zdecydo-
wanej wiêkszoœci, podkreœlam: w zdecydowanej
wiêkszoœci, spory o dzieci s¹ sporami pomiêdzy
obywatelami polskimi. Te sprawy transgraniczne
to zdecydowana mniejszoœæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja
nie mówiê o Polsce.)

W wiêkszoœci przypadków, pan senator Piotro-
wicz o tym wspomina³, s¹ to ma³¿eñstwa polskie,
które siê rozpadaj¹. I nastêpnie chodzi o umo¿li-
wienie kontaktów z dzieckiem jednemu czy dru-
giemu z rodziców, którzy s¹ Polakami i ¿yj¹ w ró¿-
nych krajach. Przypadki bywaj¹ najró¿niejsze.
Bywaj¹ porwania dzieci przez obywateli polskich.
Myœmy niedawno przez Belgiê œci¹gali z Cypru
porwane dziecko, które wywióz³ ojciec, notabene
Polak. W zwi¹zku z tym to dotyczy, pamiêtajmy,
naszych obywateli. Co do pytania, czy nie za szyb-
ko: nie, nie robimy tej ratyfikacji za szybko…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,
ja mówi³am o mieszanych ma³¿eñstwach.)

Nie robimy za szybko tej ratyfikacji. Jak ju¿
wspomina³ pan profesor Kieres w odpowiedzi na
pytanie pana senatora Cimoszewicza, w³aœnie na
forum unijnym, dziêki temu, ¿e bêdziemy mieli
ju¿ pe³en proces ratyfikacji, chcemy gard³owaæ
i przymuszaæ ca³¹ Uniê do przyst¹pienia do kon-
wencji haskiej. Jest to jak najbardziej w naszym
interesie.

Co do konwencji haskiej i tego, czy tam jest
wybiórcze traktowanie: Ministerstwo Sprawied-
liwoœci nie jest supers¹dem. S¹dy dzia³aj¹ indy-
widualnie. Ja tylko zapewniam Wysok¹ Izbê,
tak jak zapewnia³em te¿ pani¹ senator na posie-
dzeniu komisji, ¿e ministerstwo jest od zape-
wnienia w³aœciwego szkolenia sêdziów i my to
jak najbardziej bêdziemy robiæ. Zale¿y nam na
tym, ¿eby poziom orzecznictwa by³ wysoki. No
ale ja oczywiœcie nie mogê wp³ywaæ na indywi-
dualne przypadki, nie mogê korygowaæ decyzji
s¹du.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nikt
tego nie podwa¿a.)

Odpowiadam jeszcze na pytanie dotycz¹ce tek-
stu oryginalnego konwencji. Ona jest sporz¹dzo-
na w jêzyku francuskim i angielskim, nie jest to
t³umaczenie z niemieckiego.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: W³a-
œnie, wiêc…)

W zwi¹zku z tym jest to t³umaczenie z francus-
kiego b¹dŸ z angielskiego. I pamiêtajmy jeszcze –
pad³o pytanie o te organy – ¿e decyduje zawsze
prawo wewnêtrzne, niemniej tutaj jest odes³anie
do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³o-
wieka i Podstawowych Wolnoœci, z Rzymu,
z 1950 r. To ona to determinuje. Zawsze musi byæ
organ typu s¹dowego z zaskar¿alnymi orzeczenia-
mi. Podawany tutaj w debacie jako przyk³ad Ju-

gendamt nie jest organem s¹dowym i nie spe³nia
takich warunków.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,
on jest organem administracyjnym.)

Przyjmuj¹c czysto teoretycznie, ¿e taki organ
wydawa³by tego typu orzeczenia, nale¿a³oby
stwierdziæ, ¿e one nigdy nie bêd¹ uznane w Rze-
czypospolitej, bo by³oby to sprzeczne z podstawo-
wym porz¹dkiem prawnym, który zak³ada za-
skar¿alnoœæ orzeczeñ i wieloinstancyjnoœæ. Dlate-
go te¿ w tym zakresie nie obawiamy siê jakiego-
kolwiek niebezpieczeñstwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator ma nastêpne pytania, jak rozu-

miem.
Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Ministrze, ja nie pyta³am o potwierdze-

nie, ¿e wyroki Jugendamtów tutaj oczywiœcie…
Ale Jugendamty to robi¹ przez s¹dy. I chodzi o to,
¿eby obywateli chroniono w Polsce, a nie wydawa-
no ich tam – Polacy s¹ bezbronni w s¹dach nie-
mieckich – tak jak robi¹ Austria i Niemcy. Austria
to nawet z nara¿eniem siê dwukrotnie na trybu-
na³. Tak siê broni obywateli. Ju¿ nie mówiê o Iz-
raelu, który w ogóle nie wydaje swoich obywateli.

Ale ja mia³am inne pytanie, Panie Ministrze,
nie zrozumieliœmy siê. Nie chodzi o Jugendamty
w Polsce i branie pod uwagê ich wyroków, bo nie
one wydaj¹ wyroki, tylko s¹dy, Jugendamty dzia-
³aj¹ przez s¹dy. Mnie chodzi o pkt 2 lit. e konwen-
cji, gdzie siê mówi: organ s¹dowy oznacza s¹d lub
organ administracyjny maj¹cy równowa¿ne up-
rawnienia. To jest w tekœcie konwencji.

A wiêc ja pyta³am, czy w Polsce my bêdziemy te-
raz tworzyæ takie administracyjne twory, jakim
jest Jugendamt w Niemczech, które równie¿ bêd¹
mia³y takie uprawnienie. Bo do tego to zmierza.
I te kraje, nie ratyfikuj¹c, dobrze wiedz¹, co robi¹,
poniewa¿ chc¹ poprzez zapisy prawa wewnêtrz-
nego chroniæ swoich obywateli. To by³o moje pyta-
nie. Czy my, w myœl tego, bêdziemy tworzyæ takie
organy wewnêtrzne?

I jeszcze jedno pytanie. Chodzi³o, tak jak pan
powiedzia³, o t³umaczenie. Rzeczywiœcie, w jêzyku
polskim pojêcie „dobro dziecka” jest w art. 4
ust. 2 i 3. Moim zdaniem, jest to b³¹d. Powinno
byæ „najlepiej pojêty interes dziecka”. I taka jest
wersja angielska: the best interest of the child.
W wersji polskiej konwencji o prawach dziecka
przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w 1989 r. zosta³ u¿yty poprawnie
termin „najlepiej pojêty interes dziecka”, w art. 9
ust. 3. A dobro dziecka w jêzyku angielskim to
jest: wellbeing of the child. Ja pytam w tym kon-
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tekœcie. W jêzyku niemieckim nie istnieje defini-
cja terminu „dobro dziecka”, ja siê dowiadywa-
³am. Czy my bêdziemy stosowaæ to tak wybiórczo
jak Jugendamty, które, mówi¹c o dobru dziecka,
zabieraj¹ polskim rodzicom dzieci i pozbawiaj¹ je
kontaktów z rodzicami tylko dlatego, ¿e mówi¹ po
polsku. A wiêc to s¹ poœrednie organy administra-
cyjne, które bêdziemy tworzyæ czy nie bêdziemy?
Jak to jest z tym t³umaczeniem, z t¹ dowolnoœci¹?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Senator!

Pierwsza kwestia. Je¿eli chodzi o stosowanie
ustawy i konwencji, to je¿eli coœ jest dla nas
wi¹¿¹ce, to my to stosujemy. Pamiêtajmy o dwóch
dobrach. Z jednej strony mo¿emy byæ oskar¿ani
o to, ¿e nie wykonujemy konwencji b¹dŸ j¹ wyko-
nujemy, ale z drugiej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e
w Polsce panuje rasizm i ksenofobia. W przypad-
ku rodziców zagranicznych masowo tych dzieci
nie wydajemy… Nale¿y zawsze pamiêtaæ – prze-
praszam za kolokwializm – ¿e kij ma dwa koñce.
To nie jest tylko jedna i wy³¹czna wartoœæ. Ja
oczywiœcie sympatyzujê z naszymi rodakami
z przyczyn oczywistych, ale pamiêtajmy, ¿e istnie-
je równoœæ wobec prawa. Je¿eli ja oczekujê, ¿e za
granic¹ nasi obywatele bêd¹ w stanie dochodziæ,
a dochodz¹, jak wiemy – przepraszam, statystyka
jest brutalna – na swoj¹ korzyœæ stosowania kon-
wencji haskiej o cywilnych aspektach uprowa-
dzenia dziecka, to my musimy w Polsce tak samo
robiæ.

Drugie pytanie – organ s¹dowy. Nie, to jest
oczywiœcie na potrzeby konwencji i ogólnego zapi-
su, a je¿eli chodzi o polski porz¹dek prawny, to
mamy kodeks postêpowania cywilnego i tutaj nie
ma ¿adnych w¹tpliwoœci – w sporach z zakresu
prawa rodzinnego wystêpuje kognicja s¹downi-
ctwa powszechnego.

I trzecie pytanie. Dobro dziecka jest pojêciem
istniej¹cym i osadzonym w polskim porz¹dku
prawnym. Pani senator akurat poda³a jeden przy-
k³ad. Ja powiem, ¿e tak naprawdê je¿eli chodzi
o interes, to on wystêpuje, ale w prawie gospodar-
czym, bo istnieje interes kontraktowy. I to jest ten
termin, gdzie s³owo „interes” ma zastosowanie.
A je¿eli chodzi o kwestiê, jak Niemcy to bêd¹ nazy-
waæ czy jak bêd¹ nazywaæ to w Zjednoczonym
Królestwie, to zawsze zale¿y to od indywidualnego

orzecznictwa i orzecznictwa danego kraju. W na-
szym porz¹dku prawnym akurat dobro dziecka
ma znaczenie ugruntowane i nie budzi to ¿adnych
w¹tpliwoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jak rozumiem, jeszcze jedno pytanie pani se-

nator, ostatnie, tak? Dobrze.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Przepraszam bardzo.
Panie Ministrze, ja prosi³am… Na temat staty-

styk mogê rzeczywiœcie z panem na korytarzu po-
dyskutowaæ, bo w ostatnim czasie… Nawet te staty-
styki, które pan podaje, te¿ mo¿na zbiæ, podaæ w
w¹tpliwoœæ, o przypadki, które pan zalicza do tych
w³aœnie nielicznych, kiedy siê oddaje dziecko. Dzie-
ci nie powinny byæ oddane, bo ma pan dowody…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, pytanie, pytanie.)

Niestety, potrzeba by³o presji medialnej, aby-
œcie pañstwo zdali sobie sprawê, ¿e w tych przy-
padkach s¹dy nie wziê³y pod uwagê materia³u do-
wodowego, który œwiadczy³ o tym, ¿e by³y powody
do ucieczki z kraju do Polski, aby chroniæ dziecko
i matkê. Mimo wszystko s¹dy nie przeanalizowa³y
materia³u dowodowego, wyda³y dzieci i matki
z negatywnym dla siebie wyrokiem musia³y wró-
ciæ do Wielkiej Brytanii b¹dŸ te¿ Holandii, gdzie te-
raz walcz¹ o swoje prawa, wzdychaj¹ i mówi¹ – to
przykro jest zacytowaæ – ¿e dobrze, i¿ polski sêdzia
siê t¹ spraw¹ nie zajmuje. A wiêc pan minister wie,
¿e nawet wœród tych przypadków… Moje pytanie
jest takie. Chodzi o te przypadki, które uwa¿a pan
za nieliczne, o te, kiedy zwracamy dzieci. O ile by
pan zweryfikowa³ to, wiedz¹c, ¿e niestety, ale wszy-
stko wskazuje na to, ¿e proces dowodowy nie by³
dobrze przeprowadzony i pospieszono siê z zabra-
niem matce dzieci i wydaniem ich ojcom, którzy
przez trzy czy cztery lata ani nie widzieli siê z dziec-
kiem, ani z nim nie rozmawiali. Trauma, jak¹ te
dzieci prze¿ywaj¹ do dzisiaj, i matki, które tam po-
jecha³y, ¿eby walczyæ o swoje prawa, jest na nie-
wyobra¿alnym poziomie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Pani Senator, za nadanie ko-

lejnym dziesiêciu stwierdzeniom formy jednego
pytania.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Bardzo dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Pani Senator! Nie jestem od oceny orzecznictwa
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s¹dów powszechnych. S¹dy s¹ niezale¿ne. Pani
Senator, pamiêtam nawet, ¿e podczas pewnej de-
baty dyskutowaliœmy o jednym przypadku. Ja
mogê wspó³czuæ naszym obywatelom, ale nie mo-
gê na to wp³yn¹æ, mówi¹c: nie, ten s¹d rejonowy
czy okrêgowy Ÿle dzia³a. Nie mo¿na tego wybiórczo
traktowaæ, bo mo¿na by równie¿ wybiórczo trak-
towaæ… No nie powiemy, tamci w Wielkiej Bryta-
nii czy na Ukrainie fatalnie orzekali. To nie nale¿y
do obowi¹zków Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
To, co my musimy zapewniæ, i tego siê na pewno
podejmujê wobec Wysokiej Izby po raz kolejny, to
w³aœciwe szkolenie. Nie jesteœmy od tego, ¿eby in-
dywidualnie wybieraæ sprawy, mówi¹c: ta lepiej,
ta gorzej. Nie o to chodzi. My to robimy koncepcyj-
nie. Po to przedk³adamy Wysokiej Izbie do ratyfi-
kacji tê konwencjê, ¿eby u³atwiæ naszym obywa-
telom dochodzenie ich praw i spowodowaæ polep-
szenie ich sytuacji prawnej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Ostatnie pytanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, ale pani senator wprowadzi³a

marsza³ka w b³¹d, powiedzia³a pani, ¿e poprzed-
nie pytanie by³o ostatnie...

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Przepraszam, pomyli³o mi siê.)

La donna è mobile.
Dobrze, proszê.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Teraz naprawdê ju¿ ostatnie.
Panie Ministrze, ja nie chcê podwa¿aæ nieza-

wis³oœci s¹du ani nie oczekujê od pana, ¿eby pan
podwa¿a³ wyroki. Zada³am pytanie, o ile by pan to
zweryfikowa³. Ale mo¿na te¿ zadaæ inne pytanie.

Do kogo maj¹ pisaæ osoby, które uwa¿aj¹, ¿e
ich proces przebiega³ Ÿle, jak nie do ministra czy
do prokuratora generalnego, u którego szuka siê
pomocy w takich przypadkach?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Krótkie pytanie, krótka odpowiedŸ.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Odsy³am do przepisów w zakresie postêpowa-

nia dyscyplinarnego. Je¿eli jest jakikolwiek za-
rzut, to siê go sk³ada, postêpowanie siê toczy.
Kropka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Henryk WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê.
Bardzo krótkie pytanie. Panie Ministrze,

chcia³bym prosiæ, ¿eby pan siê wypowiedzia³ na
temat takiej w¹tpliwoœci. Czy jeœli proces ratyfi-
kacji zosta³by zakoñczony z udzia³em Republiki
Federalnej Niemiec, to nale¿y rozumieæ, ¿e ta kon-
wencja wyeliminuje istnienie Jugendamtów? Czy
mo¿na sobie wyobraziæ tak¹ sytuacjê, ¿e bêdzie
organ o charakterze urzêdu, rozstrzygaj¹cy
wstêpnie, tak jak do tej pory – a z informacji pra-
sowych wynika, ¿e jest ponad dwieœcie skarg do
Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego – i do-
piero konsekwencj¹ tego wstêpnego rozstrzygniê-
cia o charakterze decyzji administracyjnej bêdzie
rozstrzygniêcie przed s¹dem, rozstrzygniêcie
wi¹¿¹ce? Czy znikn¹ Jugendamty?

I drugie pytanie. Czy Ministerstwo Spraw Za-
granicznych interweniowa³o w obronie obywateli
polskich maj¹cych poczucie pokrzywdzenia przez
Jugendamty? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jak rozumiem, to jest pytanie do pana mini-

stra.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Sena-

torze! Pytanie drugie. S³ysza³em odpowiedŸ mini-
stra Kremera w Sejmie podczas debaty, ¿e by³y ta-
kie interwencje podejmowane. Byæ mo¿e minister
Borkowski rozwinie ten temat.

Czy bêd¹ wyeliminowane? Znaj¹c niemiecki po-
rz¹dek prawny, i analogiczne konwencje, myœlê, ¿e
oczywiœcie s¹dy powszechne bêd¹ stosowa³y tê
konwencjê. Jugendamt jest tam urzêdem admini-
stracyjnym, który zajmuje siê nadzorem, jest
czymœ w charakterze naszego s¹dowego kuratora,
ale nie jest to organ orzekaj¹cy. Je¿eli Niemcy przy-
st¹pi¹ do tego, to bêd¹ ichniejsze s¹dy powsze-
chne, które s¹ akurat bardzo podobne do polskich.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze Borkowski, czy mogê prosiæ
o odpowiedŸ? Ale to mo¿e z miejsca, bo tutaj pan
minister Rêdziniak zostaje.

Proszê bardzo.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:

Ze wzglêdu na wystêpowanie tych przypadków
na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, na-
sze urzêdy konsularne s¹ szczególnie w³aœnie
w Republice Federalnej Niemiec uczulone na te
przypadki. Dzia³alnoœæ urzêdów konsularnych
w takich sytuacjach polega na tym, ¿e udzielaj¹
konsultacji Ministerstwu Sprawiedliwoœci, a tak-
¿e landowym ministerstwom sprawiedliwoœci,
udzielaj¹ bezpoœredniej pomocy osobom zainte-
resowanym przez doradztwo co do trybu postêpo-
wania. Ponadto udzielaj¹ pomocy Jugendamtom
i s¹dom, jeœli chodzi o dostêp do polskojêzycz-
nych t³umaczy, psychologów, socjologów, specja-
listów, którzy mog¹ byæ pomocni w rozstrzyganiu
tych spraw.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Ja przejmê pa³eczkê od pani senator Mielew-

czyk, bo to jest powa¿na sprawa, jeœli chodzi
o mo¿liwoœæ domagania siê swoich praw przez
matki, które maj¹ negatywny wyrok, zwracaj¹ siê
do ministerstwa i ministerstwo niestety nie odpo-
wiada, mimo ¿e sprawa wymaga tego. A wiêc jaka
jest mo¿liwoœæ dochodzenia…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Dla-
czego nie ma kasacji?)

Dlaczego nie ma kasacji wyroku?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

ma takiej mo¿liwoœci w ogóle.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

ma mo¿liwoœci.)
(Senator Janina Fetliñska: Nie ma mo¿liwoœci.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:
Jeszcze raz.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Senator!

Takie s¹ przepisy procedury cywilnej. Gdyby ist-
nia³a skarga kasacyjna w tym trybie zaskar¿ania,
to ta konwencja – z tego, co rozumiem, pani sena-
tor pyta o konwencjê hask¹ o szczególnych aspek-
tach uprowadzania dzieci – nie mia³aby mo¿liwo-

œci bycia stosowan¹. Tak by³o do 2000 r. Dlatego
te¿ ustawodawca w pewnym momencie zdecydo-
wa³ siê to zmieniæ.

Jeœli zaœ chodzi o ministerstwo, to zawsze od-
powiadamy na skargi i wnioski, od tego jesteœmy,
ale ja nie gwarantujê, ¿e bêdzie to zawsze za³at-
wione tak, jak by chcia³ wnioskodawca. Dziêkujê.

(Senator Janina Fetliñska: Ja mam jeszcze py-
tanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:

Poniewa¿ i w prasie, i w naszych biurach te
sprawy pojawiaj¹ siê dosyæ czêsto, a sytuacja ma-
terialna Polek, Polaków jest jednak trudniejsza
i op³aty adwokackie s¹ drogie, chcia³abym siê do-
wiedzieæ, czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci i Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych widz¹ jak¹œ
mo¿liwoœæ zorganizowania lepszej, wiêkszej po-
mocy, aby te kobiety rzeczywiœcie mog³y docho-
dziæ swoich praw. My stawiamy na rodzinê, ale de
facto nie pomagamy tej rodzinie, a szczególnie
matkom, które znajduj¹ siê w tak trudnych sy-
tuacjach, my nie pomagamy im w wychowaniu
dzieci. Czy pan minister widzi jak¹œ szansê na po-
prawê tej sytuacji?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
Aczkolwiek znowu proszê o pytania o wartoœci

dodanej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Je¿eli chodzi o pomoc prawn¹, to my w³aœnie pro-
jektujemy ustawê o œwiadczeniu pomocy prawnej
za poœrednictwem urzêdów opieki spo³ecznej, ale
to jest globalna sprawa. Z tego, co wiem, to za gra-
nic¹ pomagaj¹ nasi konsulowie, bo od tego w³aœ-
nie s¹, oni s¹ od opieki nad obywatelami. W in-
nym zakresie to trudno mi powiedzieæ. Tak jak
mówiê, ministerstwo nie jest darmowym adwoka-
tem, od tego s¹ doradcy prawni.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Koñczymy. Pani Senator, proszê o…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do

pana ministra z MSZ.)
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Nie, tak by³o ju¿ dwukrotnie i trzeci raz ju¿ nie
dam siê nabraæ przez pani¹ senator.

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-

nie Marsza³ku, przecie¿ to niemo¿liwe. Krótkie
pytanie.)

Dobrze, trzydzieœci sekund.
Proszê.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Ja mam pytanie do pana ministra spraw zagra-

nicznych, bo chyba nie zrozumia³am. Czy pan po-
wiedzia³ teraz o pomocy ze strony konsulatów?
Je¿eli ona tak piêknie wygl¹da, to proszê mi po-
wiedzieæ, dlaczego polscy rodzice musieli siê zin-
tegrowaæ w dwóch stowarzyszeniach, szukaæ po-
mocy we wszystkich organach Unii Europejskiej.
Dlaczego nie zareagujecie pañstwo i nie zg³osicie
do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego
wniosku, ¿eby odby³a siê debata na ten temat,
wiedz¹c o tym, ¿e przewodnicz¹cy, europose³ Li-
bicki pisze o tym raport, zosta³o to zaakceptowane
przez parlamentarzystów, a parlamentarzyœci
niemieccy blokuj¹ dyskusjê na ten temat? Je¿eli
jest tak dobrze, to dlaczego jest tak Ÿle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani Sena-

tor! Przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e w osta-
tnim okresie tych przypadków jest bardzo ma³o,
niezwykle ma³o, w tej chwili w³aœciwie nie mamy
nowych zg³oszeñ.

Nastêpna sprawa. Jeœli chodzi o dzia³ania kon-
sulatów, to one s¹ systematycznie podejmowane.
To, ¿e rodziny w tych przypadkach, które by³y
eksponowane w prasie, podjê³y inicjatywê, zorga-
nizowa³y siê, to jest ze wszech miar chwalebne
i nie ma ku temu przeszkód, zw³aszcza ¿e siêgano
tak¿e do mediów, ¿eby nag³oœniæ tê sprawê. Myœ-
lê, ¿e dlatego równie¿ tutaj trafi³a ta sprawa z tak¹
si³¹.

Jeœli chodzi o dzia³ania polskich parlamenta-
rzystów w Parlamencie Europejskim, to jest to ró-
wnoleg³e dzia³anie i ono nie przes¹dza o tym, ¿e
nasze konsulaty nie podejmuj¹ dzia³añ, wrêcz
przeciwnie, regularnie podejmuj¹ takie dzia³ania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, czas zadawania pytañ siê

skoñczy³.
Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, zatem zamy-

kam dyskusjê, Pani Senator.
Poniewa¿ nie by³o wniosków o charakterze le-

gislacyjnym, informujê, ¿e g³osowanie w sprawie
tej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Wysokiej Izby. Koñczymy pracê nad
punktem trzydziestym drugim porz¹dku obrad.

Przechodzimy do pracy nad kolejnym pun-
ktem, dziêkuj¹c panom ministrom za udzia³ w ob-
radach nad tym punktem. Z tego, co rozumiem,
zostaj¹ panowie na nastêpny.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Króle-
stwem Marokañskim o przekazywaniu osób ska-
zanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca
2008 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 325,
a sprawozdania w drukach nr 325A i 325B.

Zajmowa³y siê tym dwie komisje, sprawozdaw-
cy to pan senator Marek Rocki i pan senator Pie-
siewicz.

Bardzo proszê o przedstawienie sprawozdania
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci ob-

radowa³a w zwi¹zku z ratyfikacj¹ Umowy miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Marokañ-
skim o przekazywaniu osób skazanych, podpisa-
nej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. Ta umowa
miêdzy Królestwem Marokañskim a Polsk¹ jest
wzorowana na umowie, która zosta³a sporz¹dzo-
na w Strasburgu jeszcze w 1983 r., na tak zwanej
europejskiej konwencji o przekazywaniu osób
skazanych.

Wydawa³oby siê, ¿e jest to sprawa drobna, ale
wobec pewnej liczby osób, polskich obywateli,
którzy s¹ tam skazywani, bo dopuœcili siê jakichœ
czynów z punktu widzenia tamtejszego prawa
kryminalnego, wobec ró¿nic kulturowych, religij-
nych, obyczajowych, jêzykowych nie jest to spra-
wa bez znaczenia. Chodzi o to, ¿eby w taki sposób,
jak reguluje to ta konwencja, na ¿¹danie osób od-
bywaj¹cych tam karê pozbawienia wolnoœci mog-
³y byæ one przekazywane do Polski i mog³y tutaj
odbywaæ karê pozbawienia wolnoœci. Jest to pro-
blem szerszy, poniewa¿ Polacy stali siê dosyæ mo-
bilni w sensie podró¿owania. Ten sam problem
dotyczy Ameryki £aciñskiej, gdzie nie wszêdzie te
sprawy s¹ uregulowane poprzez takie konwencje.
Ta konwencja to reguluje.
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Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
wnosi, aby Wysoki Senat raczy³ podj¹æ uchwa³ê
o zaakceptowaniu konwencji miêdzy Polsk¹ a Ma-
rokiem dotycz¹cej wymiany osób skazanych pra-
womocnymi wyrokami. Chcê powiedzieæ – co jest
korzystne z punktu widzenia polskich obywateli –
¿e tym razem konwencja dzia³a wstecz, to znaczy,
odnosi siê równie¿ do wyroków, które zapad³y
przed jej podpisaniem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Marek Rocki i sprawozdanie Komi-

sji Spraw Zagranicznych.

Senator Marek Rocki:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Spraw Zagranicznych, która na posiedzeniu
28 paŸdziernika popar³a przedstawiony przez pa-
na senatora Piesiewicza projekt. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy maj¹ pañstwo pytania do senatorów spra-

wozdawców? Dziêkujê.
Rz¹d reprezentuj¹ ci sami panowie ministro-

wie, panowie Borkowski i Rêdziniak. Witam pa-
nów raz jeszcze.

Czy chcieliby panowie zabraæ g³os w przedmio-
towej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci £ukasz Rêdziniak: Dziêkujê.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: … pamiêtam o warto-
œciach dodanych. Dziêkujê.)

Rozumiem.
Czy s¹ pytania do panów ministrów? Dziêkujê.
Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, zatem zamy-

kam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w tej sprawie zostanie

przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzydziestego czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej w Aarhus
dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji,
udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach do-
tycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na drugim spot-
kaniu Stron Konwencji w A³maty w dniach
25–27 maja 2005 r.

Druk nr 327, sprawozdania komisji – druki
nr 327A i 327B.

Bardzo siê cieszê, ¿e pani senator jako sprawo-
zdawca Komisji Spraw Zagranicznych…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Zwarta i gotowa.)

…jest zwarta i gotowa.
Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych mam

przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie, a w³a-
œciwie stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do
informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowa-
niu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci
w sprawach dotycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na
drugim spotkaniu Stron Konwencji w A³maty
w dniach 25–27 maja 2005 r. Treœæ zamieszczona
jest w druku senackim nr 327, sprawozdania za-
warte s¹ w drukach nr 327A i 327B.

Celem tej¿e ustawy jest wyra¿enie przez parla-
ment zgody na dokonanie przez prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej ratyfikacji poprawki do
konwencji sporz¹dzonej w Aarhus.

Konwencja ta czêsto jest okreœlana jako kon-
wencja nastêpnej generacji, poniewa¿ stanowi
kluczowy element realizacji zasady zrównowa¿o-
nego rozwoju rozumianego, co nale¿y podkreœliæ,
jako rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie
zagra¿aj¹c mo¿liwoœciom zaspokajania potrzeb
przysz³ych pokoleñ.

Przepisy w niej zawarte, szczegó³owe przepisy,
mówi¹ o zasadach udzia³u spo³eczeñstwa w pode-
jmowaniu decyzji o wydawaniu pozwolenia na za-
mierzone uwolnienie organizmów zmodyfikowa-
nych genetycznie do œrodowiska oraz wprowadze-
niu ich do obrotu. Zgodnie z art. 6a przed podjê-
ciem wymienionych decyzji pañstwa strony kon-
wencji zobowi¹zane s¹ zapewniæ szybkie i skute-
czne przekazywanie informacji oraz zagwaranto-
waæ udzia³ spo³eczeñstwa w procesie decyzyjnym.

Oczywiœcie w za³¹czniku znajduj¹ siê przepisy,
które przewiduj¹ mo¿liwoœæ wprowadzenia
w okreœlonych przypadkach wyj¹tków od zasady
udzia³u spo³eczeñstwa w procedurze podejmowa-
nia decyzji o wydaniu pozwolenia na zamierzone
uwolnienie organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie do œrodowiska oraz wprowadzenie ich do
obrotu.

Jest mowa o nak³adaniu na pañstwo, czyli
stronê, obowi¹zku udostêpniania spo³eczeñstwu
streszczeñ wszelkich wniosków zg³oszonych w ce-
lu uzyskania pozwolenia na zamierzone uwolnie-
nia organizmów zmodyfikowanych genetycznie
do œrodowiska, czy te¿ do obrotu, a tak¿e sprawo-
zdañ i ich oceny. Jest mowa o katalogu informa-
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cji, które mog¹ zostaæ uznane przez pañstwa-
-strony za poufne. Jest te¿ mowa o tym, ¿e nak³a-
da siê na pañstwo obowi¹zek zapewnienia prze-
jrzystoœci procedur podejmowania decyzji w spra-
wie organizmów genetycznie zmodyfikowanych
oraz dostêpu spo³eczeñstwa do informacji doty-
cz¹cych takich decyzji, jak równie¿ o zobowi¹za-
niu pañstwa do udostêpnienia spo³eczeñstwu
treœci decyzji, powodów ich podjêcia, a tak¿e ich
uzasadnienia.

Komisja pochyli³a siê nad tym projektem i je-
dnog³oœnie go zaakceptowa³a. Tote¿ w imieniu
Komisji Spraw Zagranicznych proszê o przyjêcie
sprawozdania i pozytywnej opinii, je¿eli chodzi
o ten projekt. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Andrzej Grzyb przedstawia spra-

wozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:

Panie Marsza³ku! Pani i Panowie Senatorowie!
Próbuj¹c sprostaæ proœbie pana marsza³ka,

przedstawiam krótkie sprawozdanie Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Œrodowiska z prac nad ustaw¹
o ratyfikacji poprawki do Konwencji sporz¹dzonej
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

Pani Senator wyczerpuj¹co przedstawi³a za-
wartoœæ tej ustawy. Ustawa podczas debaty na
posiedzeniu komisji nie wzbudzi³a ¿adnych kon-
trowersji

Komisja jednomyœlnie wnosi, aby Wysoki Se-
nat uchwaliæ raczy³ za³¹czony projekt uchwa³y
bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy wniesiony zosta³ przez rz¹d.

Rz¹d reprezentuje znany nam pan minister Bor-
kowski. Witam przedstawiciela Ministerstwa Œro-
dowiska pana ministra Macieja Trzeciaka.

Czy panowie ministrowie chcieliby siê wypo-
wiedzieæ w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Dziêkujemy bardzo, cze-
kamy na pytania.)

Aha, przepraszam, ale najpierw skoñczê.
Czy pan minister tak¿e rezygnuje? Tak.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
(Senator Ryszard Bender: Mo¿na, tak?)
Ale¿ oczywiœcie.

Do którego¿ to?
(Senator Ryszard Bender: Do obu, a w szczegól-

noœci do naszej damy. Pozwoli pan marsza³ek?)
Ale¿ oczywiœcie, przepraszam, za to moje uchy-

bienie.
Pani senator jest w takim razie proszona tu ko-

³o mnie. Ale proszê mi nie zas³aniaæ senatora Ben-
dera. (Weso³oœæ na sali)

(Senator Ryszard Bender: Bo co, niebezpie-
czeñstwa pan siê spodziewa?) (Weso³oœæ na sali)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:
Chcia³bym pani¹ senator zapytaæ, co spowo-

dowa³o, ¿e obie komisje tak jednomyœlnie przyjê-
³y swój wniosek.

Wiemy, ¿e w dyskusji prowadzonej w krêgach
specjalistów, w publikacjach i w œrodkach maso-
wego przekazu zg³aszano du¿o zastrze¿eñ. Komi-
sja nie dostrzeg³a ¿adnych zastrze¿eñ? O czym to
œwiadczy? Czy o doskona³oœci tego podjêtego
w Aarhus dzia³ania, o doskona³oœci tej konwencji,
czy mo¿e jakieœ inne wzglêdy zadecydowa³y?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, my nie dyskutowaliœmy gene-

ralnie o GMO, o tych wszystkich wczeœniejszych
sprawach dotycz¹cych korzystania z GMO jako
sk³adnika ¿ywnoœci itd., dotycz¹cych produkcji,
ale poszliœmy dalej w takim sensie, ¿e musi byæ
informacja, na wypadek gdyby ktokolwiek chcia³
wiedzieæ – jest przecie¿ prawo wyboru – o tym,
w jakim zakresie GMO znajduje siê na przyk³ad
w produktach b¹dŸ te¿ czy bêdzie uwalniane. To
wszystko musi siê odbywaæ transparentnie. Musi
byæ informacja, musi byæ wniosek, musi byæ to
publikowane po to, ¿eby pan móg³, czy jakaœ orga-
nizacja mog³a zareagowaæ, przeciwstawiæ siê te-
mu, z³o¿yæ jakieœ zastrze¿enie. Musi to byæ oficjal-
nie podana informacja w³aœnie dlatego, ¿e s¹ ró¿-
ne zdania na ten temat.

Co do kontrowersji zwi¹zanych z GMO, to jest
szansa, je¿eli informacja bêdzie pe³na i spo³eczeñ-
stwo bêdzie mog³o w niej uczestniczyæ, ¿e zawsze
mo¿na bêdzie siê zabezpieczyæ przed tego typu
niebezpieczeñstwem poprzez zareagowanie, z³o-
¿enie wniosku do ministerstwa, do odpowiednich
organów, po to, aby uwolnieniu GMO zapobiec. Ja
nie mówiê, ¿e nie by³o kontrowersji. Dyskusja by-
³a szeroka, by³y kontrowersje, ale my skupiliœmy
siê tylko na tej poprawce, która dotyczy informo-
wania spo³eczeñstwa. W³aœnie dlatego, ¿e s¹ te
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kontrowersje, ¿e nie ka¿dy zgadza siê z zastoso-
waniem czy uwolnieniem GMO, tak wa¿na jest
mo¿liwoœæ zareagowania, któr¹ ta ratyfikacja
stworzy, na przyk³ad panu senatorowi, czy nam,
którzy siê z GMO nie zgadzamy. Bedziemy mogli
zareagowaæ, powiedzieæ, ¿e siê z uwolnieniem
tych substancji nie zgadzamy.

(Senator Ryszard Bender: Pozwala nawet na
zablokowanie.)

Tak, pan senator czy organizacja, bo general-
nie organizacje zg³aszaj¹ protest, mo¿e…

(Senator Ryszard Bender: I ustawa pozwala…)
Takie te¿ by³o moje pytanie do pana ministra.

Zada³am w komisji pytanie, co to znaczy, ¿e spo³e-
czeñstwo jest w stanie… prosi³am, ¿eby to rozwi-
n¹³. Mo¿na te¿ tutaj zadaæ panu ministrowi to py-
tanie. Na pewno pan minister nam uprzejmie od-
powie.

(Senator Ryszard Bender: Czy rz¹d to wtedy za-
blokuje, czy na przyk³ad jakaœ organizacja poza-
rz¹dowa?

Tak, jest mo¿liwoœæ zareagowania. Na stronach
internetowych jest informacja, wiêc mo¿na mieæ
w to wgl¹d.

(Senator Ryszard Bender: Powiêkszyæ sprze-
ciw.).

I zareagowaæ w odpowiedni sposób, dozwolony
przez prawo w Polsce.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Panie Profesorze, w moim mniemaniu ta po-

prawka zwiêksza podmiotowoœæ pana profesora
jako obywatela.

(Senator Ryszard Bender: Jest pan optymist¹,
z natury chyba.)

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zapytaæ
obecnych tu panów ministrów? Nie ma pytañ.

Do dyskusji zapisa³ siê pan senator… a nie
przepraszam, tylko do protoko³u zapisa³ swoje
uwagi pan senator Bisztyga*. Nikt nie zg³osi³ siê
do dyskusji.

Dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e… Ale to jest tylko dyskusja bez

wniosków legislacyjnych, bo oczywiœcie trudno
o wnioski legislacyjne w sprawie ratyfikacji.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby.

Mo¿emy zatem przyst¹piæ do punktu trzy-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad:stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
i Królestwem Norwegii w sprawie procedury prze-
kazywania osób pomiêdzy pañstwami cz³onkow-

skimi Unii Europejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹,
podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

Ach, ju¿ czeka senator sprawozdawca, bardzo
mnie to cieszy.

Tekst ustawy jest w druku nr 328, sprawozda-
nia komisji w drukach nr 328A i 328B.

Pan senator Maciej Grubski jest sprawozdaw-
c¹ Komisji Spraw Zagranicznych. Zapraszam.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie!
W imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicz-

nych przedstawiam sprawozdanie z prac nad
rz¹dowym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
i Królestwem Norwegii w sprawie procedury prze-
kazywania osób pomiêdzy pañstwami cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹,
podpisanej w Wiedniu dniu 28 czerwca 2006 r.

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie! W relacjach miêdzy Uni¹ Europej-
sk¹ a Islandi¹ i Norwegi¹ obowi¹zuje szeroki za-
kres regulacji zwi¹zany z problematyk¹ pomocy
prawnej w sprawach karnych. Zniesienie kontroli
granicznej wewn¹trz Wspólnoty Europejskiej, do
czego przyczyni³y siê porozumienia z Schengen,
wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ jednoczesnego zacieœ-
nienia wspó³pracy w dziedzinie zwalczania miê-
dzynarodowej przestêpczoœci, której wzrost by³
mo¿liwy w zwi¹zku z zaprzestaniem kontroli na
granicach wewnêtrznych.

Szanowny Panie Marsza³ku! W roku 1999 Rada
Unii Europejskiej zawar³a z Republik¹ Islandii
i Królestwem Norwegii umowê dotycz¹c¹ w³¹cze-
nia tych dwóch pañstw do zasad obowi¹zuj¹cych
w strefie Schengen. Umowa ta wesz³a w ¿ycie
26 czerwca 2000 r. Kolejny etap rozwoju europej-
skich regulacji prawnych w dziedzinie wspó³pra-
cy w sprawach karnych stanowi³a decyzja ramo-
wa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. o europejskim
nakazie aresztowania. Jej efektem by³o umo¿li-
wienie przekazywania osób na postawie decyzji
organów s¹dowych pañstw cz³onkowskich w celu
wykonywania orzeczeñ b¹dŸ prowadzenia postê-
powania, z zachowaniem kontroli odnosz¹cej siê
do badania przes³anek obligatoryjnej lub fakulta-
tywnej odmowy wykonywania europejskiego na-
kazu aresztowania.

W stosunkach Unii Europejskiej z Islandi¹
i Norwegi¹ zaowocowa³o to podpisaniem w dniu
28 czerwca 2006 r. Umowy miêdzy Uni¹ Europej-
sk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem Norwegii
w sprawie procedury przekazywania osób pomiê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej
a Islandi¹ i Norwegi¹.

To jest umowa, nad któr¹ w dniu dzisiejszym
debatujemy. Zmierza ona do zagwarantowania
wzajemnego uznawania orzeczeñ o przekazywa-
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niu osoby œciganej i wykonywaniu kar pozbawie-
nia wolnoœci lub innych œrodków polegaj¹cych na
pozbawieniu wolnoœci. Konsekwencj¹ takiego
stanu jest znaczne uproszczenie procedur
zwi¹zanych z przekazywaniem osób podejrza-
nych i skazanych, z jednoczesnym zachowaniem
prawa lub mo¿liwoœci odmowy wykonywania na-
kazu aresztowania.

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie! Nakaz aresztowania, zgodnie z defi-
nicj¹ przyjêt¹ w umowie, oznacza decyzjê s¹dow¹
wydan¹ przez pañstwo w celu aresztowania i prze-
kazania przez inne pañstwo osoby wskazanej
w nakazie w celu przeprowadzenia postêpowania
karnego lub wykonywania kary pozbawienia wol-
noœci b¹dŸ innego œrodka polegaj¹cego na pozba-
wieniu wolnoœci. Ma on zastosowanie wobec czy-
nów, które w œwietle prawa obowi¹zuj¹cego w wy-
daj¹cym nakaz pañstwie s¹ zagro¿one kar¹ pozba-
wienia wolnoœci lub innym œrodkiem polegaj¹cym
na pozbawieniu wolnoœci o maksymalnym wymia-
rze nie krótszym ni¿ dwanaœcie miesiêcy, lub te¿
w przypadku, gdy zapad³ wyrok lub wydano inny
œrodek polegaj¹cy na pozbawieniu wolnoœci o wy-
miarze nie krótszym ni¿ cztery miesi¹ce.

Przekazywanie osoby, której dotyczy nakaz,
nastêpuje w terminie uzgodnionym miêdzy zain-
teresowanymi organami bez zbêdnej zw³oki, nie
póŸniej ni¿ dziesiêæ dni od daty wydania pe³no-
mocnej decyzji w sprawie wykonywania nakazu
aresztowania.

W ramach praktyki stosowania umowy ewen-
tualne spory powsta³e miêdzy Republik¹ Islandii
lub Królestwem Norwegii a pañstwami cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej, dotycz¹ce interpretacji
lub stosowania umowy, mog¹ byæ przekazywane
przez stronê sporu na posiedzenie przedstawicieli
rz¹dów pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
oraz Republiki Islandii i Królestwa Norwegii w ce-
lu rozstrzygniêcia w terminie szeœciu miesiêcy.

Umowa mo¿e zostaæ wypowiedziana przez stro-
ny. W przypadku wypowiedzenia jej przez Repub-
likê Islandii lub Królestwo Norwegii pozostanie
wa¿na miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a stron¹, która jej
nie wypowiedzia³a.

Wykonywanie przez Polskê postanowieñ umo-
wy nie spowoduje obci¹¿eñ dla bud¿etu pañstwa,
poza zwyk³ymi kosztami wynikaj¹cymi z wykony-
wania nakazu aresztowania.

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Se-
natorowie! Ratyfikacja Umowy miêdzy Uni¹ Euro-
pejsk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem Norwegii
w sprawie procedury przekazywania osób miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej a Is-
landi¹ i Norwegi¹ bêdzie realizacj¹ zobowi¹zañ Pol-
ski wynikaj¹cych z akcesji do Unii Europejskiej.

Komisja Spraw Zagranicznych na posiedzeniu
w dniu 28 paŸdziernika bie¿¹cego roku rozpatry-

wa³a treœæ ustawy. W g³osowaniu 8 senatorów po-
par³o proponowane zapisy, ¿aden nie by³ przeciw
i ¿aden siê nie wstrzyma³ od g³osu. W zwi¹zku
z tym rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie
przedstawionego projektu uchwa³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Tekst by³ d³ugi, ale szybkoœæ lektury osza³a-

miaj¹ca.
Poproszê pana senatora Stanis³awa Piotrowi-

cza o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

(G³os z sali: Wartoœæ dodana…)
Tak, tylko wartoœæ dodana, oczywiœcie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
W dniu 30 paŸdziernika Komisja Praw Cz³owie-

ka i Praworz¹dnoœci rozpatrzy³a uchwalon¹ przez
Sejm w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawê o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Re-
publik¹ Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie
procedury przekazywania osób pomiêdzy pañ-
stwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej a Islan-
di¹ i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu w dniu
28 czerwca 2006 r.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci je-
dnomyœlnie opowiedzia³a siê za przyjêciem tej¿e
ustawy bez poprawek. W skrócie rzecz ujmuj¹c,
powiem tylko tyle, ¿e chodzi o zrównanie relacji,
by w kwestii œcigania karnego obowi¹zywa³y miê-
dzy Uni¹ Europejsk¹ a Islandi¹ i Norwegi¹ takie
same zasady jak pomiêdzy pañstwami Unii Euro-
pejskiej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?

Nie ma pytañ.
Mo¿ecie, Panowie Senatorowie, usi¹œæ.
To by³ rz¹dowym projekt ustawy. Mamy dzisiaj

standardowy zestaw ministrów: pan minister
sprawiedliwoœci £ukasz Rêdziniak i minister
spraw zagranicznych Jan Borkowski.

Czy panowie ministrowie chc¹ siê wypowie-
dzieæ w przedmiotowej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Nadal wyznajemy te sa-
me wartoœci, Panie Marsza³ku.)

Rozumiem. Bardzo dziêkujê.
Czy s¹ pytania do panów ministrów? Nie ma.

Dziêkujê bardzo.
Nikt siê nie zg³osi³ do dyskusji, wiêc dyskusjê

zamykam.

21. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy

192 miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem Norwegii…

(senator M. Grubski)



G³osowanie w sprawie tej ustawy bêdzie pod
koniec posiedzenia Wysokiej Izby. No, z tego wyni-
ka, ¿e w dniu dzisiejszym, Panie i Panowie Sena-
torowie.

(Rozmowy na sali)
I teraz trzydziesty szósty punkt porz¹dku ob-

rad…
A, to panu ministrowi Rêdziniakowi ju¿ dziê-

kujemy, bo dzisiaj nie bêdziemy go wiêcej mole-
stowaæ. Dziêkujê bardzo.

(G³os z sali: Nie wiadomo, nie wiadomo.)
Najwy¿ej to bêdzie tak zwana – jak to by³o? –

dyskryminacja poœrednia.
(G³os z sali: Miêkka.)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzydziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy o przywilejach i immunitetach Miêdzyna-
rodowego Trybuna³u Karnego, sporz¹dzonej
w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

Tekst ustawy jest w druku nr 340, a tekst spra-
wozdania w drukach nr 340A i 340B.

Bardzo proszê pana senatora W³odzimierza Ci-
moszewicza, sprawozdawcê Komisji Spraw Za-
granicznych.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Szeœæ lat temu wesz³a w ¿ycie bardzo wa¿na

wielostronna umowa, znana jako statut rzymski.
Stworzy³a ona prawn¹ podstawê do powo³ania
i funkcjonowania Miêdzynarodowego Trybuna³u
Karnego. To szczególny s¹d miêdzynarodowy,
który ma orzekaæ w sprawach o zbrodnie przeciw-
ko ludzkoœci, zbrodnie wojenne, zbrodnie ludo-
bójstwa, zbrodnie agresji.

Powstaniu trybuna³u towarzyszy³y kontrower-
sje, czego pewien œlad mo¿emy dostrzec na liœcie
nieobecnoœci wœród pañstw, które podpisa³y ten-
¿e statut. Nie ma miêdzy nimi Rosji, Chin, ale tak-
¿e Stanów Zjednoczonych.

Polska, zdaj¹c sobie sprawê z tych kontrower-
sji, uczestniczy³a w pracach nad statutem i w lis-
topadzie 2001 r. zdecydowa³a siê na dokonanie
ratyfikacji. Jesteœmy wiêc stron¹ statutu rzym-
skiego.

Art. 48 tego statutu przewiduje podpisanie
specjalnej umowy, która reguluje zakres niezbêd-
nych do normalnego funkcjonowania trybuna³u
przywilejów i immunitetów, przys³uguj¹cych try-
buna³owi jako instytucji, ale tak¿e osobom two-
rz¹cym trybuna³, takim jak sêdziowie, prokurato-
rzy, sekretarz, czy te¿ personelowi tego trybuna-
³u, jak równie¿ pokrzywdzonym , œwiadkom, bieg-
³ym itd.

W przypadku trybuna³u, sêdziów, prokurato-
rów i sekretarza przys³uguj¹ tym instytucjom
i osobom przywileje analogiczne do najwy¿szego
stopnia przywilejów dyplomatycznych, a wiêc po-
mieszczenia s¹ chronione, archiwa s¹ chronione,
korespondencja jest chroniona, a osobom przeze
mnie wymienionym przys³uguje immunitet fun-
kcyjny, niepozwalaj¹cy na podejmowanie wobec
nich ¿adnych czynnoœci.

Personel dalszy, tak¿e personel pomocniczy,
korzysta z przywilejów immunitetu w wê¿szym
zakresie. Najczêœciej dotycz¹ one nietykalnoœci
baga¿y, oznaczaj¹ pewne zwolnienia finansowe,
na przyk³ad z opodatkowania wynagrodzeñ, pew-
ne przywileje chroni¹ce takie osoby, jak œwiadko-
wie czy pokrzywdzeni, w czasie podró¿y do siedzi-
by trybuna³u, znajduj¹cej siê w Hadze, i w czasie
powrotu do w³asnych krajów.

W moim najg³êbszym przekonaniu, opisany
w umowie zakres przywilejów i immunitetów jest
rozs¹dny, to znaczy, nie jest nadmierny i rzeczy-
wiœcie s³u¿y dobremu funkcjonowaniu tego s¹du
jako organu niezawis³ego.

Komisja Spraw Zagranicznych, zajmuj¹c siê
tym projektem, jednomyœlnie uzna³a za stosowne
i wskazane rekomendowanie Wysokiej Izbie przy-
jêcia tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka i Pra-

worz¹dnoœci jest pan senator Zbigniew Cichoñ.
Proszê bardzo o przedstawienie sprawozdania.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci po-
stanowi³a zarekomendowaæ przyjêcie tej uchwa³y
bez zastrze¿eñ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê serdecznie, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
(Senator Ryszard Bender: Mo¿na?)
Tak jest. Do którego¿…

Senator Ryszard Bender:

Do pana senatora Cimoszewicza, bo zechcia³
powiedzieæ, ¿e by³y kontrowersje. Czy zna pan ich
motywy? Z czym wi¹za³y siê te kontrowersje?

(Senator Czes³aw Ryszka: Ameryka nie chcia³a
wydawaæ swoich zbrodniarzy…)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Oczywiœcie, znam te motywy. Rzecz w tym, ¿e

trybuna³ jest kompetentny, ¿eby s¹dziæ w spra-
wach oskar¿eñ osób, które zwyczajowo korzystaj¹
z ochrony, tak¿e z immunitetów, poniewa¿ mo¿e
przed nim stan¹æ prezydent jakiegoœ pañstwa
b¹dŸ inny wysoki oficjel, który normalnie nie
by³by s¹dzony. Pamiêtajmy, ¿e do czasu powo³a-
nia trybuna³ów norymberskiego i tokijskiego pra-
wo miêdzynarodowe w gruncie rzeczy w ogóle nie
zajmowa³o siê os¹dzaniem oskar¿onych o zbro-
dnie przeciwko ludzkoœci czy zbrodnie wojenne.
Trybuna³y norymberski i tokijski, chocia¿ odegra-
³y ogromn¹ rolê, mia³y w sumie charakter incy-
dentalny, bo zwi¹zane by³y tylko z okreœlon¹ gru-
p¹ zbrodniarzy: niemieckimi i japoñskimi. Kilka-
dziesi¹t lat póŸniej, tytu³em pewnego ekspery-
mentu, stworzono miêdzynarodowe trybuna³y
karne w zwi¹zku z krwawymi, tragicznymi wyda-
rzeniami w Rwandzie, a póŸniej na terenie by³ej
Jugos³awii. MTK oznacza pójœcie krok dalej. Sze-
regowi pañstw, zw³aszcza tym, które s¹, powie-
dzmy, aktywne w œwiecie, czêsto anga¿uj¹ siê
w rozmaite wydarzenia i mog¹ siê obawiaæ, ¿e,
s³usznie b¹dŸ te¿ z nadu¿yciem przepisów statutu
rzymskiego, ich obywatele mog¹ byæ poci¹gani do
odpowiedzialnoœci, nie podoba³o siê, ¿e kompe-
tencje trybuna³u maj¹ charakter powszechny
i mog¹ przed nim stawaæ tak¿e obywatele pañstw,
które nie s¹ stronami umowy. Taka by³a miêdzy
innymi motywacja rz¹du amerykañskiego, gdy
zwraca³ siê do szeregu pañstw sojuszniczych,
tak¿e do Polski, z apelem o to, aby nie ratyfikowaæ
statutu rzymskiego. Rz¹d Stanów Zjednoczonych
twierdzi³, ¿e statut mo¿e byæ nadu¿ywany, wyko-
rzystywany w ramach rywalizacji, konfrontacji,
pewnej propagandowej gry politycznej do przeœla-
dowania osobistoœci rz¹du amerykañskiego. Dla-
tego to pañstwo nie zdecydowa³o siê na zwi¹zanie
ow¹ umow¹.

Strona polska mia³a tego œwiadomoœæ, jak po-
wiedzia³em, rozwa¿aliœmy to wszystko i uznaliœ-
my, ¿e w ogólnym interesie porz¹dku miêdzyna-
rodowego i miêdzynarodowej sprawiedliwoœci
warto poprzeæ tê instytucjê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie s³yszê.
To jest rz¹dowy projekt ustawy. Ministerstwo

Spraw Zagranicznych reprezentowane jest przez
pana ministra Borkowskiego.

Zadam zwyczajowe pytanie: czy pan minister
chcia³by zabraæ g³os?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Dziêkujê bardzo, s¹dzê,
¿e nie ma takiej potrzeby.)

Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma. Dziê-
kujê.

Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dyskusji.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzydziestego siódmego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu uchwa³y o uczczeniu 90. rocz-
nicy odzyskania niepodleg³oœci.

To jest projekt uchwa³y okolicznoœciowej wnie-
siony przez grupê senatorów. Tekst projektu
uchwa³y zawarty jest w druku nr 344, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 344O.

Pan senator Bohdan Paszkowski zabierze g³os
jako sprawozdawca Komisji Ustawodawczej.

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza w dniu 4 listopada bie-

¿¹cego roku rozpatrywa³a przedmiotowy projekt
uchwa³y grupy senatorów o uczczeniu 90. roczni-
cy odzyskania niepodleg³oœci. W naszym posie-
dzeniu uczestniczy³ przedstawiciel wnioskodaw-
ców, pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski.

W wyniku dyskusji oraz w zwi¹zku z wnioska-
mi zg³oszonymi zarówno przez Biuro Legislacyj-
ne, jak i przez uczestnicz¹cych w posiedzeniu se-
natorów przyjêto nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia: za-
akceptowano projekt uchwa³y, ale z pewnymi po-
prawkami. W zasadzie s¹ dwie poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy tytu³u uchwa³y.
Jest propozycja, aby tytu³ uchwa³y brzmia³ nie
„o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodleg-
³oœci”, ale „w 90. rocznicê odzyskania niepodleg³o-
œci przez Polskê”.

Druga poprawka sk³ada siê z kilku wniosków
do treœci uchwa³y i w zwi¹zku z tym bêdê musia³
odczytaæ ca³¹ uchwa³ê, ¿eby wyjaœniæ, jaka jest
propozycja komisji.

Komisja proponuje, aby uchwa³a mia³a nastê-
puj¹ce brzmienie:

„11 listopada 2008 r. mija 90. rocznica odzys-
kania przez Polskê niepodleg³oœci. Zas³ug¹ wielu
pokoleñ by³o zbudowanie to¿samoœci Polaka,
w³asn¹ krwi¹ i prac¹, na przekór opresji zabor-
ców. Marsza³ek Józef Pi³sudski, Roman Dmow-
ski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyñski, Ignacy
Paderewski, Wojciech Korfanty podjêli ich dzie³o
i stworzyli podwaliny niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego.

W ci¹gu zaledwie trzech miesiêcy uchwalono
Ma³¹ Konstytucjê. Odby³y siê wybory do Sejmu
Ustawodawczego. Po dwóch latach powsta³y Kon-
stytucja marcowa i dwuizbowy parlament. Insty-
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tucje demokratyczne rodzi³y siê w warunkach
permanentnej walki o ostateczny kszta³t granic
Rzeczypospolitej. W obliczu œmiertelnego zagro-
¿enia m³odego pañstwa, w sierpniu 1920 roku,
Naród Polski raz jeszcze pokaza³, do jakich po-
œwiêceñ jest zdolny, by ocaliæ Niepodleg³¹.

Dwadzieœcia krótkich lat wystarczy³o do odbu-
dowy spo³eczeñstwa i gospodarki. Wbrew trudno-
œciom politycznym i ekonomicznym, przeszko-
dom stwarzanym przez wrogich s¹siadów, Polska
nie ustawa³a w rozwoju. Do wielkich material-
nych osi¹gniêæ Drugiej Rzeczypospolitej nale¿a³y
budowy Centralnego Okrêgu Przemys³owego
i portu w Gdyni. Jednak najcenniejsz¹, duchow¹
spuœcizn¹ byli Jej córki i synowie. Wychowane
w duchu patriotyzmu pokolenie Powstania War-
szawskiego potrafi³o stawiæ czo³a dwóm totalita-
ryzmom.

W niepodleg³ej Polsce dorasta³ i kszta³ci³ siê
Karol Wojty³a. W tym czasie formowa³ siê Jego
charakter, tutaj dojrzewa³a Jego ¿yciowa posta-
wa. Nauczanie Jana Paw³a II o przyrodzonej god-
noœci cz³owieka sta³o siê inspiracj¹ dla spo³eczeñ-
stwa polskiego i jego integracji wokó³ «Solidarno-
œci». W Naród wst¹pi³ duch, który da³ Polakom si-
³ê, by zwyciê¿yæ. Dziêki temu po pó³wieczu znowu
odrodzi³a siê Rzeczpospolita.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

W imieniu Komisji Ustawodawczej wnoszê, aby
przyj¹æ projekt przedmiotowej uchwa³y wraz
z omówionymi przeze mnie poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie mo¿ecie pañstwo zadawaæ pytania se-

natorowi sprawozdawcy oraz przedstawicielowi
wnioskodawców, którym jest pan marsza³ek Ro-
maszewski.

Proszê bardzo, czy s¹ takie pytania?
(Senator Ryszard Bender: Tak, ja chcê zadaæ

pytanie.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:
Chodzi o pewne doprecyzowanie, a w³aœciwie

zmianê tego stwierdzenia, ¿e po dwóch latach po-
wsta³y konstytucja marcowa i dwuizbowy parla-
ment. Ja bym proponowa³: po niespe³na trzech la-
tach powsta³a…

(Senator Czes³aw Ryszka: W 1921 r.)
Bo to by³o ponad dwa lata. Po niespe³na trzech

latach…
(G³os z sali: Po ponad dwóch.)
(G³os z sali: Dobrze jest.)

(G³os z sali: Po up³ywie dwóch lat powsta³y…)
(G³os z sali: Po dwóch latach.)
To nie jest takie precyzyjne. W moim przekona-

niu, lepsze jest…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, Panie Senatorze, pan senator za-

bra³ g³os, ale podczas drugiego czytania tego typu
inicjatywy nie ma mo¿liwoœci sk³adania wnios-
ków o charakterze zmieniaj¹cym treœæ, czyli
uchwa³odawczo…

(G³os z sali: Bez prawa ingerencji.)
Tak, bez prawa ingerencji.
(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: A czy mo¿-

na zadaæ pytanie?)
Pytanie tak, oczywiœcie. Ja myœla³em, ¿e to bê-

d¹ pytania.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Ja wys³ucha³em tego tekstu po raz pierwszy

i nie ukrywam, ¿e pierwsze wra¿enie nie jest naj-
lepsze. Moglibyœmy, jak s¹dzê, z okazji tak wspa-
nia³ej, dziewiêædziesi¹tej rocznicy sporz¹dziæ
tekst o wiêkszym ciê¿arze gatunkowym. No ale
trudno, rozumiem, ¿e ju¿ go nie zmieniamy.

Moje pytanie brzmi tak: czy sformu³owanie, je-
œli dobrze je cytujê ze s³uchu i z pamiêci, ¿e naj-
wiêksz¹ spuœcizn¹ byli córki i synowie, jest rze-
czywiœcie zrêczne? Mam wra¿enie, ¿e o spuœciŸnie
mówimy w przypadku nieboszczyka, a tutaj cho-
dzi o ca³kiem ¿ywy twór.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o odpowiedŸ na to trudne pytanie, Panie

Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
By³a tutaj propozycja, ¿eby dodaæ, bo pierwot-

ny tekst mówi³ o tylko synach... (weso³oœæ na sali)
…¿eby dodaæ córki, bior¹c jednak pod uwagê za-
s³ugi kobiet polskich w odzyskaniu niepodleg³o-
œci… St¹d pojawi³a siê poprawka, w której by³a je-
szcze mowa o córkach. Ale trudno mi siê do tego
odnosiæ, to kwestia jakby pewnej stylistyki. My
nie poprawialiœmy tak dok³adnie treœci tej uchwa-
³y. Mianowicie jest taka kwestia, ¿e pewne po-
prawki jêzykowe by³y wprowadzone do projektu
tej uchwa³y przez Biuro Legislacyjne, a pewne me-
rytoryczne zapisy by³y jakby rozszerzane przez se-
natorów. Mówiê o tym chocia¿by w kontekœcie
rozszerzania listy „ojców niepodleg³oœci”, którzy…

(Senator Henryk WoŸniak: I matek, i matek.)
Nie, ojców, bo mamy…
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(G³os z sali: Matki.) (Weso³oœæ na sali)
Mówiê o tym w kontekœcie wymienienia w tym

pierwszym akapicie grupy osób z imienia i na-
zwiska. No, jest to kwestia pewnej oceny, ale na
posiedzeniu komisji nie by³o w¹tpliwoœci w tym
zakresie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zwalniam pana senatora z dalszej czêœci odpo-

wiedzi.
Pan senator Grzyb, proszê bardzo. Pytanie, jak

rozumiem?

Senator Andrzej Grzyb:

Panie Senatorze, oœmielam siê zapytaæ w³aœnie
o sprawê tej listy „ojców niepodleg³oœci”. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e powinno tam znaleŸæ siê równie¿
stwierdzenie „i inni”? Bo zapis nie wyczerpuje ca-
³ej, pe³nej listy.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Senatorze, nasz¹ intencj¹ by³o to, ¿eby
nie ingerowaæ tak mocno w tekst uchwa³y. Oczy-
wiœcie mogê siê tutaj zgodziæ z panem senatorem,
¿e mo¿na by³o i rozszerzaæ listê, i dodawaæ sfor-
mu³owanie „w szczególnoœci”. Chcieliœmy wymie-
niæ te osoby, które s¹ reprezentatywne dla g³ó-
wnych nurtów naszej myœli politycznej, niepod-
leg³oœciowej, osoby, które symbolizuj¹, powie-
dzmy, efekt w postaci odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci w 1918 r. Oczywiœcie wiadomo, ¿e
to by³ pewien proces, a data 11 listopada 1918 r.
jest dat¹ symboliczn¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:

Jeszcze raz powtórzê, ¿e nie domagam siê roz-
szerzania listy nazwisk. Dopytywa³em siê tylko
o to, czy nie wystarczy tam dopisaæ „i inni”. Nic
wiêcej nie proponujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zaraz, mo¿e ja w tym momencie…
(Senator Bohdan Paszkowski: Ale…)
Panie Senatorze, w tym momencie skorzystam

z pewnego prawa, bo doczyta³em siê, ¿e zgodnie
z Regulaminem Senatu… Mo¿e przedstawiê pañ-
stwu, co przede mn¹ w tej chwili le¿y. Otó¿ mar-

sza³ek mo¿e w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach skierowaæ sprawozdanie komisji o pro-
jekcie uchwa³y okolicznoœciowej do ponownego
rozpatrzenia przez komisje, które przygotowa³y
sprawozdanie.

W tej sytuacji, poniewa¿ tu jest kilka drobiaz-
gów, które naprawdê… Bo ja siê zgadzam, ¿e
w tym projekcie uchwa³y s¹ pewne uchybienia,
stylistyczne i merytoryczne, które mo¿na dosyæ
szybko naprawiæ. I dlatego ja bym proponowa³, bo
to jest moja prerogatywa, abyœmy poprosili komi-
sjê – to pytanie senatora Cimoszewicza i senatora
Grzyba – ¿eby troszeczkê wyczyœciæ tê ustawê.
Mam nadziejê, ¿e pan senator sprawozdawca
i wnioskodawcy… W ka¿dym razie proponujê
skierowaæ to do Komisji Ustawodawczej, je¿eli
nikt nie wyra¿a sprzeciwu.

(Senator Stanis³aw Iwan: Czy mo¿na, Panie
Marsza³ku?)

Tak, proszê.
Proszê bardzo, pani senator Pañczyk-PoŸdziej,

a potem pan senator Iwan.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

W³aœciwie to pan marsza³ek mnie wyrêczy³, bo
ja uwa¿am, ¿e jêzykowo ta uchwa³a jest mocno
niedoskona³a, ten tekst jest naprawdê niedosko-
na³y. Gdyby to jeszcze chodzi³o tylko o to, ¿e my
sobie to tutaj przeczytamy, ale to ma byæ opubli-
kowane. Nie mo¿na dopuœciæ do tego, ¿eby tego
rodzaju tekst siê pojawi³. Przychylam siê wiêc do
tego, co tu powiedzia³ pan marsza³ek, ¿eby to po-
prawiæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja w³aœnie wykorzystujê tê mo¿liwoœæ.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, czy mo¿na by³oby sprawiæ,

zgodnie z t¹ sugesti¹, ¿eby jednak chronologia by-
³a tutaj uwzglêdniona? Jeœli nie „niespe³na trzech
latach”, to „ponad dwóch latach”?

(G³os z sali: Ale to s¹ w³aœnie te kwestie, któ-
re…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To s¹ te kwestie…
Zak³adam, proszê pañstwa, ¿e senator sprawo-

zdawca i senator wnioskodawca, pan marsza³ek
Romaszewski, zakonotowali sobie te uwagi i Ko-
misja Ustawodawcza bêdzie mog³a to przepraco-
waæ.

Jeszcze pan senator Iwan w tej sprawie.
Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Iwan:

No, ja te¿ mam pytanie w kwestii szczegó³owej.
Czy nie mo¿na by³oby zast¹piæ tej nieszczêsnej
„spuœcizny” „wartoœci¹”? Wydaje mi siê, ¿e…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Na temat spuœcizny mówi³ pan senator Cimo-

szewicz…
(G³os z sali: Pewnie mo¿na to zast¹piæ.)
Proszê pañstwa, niech Komisja Ustawodawcza

przedstawi nam produkt udoskonalony. Jest ta-
ka serdeczna proœba.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie ma naszej
polonistki.)

S³ucham?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To

przecie¿ pani profesor Bochenek, ona jest specja-
listk¹.)

Jeszcze raz to powiem, jeszcze raz. Kierujê
sprawozdanie do komisji… Ju¿ to przeczyta³em.
Jeszcze raz czytaæ?

(G³os z sali: Tak.)
Informujê, ¿e zgodnie z art. 84b ust. 4 Regula-

minu Senatu marsza³ek mo¿e w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach skierowaæ sprawozda-
nie komisji o projekcie uchwa³y okolicznoœciowej
do ponownego rozpatrzenia przez komisje, które
przygotowa³y sprawozdanie.

W zwi¹zku z tym kierujê projekt uchwa³y do
Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania po-
prawionego sprawozdania.

Rozumiem, ¿e Wysoki Senat wyra¿a zgodê na to
rozwi¹zanie.

Wobec tego g³osowanie w tej sprawie odbêdzie
pod koniec posiedzenia, razem z g³osowaniami
nad pozosta³ymi punktami.

Zapraszam pana marsza³ka Romaszewskiego
na to siedliszcze.

Proszê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, w tej sytuacji przystêpujemy

do rozpatrzenia punktu trzydziestego ósmego
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demo-
kracji.

Przypominam, ¿e jest to projekt uchwa³y okoli-
cznoœciowej, który zosta³ wniesiony przez grupê
senatorów. Zawarty jest on w druku nr 343,
a sprawozdanie komisji w druku nr 343O.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji o projek-
cie uchwa³y.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu

w dniu…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿-

na prosiæ o ciszê?)
Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu

4 listopada 2008 r. przeprowadzi³a pierwsze czy-
tanie skierowanego przez marsza³ka Senatu
w dniu 29 paŸdziernika 2008 r. projektu uchwa³y
o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demo-
kracji, zawartego w druku senackim nr 343. Zgo-
dnie z art. 84 ust. 3 Regulaminu Senatu komisja
przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Projekt uchwa³y, co chcia³bym szczególnie
mocno podkreœliæ, przedstawi³a reprezentuj¹ca
wnioskodawców marsza³ek Senatu Krystyna Bo-
chenek. Chcia³bym jej w tym miejscu, omawiaj¹c
okolicznoœci i genezê projektu, bardzo gor¹co po-
dziêkowaæ za prace nad tym projektem. W posie-
dzeniu komisji uczestniczy³ pomys³odawca tego
projektu uchwa³y, senator Micha³ Wojtczak.

Podczas rozpatrywania projektu senatorowie
Komisji Ustawodawczej dostrzegli koniecznoœæ
wprowadzenia kilku zmian o charakterze stylisty-
cznym i jêzykowym, z czym zgodzi³a siê pani mar-
sza³ek. Poprawki zosta³y przyjête jednomyœlnie,
st¹d Komisja Ustawodawcza rekomenduje Wyso-
kiej Izbie przyjêcie zaproponowanego w poprawce
nowego brzmienia treœci uchwa³y.

„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polski o og-
³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

Mija 90. rocznica odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci, a 4 czerwca 2009 r. up³ynie 20 lat od
wyborów, które oznacza³y powrót Rzeczypospoli-
tej Polskiej do rodziny krajów demokratycznych.
Do istnienia zosta³ przywrócony Senat. Wybory
do Senatu w 1989 r. by³y w pe³ni wolne i demokra-
tyczne. Ich wynik jednoznacznie dowiód³, ¿e Pola-
cy chc¹ sami decydowaæ o swoim losie.

System narzucony nam po II wojnie œwiatowej
wywo³a³ w dwóch pokoleniach Polaków têsknotê
za prawdziw¹ wolnoœci¹, której demokracja jest
jedyn¹ rêkojmi¹. Pragnienie wolnoœci nigdy w na-
szym narodzie nie zgas³o. Gdy tylko pojawi³a siê
szansa na jego spe³nienie, zosta³a wykorzystana
przez Polaków jak najlepiej.

Nie mog³o byæ inaczej w kraju, którego nazwa
od wieków symbolizowa³a przywi¹zanie do demo-
kratycznych idea³ów; kraju, którego naród, od-
rzucaj¹c nacjonalistyczny egoizm, umieszcza³ na
sztandarach has³o „Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹”.

My nie zapominamy, ¿e to g³os Polaków, którzy
od Strajku Sierpniowego wyraŸnie i donoœnie for-
mu³owali program powrotu do europejskiej
wspólnoty, zburzy³ mur dziel¹cy Europê.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok
2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
o pielêgnowanie demokratycznych tradycji i sze-
rzenie demokratycznych obyczajów w ¿yciu spo-
³ecznym.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zachêca w³a-
dze centralne i samorz¹dowe do podejmowania
inicjatyw sprzyjaj¹cych ugruntowaniu demokra-
tycznych regu³ postêpowania na ka¿dym szczeblu
decyzyjnym. Senat wyra¿a nadziejê, ¿e poszano-
wanie demokracji bêdzie istotnym elementem
polskiej racji stanu na arenie miêdzynarodowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do na-
uczycieli, wychowawców m³odych Polaków
o kszta³towanie postaw demokratycznych wœród
pokolenia, które bêdzie decydowa³o o przysz³oœci
Polski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest przekona-
ny, ¿e za utrzymanie i rozwój demokratycznych
norm jesteœmy odpowiedzialni wszyscy, wiêc ich
propagowanie powinno byæ naturalnym zada-
niem mediów. Wszelkie zagro¿enia dla demokra-
cji, w tym tak¿e dotycz¹ce wolnoœci s³owa, powin-
ny byæ traktowane z powag¹ i odpowiedzialno-
œci¹.

Polskoœæ, polska kultura, obyczaje i historycz-
na pamiêæ s¹ nierozerwalnie z³¹czone z demokra-
cj¹. Uwa¿amy przeto, ¿e Rok Polskiej Demokracji
powinien byæ czasem umacniania naszych demo-
kratycznych tradycji.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym RP «Monitor Polski».”

Do uchwa³y jest do³¹czone kalendarium wyda-
rzeñ, ale o tym najlepiej powie pani marsza³ek
Krystyna Bochenek jako ta, która tak niezwykle
aktywnie uczestniczy³a w pracach nad tym pro-
jektem uchwa³y i której w tym miejscu jeszcze raz
bardzo serdecznie za to dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania senator Krystynê Bochenek.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

(Senator Jan Rulewski: Tak, ja.)
Proszê bardzo, senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Nie godz¹c siê na stwierdzenie zawarte w pier-

wszym akapicie, jakoby wybory 4 czerwca 1989 r.
„oznacza³y” powrót Rzeczpospolitej Polskiej do ro-

dziny krajów demokratycznych, pytam siê, czy
nie zechcia³aby pani marsza³ek kompromisowo
uznaæ, ¿e te wydarzenia, od których up³ynê³o
dwadzieœcia lat, „zapocz¹tkowa³y” ten powrót.

Uzasadniam to, jeœli trzeba, tym, ¿e nadal mie-
liœmy narzucony ustrój, nadal wybory odbywa³y
siê w formule ograniczonej demokracji, a nie ma
dowodów na to, ¿e zostaliœmy do tej rodziny przy-
jêci. Dlatego propozycja jest taka, ¿e one to „zapo-
cz¹tkowa³y”.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pani senator chcia³aby siê ustosunkowaæ

do pytania?
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Prosimy o odpowiedŸ.)

Senator Krystyna Bochenek:
Przepraszam pañstwa senatorów za ten mo-

ment opóŸnienia, ale szuka³am w papierach teks-
tu uchwa³y.

Jeszcze raz, Panie Senatorze: 4 czerwca up³y-
nie dwadzieœcia lat od wyborów, które… Proszê
uprzejmie jeszcze…

(Senator Jan Rulewski: …które zapocz¹tkowa-
³y powrót Rzeczypospolitej Polskiej do rodziny
krajów demokratycznych.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie:
oznacza³y, tylko: zapocz¹tkowa³y.)

(Rozmowy na sali)
Przyjmujê tê poprawkê. Zobaczymy jeszcze, ja-

kie bêd¹ kolejne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:

Panie Marsza³ku, czy mog³abym jeszcze komple-
mentarnie, mówi¹c po polsku, odnieœæ siê do wy-
st¹pienia pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskie-
go? Chcia³abym bowiem przedstawiæ pañstwu se-
natorom ca³oœæ projektu, gdy¿ to by³ tylko tekst
uchwa³y. Ta uchwa³a ró¿ni siê od innych mo¿e tym,
¿e jej realizacja jest zaplanowana na ca³y przysz³y
rok, w miarê – mo¿na ju¿ powiedzieæ – dok³adnie
przez zespó³ ludzi, który pracuje od kilku miesiêcy.
Ja tylko te prace koordynujê. Mogê, tak?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo.)

Szanowni Pañstwo!
Zosta³am upowa¿niona przez pana marsza³ka

Senatu, przez prezydium, przez grupê senatorów

21. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2008 r.
198 Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

(senator K. Kwiatkowski)



wnioskodawców uchwa³y do przedstawienia
pañstwu w zarysie, bardzo ogólnym, kalenda-
rium obchodów roku 2009 jako Roku Polskiej
Demokracji.

Chcê powiedzieæ, ¿e projekt, który za chwilê
pañstwu przedstawiê, jest efektem kilku miesiêcy
pracy, poniewa¿ jak ju¿ wspomnia³am, obejmuje
nie tylko tekst uchwa³y – któr¹, mam tak¹ g³êbok¹
nadziejê, Wysoka Izba przyjmie – ale w znacznej
mierze oparty jest na wydarzeniach, które bêd¹
mia³y podkreœliæ jego rangê. Plan dzia³añ obejmu-
j¹cych ca³y przysz³y rok zosta³ omówiony oraz po-
zytywnie zaopiniowany przez Prezydium Senatu.
Pomys³ ustanowienia przysz³ego roku Rokiem
Polskiej Demokracji, który by³ efektem rozmowy
pana senatora Micha³a Wojtczaka z panem mar-
sza³kiem Bogdanem Borusewiczem, spotka³ siê
z ¿yczliwoœci¹, du¿ym zainteresowaniem i wspar-
ciem wielu œrodowisk. Pozwol¹ pañstwo, ¿e wy-
mieniê tylko kilka z nich. S¹ to: Polskie Towarzy-
stwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Nauk Po-
litycznych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, kilka muzeów – Muzeum Historii Polski, Mu-
zeum Komunizmu, Muzeum Plakatu w Wilano-
wie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskie
Forum Obywatelskie i inne. Chc¹ one w³¹czyæ siê
aktywnie w przysz³oroczne obchody.

Mamy zaplanowany bogaty kalendarz debat
i dyskusji naukowych, konferencji, sympozjów
i spotkañ traktuj¹cych o przemianach demokraty-
cznych w Polsce oraz tradycjach polskiego parla-
mentaryzmu. Zaplanowaliœmy te¿ – wspólnie z in-
stytucjami, które wymieni³am, a tak¿e jeszcze in-
nymi, których nie sposób wymieniæ – szerok¹ kam-
paniê edukacyjn¹ adresowan¹ do szkó³ ponadpod-
stawowych. Jednym z pierwszych wydarzeñ bê-
dzie maj¹ca siê odbyæ ju¿ w styczniu symulacja ob-
rad w Senacie demokratycznie wybranych w stu
okrêgach, w stu szko³ach z ca³ego kraju, m³odych
senatorów. Bêdzie to mo¿liwe, jeœli pañstwo bêd¹
uprzejmi i przyjm¹ projekt tej uchwa³y, poniewa¿
od wrzeœnia wspólnie z Centrum Edukacji Obywa-
telskiej prowadzimy projekt „Senat m³odych”.

Najpierw chcemy og³osiæ, a w marcu podsumo-
waæ, konkurs na plakat, po³¹czony z wystaw¹, po-
œwiêcony tematyce przemian demokratycznych
w Polsce i dwudziestoleciu Senatu.

W kwietniu w Muzeum na Woli chcemy otwo-
rzyæ wystawê poœwiêcon¹ wolnej elekcji, po³¹czo-
n¹ z cyklem lekcji historycznych dla m³odzie¿y.

W œwiêto Konstytucji 3 maja zaplanowane jest
zgromadzenie trójstronne parlamentów Polski,
Litwy i Ukrainy. Równie¿ w maju Polskie Towarzy-
stwo Historyczne organizuje konferencjê poœwiê-
con¹ historii i wspó³czesnoœci polskiego parla-
mentaryzmu.

4 czerwca, w rocznicê pamiêtnych wyborów,
odbêdzie siê spotkanie przewodnicz¹cych parla-

mentów pañstw Grupy Wyszehradzkiej. Potem
planujemy piknik historyczny, organizowany we
wspó³pracy z Muzeum Historii Polski, poœwiêco-
ny wyborom w 1989 r. i dwudziestoleciu Senatu,
a tak¿e imprezê sportow¹ zatytu³owan¹ „Bieg ku
demokracji” na Agrykoli.

3 lipca, w pierwsz¹ rocznicê posiedzenia odro-
dzonego Senatu, planujemy uroczyste posiedze-
nie Senatu, wydanie jubileuszowego stenogramu
oraz spotkanie senatorów obecnej i poprzednich
kadencji.

Byæ mo¿e jesieni¹ – to wszystko, co przedsta-
wiam, jest jeszcze w sferze projektów i planów,
choæ prace nad niektórymi s¹ ju¿ zaawansowane
– bêdziemy mieli zaszczyt goœciæ przedstawicieli
senatów Europy. Planujemy te¿ spotkanie z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi, które kieruj¹ sw¹
pomoc do tak zwanych m³odych demokracji
w celu wymiany doœwiadczeñ, oraz wprowadze-
nie tematyki dwudziestolecia Senatu pod obrady
Polskiego Towarzystwa Historycznego, które bê-
d¹ organizowane w Olsztynie. Polskie Forum
Obywatelskie planuje konferencjê „Jaka demo-
kracja?”.

Myœlimy o logo Roku Polskiej Demokracji, stro-
nie internetowej, o kalendarzach, a we wspó³pra-
cy z Poczt¹ Polsk¹ o okolicznoœciowej karcie pocz-
towej. W gmachu parlamentu chcemy zorganizo-
waæ spotkania z senatorami, które poka¿¹ sena-
torów z innej strony, nie tylko ich zainteresowa-
nia, i pracê parlamentarn¹. Zaplanowanych jest
kilka wystaw, okolicznoœciowe karty pocztowe, s¹
te¿ konkursy, olimpiady o tematyce obywatel-
skiej, okolicznoœciowe monety emitowane przez
Narodowy Bank Polski.

Szanowni Pañstwo Senatorowie, chcia³abym
podkreœliæ, ¿e Prezydium Senatu bardzo liczy na
aktywnoœæ pañstwa we w³asnych regionach, aby
idea towarzysz¹ca tej uchwale by³a mo¿liwie naj-
szerzej rozpowszechniona. To, co przedstawi³am,
to s¹ plany i projekty ogólne, ale jeœli pañstwo zgo-
dz¹ siê na tê uchwa³ê, to czekamy na pañstwa
propozycje zwi¹zane z obchodami roku 2009 jako
Roku Polskiej Demokracji. Ka¿da z nich bêdzie
bardzo mile widziana.

Bardzo liczymy, ¿e przyjm¹ pañstwo projekt tej
uchwa³y, któr¹ chcemy podj¹æ dzisiaj, w przed-
dzieñ dziewiêædziesi¹tej rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, to troszkê odeszliœmy od regulaminu, bo
g³os pani marsza³ek w³aœciwie musimy potrakto-
waæ jako pierwszy g³os w dyskusji, a teraz jesteœ-
my na etapie pytañ do wnioskodawcy.

A pytania chc¹ zadaæ senator Cimoszewicz i se-
nator Ryszka.
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Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Po pierwsze, mam wra¿enie, ¿e to jest znacznie

bardziej dojrza³a…
(Senator Krystyna Bochenek: Przepraszam,

proszê mówiæ troszkê g³oœniej, bo ja pana senato-
ra nie najlepiej s³yszê.)

Chcê stwierdziæ, ¿e to jest znacznie bardziej do-
jrza³y projekt od poprzedniego. Niemniej jednak
mam wra¿enie, ¿e tracimy okazjê do powiedzenia
paru wa¿nych rzeczy, nie tylko okolicznoœcio-
wych. Wiele osi¹gnêliœmy buduj¹c wspó³czesn¹
demokracjê w Polsce, ale przecie¿ ona ma wiele
mankamentów, wiêc byæ mo¿e w czêœci postula-
tywnej, czyli drugiej, warto by³oby powiedzieæ, ¿e
jesteœmy sobie winni g³êbsz¹ refleksjê, g³êbsze za-
stanowienie siê nad jakoœci¹ naszej demokracji,
nad poziomem kultury politycznej nas wszyst-
kich, nad tym, na ile upowszechniona jest kultu-
ra kompromisu, która jest charakterystyczna dla
demokracji, dla pañstwa demokratycznego.

I jeszcze uwaga dotycz¹ca czêœci wstêpnej.
Oczywiœcie Senat ma prawo przypomnieæ, ¿e Se-
nat pierwszej kadencji zosta³ wybrany w wolnych,
demokratycznych wyborach czerwcowych. Ale
wydaje mi siê – jakkolwiek doceniam znaczenie
tego faktu – ¿e nie to rozstrzygnê³o o tym, ¿e w Pol-
sce zbudowano system demokratyczny. Pan se-
nator Rulewski ma racjê i nie ma racji ze swoj¹
uwag¹ dotycz¹c¹ wyborów 4 czerwca. To prawda,
one same nie stworzy³y demokracji. Ale one by³y
okazj¹ do tego, ¿eby polscy wyborcy, polscy oby-
watele wys³al i taki jednoznaczny sygna³
rz¹dz¹cym, ¿e ca³y plan, jaki by³ wczeœniej, ja-
kichœ cz¹stkowych, powoli krocz¹cych reform,
modyfikacji itd., wzi¹³ w ³eb i dwa miesi¹ce póŸ-
niej mieliœmy ju¿ rz¹d Mazowieckiego, a miesi¹c
póŸniej zmieniliœmy konstytucjê. Tak wiêc to ra-
czej nie powo³anie demokratycznie wybranego
Senatu, nie sam akt g³osowania, tylko sygna³,
przes³anie, jakie p³ynê³o z tak jednoznacznego
wypowiedzenia siê Polaków w tym g³osowaniu.
I warto by³oby mo¿e to podkreœliæ. Gdyby nie tak
jednoznacznie wyra¿ona wtedy wola, prawdopo-
dobnie cykl polityczny nie przebiega³by ani tak
szybko, ani tak radykalnie, jak to mia³o miejsce.

(Senator Krystyna Bochenek: Czy mogê?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Mam g³êbo-

k¹ nadziejê, i tak to sobie wyobra¿am, ¿e wszyst-
kie te debaty, dyskusje, sympozja organizowane

przez towarzystwa, które s¹ zainteresowane
wspó³prac¹ i które tu mia³am okazjê wymieniæ,
podejm¹ tê w³aœnie poruszon¹ przez pana tema-
tykê i wiele innych spraw zwi¹zanych z systemem
demokratycznym w naszym kraju. Tak ¿e to bar-
dzo…

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Jeœli mogê zareagowaæ, bo pani odpowiedŸ jest

do mnie skierowana, chcê powiedzieæ, ¿e ja doce-
niam oczywiœcie i wystawê plakatu, i „Bieg ku de-
mokracji”, i rozmaite inne rzeczy, których by³o
bardzo wiele. Ale konferencje… No ja s³ysza³em
tylko o jakimœ jednym stowarzyszeniu obywatel-
skim. Myœlê, ¿e tu akurat Senat móg³by z w³asnej
inicjatywy, pod w³asnym patronatem, zapropono-
waæ bardzo powa¿n¹ debatê na temat kondycji
demokracji po dwudziestu latach od jej przywró-
cenia.

(Senator Piotr Andrzejewski: Pan senator ma
racjê.)

Senator Krystyna Bochenek:
Ja oczywiœcie jak najbardziej przyjmujê tê

uwagê pana senatora, to jest bardzo dobry pro-
jekt. Mam nadziejê, ¿e pan te¿ siê w³¹czy w prace
nad tym spotkaniem. Mo¿e Ÿle pan us³ysza³, mo¿e
ja nie doœæ… no du¿o tu rzeczy przedstawia³am.
Jest kilka powa¿nych konferencji. Ca³y tekst pro-
jektu te¿ bêdzie dostêpny na stronach interneto-
wych, wiêc mam nadziejê, ¿e jeszcze bêdziemy
mogli to przeanalizowaæ przy ró¿nych okazjach,
które bêd¹ towarzyszy³y temu Rokowi – mam na-
dziejê – Polskiej Demokracji. Ale oczywiœcie przy-
jmujê tê propozycjê z wielk¹ radoœci¹, ¿e pojawi³a
siê ju¿ pierwsza.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Ryszka. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie, bo s³owo „demokracja”

jest tu odmieniane przez wszystkie przypadki…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o ciszê.)
Demokracja jest dzisiaj rozumiana bardzo ró¿-

nie. Na przyk³ad na Zachodzie pod pojêciem de-
mokracji rozumiane jest prawo kobiet do aborcji.
Wydaje mi siê, ¿e tê polsk¹ demokracjê, tê polsk¹
tradycjê demokratyczn¹ nale¿a³oby jednak w ja-
kiejœ mierze tu zdefiniowaæ. Jesteœmy w bardzo
trudnej sytuacji, poniewa¿ tu jest mowa jakby tyl-
ko o demokracji politycznej, o wolnoœci demokra-
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tycznej przejawiaj¹cej siê w wolnych wyborach,
w stanowieniu prawa itd. A tymczasem demokra-
cja dzisiaj to ju¿ jest sytuacja, kiedy mniejszoœæ
rz¹dzi wiêkszoœci¹, nieraz kampanie wyborcze to
s¹ w³aœciwie tylko zwyciêstwa mediów i póŸniej
mniejszoœæ uchwala ustawy, które s¹ absolutnie
niedemokratyczne.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czy

mogê prosiæ o ciszê? Proszê nie prowadziæ roz-
mów.)

Chodzi o to, ¿ebyœmy z roku demokracji nie ro-
bili jakiejœ takiej hucpy dla wolnoœci, dla toleran-
cji, dla jakichœ parad, powiedzmy, wolnoœciowych
itd., ¿eby czasem tego nie by³o w tym wszystkim.
Bo wolnoœæ to jest jednak wybór wartoœci, demo-
kracja to jest wybór wartoœci. Tymczasem dzisiaj
demokracja jest ju¿ po prostu Ÿle rozumiana, bar-
dzo czêsto w³aœnie jako wolnoœæ ponad wszystko.
I wydaje mi siê, ¿e w tej uchwale i ewentualnie
w ca³ym tym œwiêtowaniu demokracji mo¿e dojœæ
do bardzo wielu nadu¿yæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, ja tylko chcia³bym podkreœliæ,

¿e jest ró¿nica miêdzy udzia³em w debacie, w dys-
kusji, a zadawaniem pytañ.

(Senator Krystyna Bochenek: No w³aœnie, ja
bym chcia³a powiedzieæ, ¿e to jest bardzo wa¿ny
g³os, ale to nie jest…)

Tak ¿e ja bym jednak prosi³, ¿eby w tej czêœci…
Potem – proszê bardzo, mo¿emy dyskutowaæ do
rana, do upad³ego. Ale teraz prosi³bym, ¿eby pyta-
nia by³y jednominutowe…

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Marsza³ku, moje pytanie zmierza³o do te-

go, ¿eby tutaj jakoœ zdefiniowaæ, co rozumiemy
przez demokracjê.

(Rozmowy na sali)
(Senator Krystyna Bochenek: Myœlê, ¿e to by za-

jê³o trochê wiêcej ni¿ jedn¹ stronê. W zwi¹zku
z czym proponujê…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Ortyl. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Marsza³ek, jak siê czyta ten tekst, w któ-

rym szeœciokrotnie czy piêciokrotnie pojawia siê
zdanie rozpoczynaj¹ce siê od s³owa „Senat”, od-

nosi siê wra¿enie, ¿e to jest taka kaskada, moim
zdaniem…

(Senator Ryszard Bender: Tautologia.)
…niepotrzebna. Ja tutaj tylko siê g³oœno zasta-

noawiam, bo przyznam siê szczerze, ¿e nie chcê tu
robiæ z siebie autorytetu w tych sprawach, ale wy-
daje mi siê, ¿e mog³oby byæ inaczej.

I jeszcze jedno. Oczywiœcie nad Senatem z re-
gu³y w momentach, kiedy nadchodzi czas wybo-
rów, formu³owania programów, gromadz¹ siê
czarne chmury. I teraz chcia³bym zapytaæ, czy pa-
ni marsza³ek uwa¿a, ¿e ca³y ten rok demokracji,
wszystkie te konferencje, spotkania, ró¿nego ro-
dzaju imprezy, bo tak to trzeba okreœliæ, bêdzie
Senatowi s³u¿y³, bêdzie s³u¿y³ temu, ¿eby tych
czarnych chmur by³o mniej.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja myœlê, Panie Senatorze, ¿e nie ma znowu tak

du¿o tych czarnych chmur nad Senatem. Ale
uwa¿am, ¿e to jest dobra okazja, ¿eby przypom-
nieæ rolê Senatu, myœlê, ka¿da okazja jest dobra,
abyœmy pe³nym g³osem mówili o Senacie i o na-
szych dzia³aniach, i o tym, ¿e w wolnej Polsce Se-
nat jako izba wy¿sza jest od setek lat. Tak ¿e wy-
ra¿am g³êbok¹ nadziejê, tak jak wszyscy, którzy
pracowali nad organizacj¹ tego roku, nad pla-
nem i nad uchwa³¹, ¿e tak w³aœnie bêdzie. To jest
nasz cel.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Dziêkujê.
Pan senator Ortyl zwróci³ uwagê na to, na co i ja

chcia³em zwróciæ, ¿e cztery kolejne akapity zaczy-
naj¹ siê od tego samego zwrotu, i to wydaje siê
takie trochê niezrêczne.

(Senator Krystyna Bochenek: Panie Marsza³ku,
czy mogê siê do tego odnieœæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, tak, bardzo proszê.

Senator Krystyna Bochenek:

To by³ zabieg celowy, ale oczywiœcie jeœli pañ-
stwo myœl¹ inaczej, to przecie¿ wszyscy siê myli-
my… Ja chcia³am tutaj w jakiœ sposób podkreœliæ
w³aœnie Senat, ale to jest oczywiœcie do rozwa¿e-
nia. Jeœli pañstwo wyra¿aj¹ tak¹ wolê, to podczas
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posiedzenia komisji jeszcze omówimy te sprawy.
Chocia¿ takich zastrze¿eñ podczas posiedzenia
nie by³o.

(Rozmowy na sali)

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

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zadaæ krótkie pytanie pani mar-

sza³ek. Aspekt wiêzi Polaków i Polonii z ojczyzn¹
nie pojawia siê w tym projekcie – bardzo piêknym
projekcie, co przyznajê. Czy jestem w b³êdzie,
uwa¿aj¹c, ¿e nale¿a³oby wykorzystaæ tê okazjê
i mo¿e w ostatnim akapicie, gdzie s¹ s³owa
o umacnianiu naszych demokratycznych trady-
cji, dodaæ równie¿ umacnianie wiêzi Polonii i Pola-
ków z ojczyzn¹? Ja przepraszam…

Senator Krystyna Bochenek:
Bardzo dobrze. Ja bardzo dziêkujê… Ja oczywi-

œcie nie mog³am wymieniæ tu wszystkich planów.
2 maja jest Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹,
chcemy po³¹czyæ obchody tego œwiêta z przypada-
j¹c¹ wtedy osiemdziesi¹t¹ rocznic¹ pierwszego
zjazdu Polonii i skoncentrowaæ siê na przedsta-
wieniu dokonañ Senatu od 1989 r. na rzecz Polo-
nii. Nie mo¿e byæ inaczej, skoro jednym z zadañ
Senatu jest w³aœnie szeroko rozumiana opieka
nad Poloni¹ i Polakami rozsianymi po ca³ym œwie-
cie. Tak ¿e ta sprawa oczywiœcie nie by³a przeoczo-
na, choæ nie zosta³a podkreœlona w tekœcie pro-
jektu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:

Pani Marsza³ek, wydaje mi siê, ¿e je¿eli pani, ja-
ko wnioskodawca, przyjmie, ¿e ten wspomniany
system powinien byæ jasno okreœlony jako system
komunistyczny, narzucony…

(Senator Krystyna Bochenek: Ale proszê mi po-
wiedzieæ, do której czêœci pan siê odnosi, bo ja nie
wiem, na który fragment pan patrzy, Panie Sena-
torze.)

To jest tutaj: system narzucony nam po II woj-
nie… Powinno byæ: system komunistyczny na-
rzucony po II wojnie.

Sprawa nastêpna. Nie wiem, dlaczego boimy
siê zapisaæ s³owo „Solidarnoœæ”. Piszemy: My nie
zapominamy, ¿e to g³os Polaków, którzy od Straj-
ku Sierpniowego… – i tutaj doda³bym: zorganizo-
wanego przez „Solidarnoœæ”. Przecie¿ nie by³oby
tej demokracji, gdyby nie by³o ruchu solidarno-
œciowego! Wydaje mi siê, ¿e te poprawki powinny
byæ naniesione, bo by³oby wstyd, ¿e my, senatoro-
wie wywodz¹cy siê z ruchu solidarnoœciowego…

(Poruszenie na sali)
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale to nie jest

prawda!)
A dlaczego nieprawda?
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Przecie¿ to ro-

botnicy… To by³ zryw…)
To mo¿na napisaæ: zryw…
(G³os z sali: …„Solidarnoœci”!)
…zryw „Solidarnoœci”.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja myœlê, ¿e zdecydowanie nikt tu siê nie wsty-

dzi „Solidarnoœci”. Myœlê, ¿e w zdecydowanej,
bardzo zdecydowanej wiêkszoœci wszyscy braliœ-
my w tym udzia³. A wiêc proszê tutaj…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: S³u-
szna uwaga.)

…nikomu nie mówiæ, ¿e siê wstydzi, bo jest
wrêcz odwrotnie. Z tym ¿e tak, jak tutaj podkreœla
pan senator Piesiewicz, najpierw by³ zryw, a po-
tem by³a „Solidarnoœæ”. Ale oczywiœcie jeœli pan
o to wnosi, to mo¿emy to uwzglêdniæ. Bêdzie po-
siedzenie komisji…

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Koniecznie!)
Rozumiem, ¿e… Ja przepraszam. Czy pan se-

nator Kwiatkowski notuje te uwagi?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Ja notujê wszystkie te uwagi. Uzgodniliœmy ju¿

z panem marsza³kiem, ¿e bêdzie posiedzenie ko-
misji, na które zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych prac¹ nad tym tekstem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak jest. Dziêkujê bardzo.
Pani senator Pañczyk-Pozdziej. Proszê bardzo.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Pani Marsza³ek, w³aœciwie moje w¹tpliwoœci jê-

zykowe ju¿ wyartyku³owali senator Ortyl i senator
Misio³ek – chodzi o te w³aœnie akapity zaczynaj¹ce
siê od powtarzanego s³owa „Senat”. Mnie, jako ra-
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diowca, to razi, zw³aszcza gdy siê to czyta. Mo¿na
by by³o – zw³aszcza ¿e my siê pod tym podpisuje-
my, my, Senat – zast¹piæ to przez „uwa¿amy” itd.
Prawda? Nie musi za ka¿dym razem rozpoczynaæ
siê taki akapit od s³owa „Senat”, zw³aszcza ¿e to s¹
nastêpuj¹ce po sobie zdania. To tyle. Ale, jak mó-
wiê, ju¿ panowie senatorowie to wyartyku³owali.
Dziêkujê.

Senator Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Oczywiœcie by³ to, jak mówi-

³am, zabieg celowy, ale oczywiœcie jeœli pañstwo
wyra¿¹ tak¹ wolê, to mo¿emy to zmieniæ. Choæ na-
prawdê w tym szaleñstwie by³a metoda.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja wracam do g³ównego zagadnienia. Mianowi-

cie czym ró¿ni siê w tym wypadku demokracja
polska od francuskiej czy niemieckiej?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: O!)
Sam temat tej uchwa³y jest b³êdnie sformu³o-

wany. No, mo¿emy mówiæ o roku polskiej tradycji,
kultury, obyczajów…

(Senator Krystyna Bochenek: Mo¿emy to prze-
nieœæ do debaty, Panie Senatorze? Bo to jest
zbyt… Pana wypowiedŸ to jest ju¿ g³os w dyskusji,
w debacie. Tak mnie siê wydaje.)

Zadajê pytanie: dlaczego jest tu Rok Polskiej
Demokracji? Czym ró¿ni siê ta…

Senator Krystyna Bochenek:

To jest ¿eby podkreœliæ polskie tradycje demo-
kratyczne. Dlatego tu jest: polskiej.

(Senator Czes³aw Ryszka: Aha, Niemcy maj¹
inn¹, Francuzi – inn¹. To ciekawe.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: O, je-
szcze jak! Jeszcze jak!)

(Rozmowy na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:

Chodzi mi o to, czy mo¿na by zmieniæ tytu³ tej
uchwa³y czy te¿ okreœlenie tego roku na „Rok Pol-
skiej Tradycji i Kultury” czy mo¿e coœ takiego…

(Poruszenie na sali)
No, ja teraz tak trochê strzelam. Ale dlaczego

ma byæ: demokracji polskiej?

(Senator Ryszard Bender: Odrodzenia demo-
kracji w Polsce.)

(Senator Krystyna Bochenek: Mo¿na oczywi-
œcie zapisaæ „odrodzenia”, tylko ¿e to traktuje nie
tylko o odrodzeniu.)

Pytanie moje zadajê, dlatego ¿e… No, jeden
przyk³ad. Jest Stowarzyszenie „M³odzi Demokra-
ci”, które walczy z Koœcio³em, jest Sojusz Lewicy
Demokratycznej, zupe³nie antydemokratyczny.
A tu tworzymy jak¹œ „polsk¹ demokracjê”, która
w³aœciwie nie jest demokratyczna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Kontynuujê, Pani Marsza³ek, to pytanie: dla-

czego tu jest mowa o polskiej demokracji?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To ju¿

by³o.)
Mnie te¿ to interesuje. Bo demokracja nie ma

wymiaru narodowego, a je¿eli ju¿ ma taki wymiar,
to trzeba by tu umieœciæ zapis o piêciuset latach
polskiej demokracji, a nie tylko o „Solidarnoœci”.

Razi mnie „powrót do europejskiej wspólno-
ty”… To mo¿e raczej chodzi o Uniê Europejsk¹?
Bo Polska kszta³towa³a wzorce integracji europej-
skiej ju¿ w I Rzeczypospolitej. A dzisiaj funkcjo-
nuje, na przyk³ad w Danii, takie powiedzenie…
Nie bêdê go odnosi³ do aktualnej rzeczywistoœci,
ale do tego, jaki stosunek do demokracji mia³
marsza³ek Pi³sudski, który odes³a³ j¹ na margines
po zamachu majowym, w zamachu majowym
okreœla³ to jako coœ szkodliwego dla Polski – bo ta-
kie zdania te¿ formu³owa³. Chodzi mi o przyjêcie
jakiegoœ przeciwdzia³ania temu, by stwierdzenie
„jak w polskim Sejmie” oznacza³o bezho³owie
i bezproduktywn¹ walkê partyjn¹ – bo w takim
znaczeniu to w Danii funkcjonuje. Tak, polski
Sejm jest na Zachodzie synonimem, podobnie jak
to jest z wyra¿eniem „pijany jak Polak”, bardzo z³ej
tradycji.

A wiêc ja bym siê jednak nie odwo³ywa³ dzisiaj
to konotacji, które maj¹ za granic¹ charakter pe-
joratywny, tylko ustanowi³ rok nie „polskiej de-
mokracji”, lecz mo¿e „rok kontynuacji tradycji de-
mokratycznych”.

(Senator Krystyna Bochenek: Ale trudno jest
uwzglêdniæ tak¹ szerok¹ nazwê, Panie Senato-
rze.)

Nie, demokracja istnieje jednak od staro¿yt-
noœci i ma konotacje bardzo œcis³e. I my po pro-
stu wpisujemy siê dzisiaj w trend cywilizacji ba-
senu Morza Œródziemnego. Nie tworzymy czegoœ
nowego, a ju¿ zw³aszcza nie tworzymy czegoœ no-
wego po 1989 r. Dlatego te¿ wola³bym unikn¹æ
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bardzo konfrontacyjnego charakteru oceny de-
mokracji.

W wyst¹pieniu senatora Cimoszewicza te¿ by³
pewien ton ostrze¿enia, tak samo jest u mnie.
I skoro mówimy o niepodleg³oœci, to trzeba pamiê-
taæ, ¿e ta niepodleg³oœæ przez marsza³ka Pi³sud-
skiego by³a bardzo modyfikowana, tak ¿e zmie-
rza³a w kierunku antydemokratycznym.

Tak wiêc uwa¿ajmy, ¿ebyœmy przypadkiem nie
otworzyli puszki Pandory. Dziêkujê.

(Senator Ryszard Bender: Rok odbudowy de-
mokracji w Polsce.)

(Senator Krystyna Bochenek: Mo¿e ju¿ zacznie-
my dyskusjê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
W³aœnie.
Czy s¹ jeszcze pytania? Czy ju¿ ma byæ dysku-

sja? Proszê pañstwa…
Jeszcze jest senator Rulewski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale moje pytanie

brzmi: jakie jest uzasadnienie tego, ¿e tu jest nie
„rok demokracji”, ale Rok Polskiej Demokracji?)

No bo nikomu…
(Senator Ryszard Bender: Rok odbudowy de-

mokracji w Polsce!)

Senator Krystyna Bochenek:
Odbudowy demokracji… To chodzi o odbudo-

wê demokracji w Polsce.
(Senator Piotr Andrzejewski: To tak to sformu-

³ujmy! Bo polska demokracja ma bardzo d³ug¹…)
…Og³oszenie roku 2009 Rokiem Odbudowy

Demokracji… Proszê bardzo to zapisaæ, bêdzie to
przedmiotem dyskusji.

(Senator Ryszard Bender: To jest to, co ja pro-
ponujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Polska demokracja jest okreœlona przede wszy-

stkim chyba w preambule konstytucji, bo tam jest
mowa o jej historii, o jej marzeniach, o Polakach
itd. Ja jednak, poniek¹d wykorzystuj¹c otwartoœæ
pani marsza³ek na propozycje, choæ te¿ bojê siê
nadu¿ywaæ tej otwartoœci, uwa¿am za stosowne
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e polska demokracja nie
powsta³a sama z siebie – chocia¿ g³ównym moty-
wem by³a tu wola Polaków – ale dziêki poparciu
demokracji innych pañstw. Czy nie uwa¿a³aby

pani marsza³ek za s³uszne, ¿eby w tym momencie
jednak umieœciæ w tym tekœcie chocia¿by pó³ zda-
nia o pomocy, której udzieli³y nam w³aœnie demo-
kracje innych pañstw?

(Senator Krystyna Bochenek: Ale czy ma pan ja-
kiœ konkretny pomys³?)

Chodzi o to, ¿eby znaleŸæ… zapisaæ, ¿e powsta-
³a ona… czy te¿, ¿e jesteœmy wdziêczni za pomoc
demokracjom… Bo, jak rozumiem, bêdziemy to
obchodziæ nie tylko w kraju, ale równie¿ za grani-
c¹. I byæ mo¿e bêd¹ na te obchody zapraszani
przedstawiciele œrodowisk, które pomog³y, jak tu-
taj siê mawia, polskiej demokracji siê odrodziæ.
Tak wiêc chodzi o to, ¿eby to by³o tu w³aœnie zapi-
sane, ta wdziêcznoœæ i to, ¿e nie by³ to tylko nasz
wysi³ek.

Senator Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kwiatkowski, jak rozumiem, wy-

stêpuje dziœ w charakterze osoby notuj¹cej wszy-
stkie pañstwa propozycje uzupe³nieñ, wzboga-
ceñ, wszystkie pomys³y. Notuje on to i, jak rozu-
miem, bêdzie to przedmiotem dyskusji podczas
posiedzenia komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Ktoœ jeszcze?
Proszê bardzo, Panie Senatorze…
(G³os z sali: Nie, nie.)
(G³osy z sali: Ju¿ nie ma pytañ.)
Aha, nie ma. Pytania zosta³y wyczerpane.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
W dyskusji jako pierwszy zabierze g³os pan se-

nator Piesiewicz.
Do protoko³u zosta³y ju¿ z³o¿one wyst¹pienia

pana senatora Ryszki i pana senatora Bisztygi.*

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W istocie uœwiadomi³em sobie teraz, tutaj, w ja-

kiej uczestniczymy debacie. 1989 r. – 2009 r. Nie-
kiedy mam w tej Izbie poczucie, ¿e mamy nadpro-
dukcjê uchwa³, niekiedy wydaje mi siê, ¿e pode-
jmuje siê tu uchwa³y, które mog³yby te¿ podejmo-
waæ inne szacowne grona. A w Senacie powinny
byæ podejmowane uchwa³y dotycz¹ce wielkich
wydarzeñ albo wielkich postaci.

Przyznam siê, ¿e kiedy dotkniêto daty czerwco-
wej 1989 r., to nie ulega³o dla mnie w¹tpliwoœci,
¿e jest to ten moment historii, w sprawie którego
uchwa³a na pewno tu, w Senacie, powinna byæ
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podjêta. Myœlê, ¿e bêdzie ona podjêta równie¿
w Sejmie.

Pan senator Cimoszewicz mówi³ o przeinwesto-
waniu tej uchwa³y s³owem „Senat”. Ja jestem w³a-
œnie po lekturze wypowiedzi pana profesora Stel-
machowskiego, prezydenta Kwaœniewskiego, by-
³ego premiera Rakowskiego, w których s¹ jedno-
brzmi¹ce tezy o niebywa³ej sile detonacji i pewnej
pomy³ce ówczesnych gremiów politycznych co do
wyników w wyborach do Senatu. To w³aœnie ten
moment wyzwoli³ nastêpn¹ energiê, to by³ pier-
wszy akt demokratycznego wyboru, który wska-
za³ bez strza³ów, bez szubienic, ¿e koniec, ¿e wy-
raŸnie wyra¿ona zosta³a wola powrotu do normal-
noœci, do zwyk³oœci demokratycznej, do polskiej
demokracji.

Dlatego ja nie bojê siê okreœlenia „polska demo-
kracja”, poniewa¿ droga, jaka prowadzi³a do
1989 r., jest drog¹ bez precedensu w najnowszej
historii cz³owieka. Mo¿na to porównaæ tylko z re-
wolucj¹ Gandhiego. W zwi¹zku z tym mo¿emy
u¿ywaæ s³ów „polska demokracja” i „polska droga
do demokracji”. To jest ten wielki paradoks po-
³¹czenia podmiotowych aspiracji robotników,
tych ludzi najni¿szych, z ca³ym nurtem chrzeœci-
jañskim, z tym krzy¿em w Stoczni Gdañskiej, ró-
wnie¿ z nurtami lewicowymi, które spotyka³y siê
gdzieœ tam, w Stoczni Gdañskiej… To potem by³o
mocno zaznaczone w nauce spo³ecznej Jana Paw-
³a II, to po³¹czenie pewnych mechanizmów wolne-
go rynku z aspiracjami spo³ecznymi tych najni¿-
szych.

Dlatego ta rocznica z punktu widzenia wybicia
siê Polski ku demokracji jest tak istotna. To by³a
polska droga do demokracji. To nie jest z³a nazwa.

(Senator Piotr Andrzejewski: Polska droga do
demokracji…)

(Rozmowy na sali)
Ja popieram tê tezê. Ktoœ mo¿e mieæ inn¹.

Uwa¿am, ¿e trzeba to podkreœliæ, ten fenomen lat
osiemdziesi¹tych, gdzie przez nadziejê, przez wia-
rê, przez determinacjê, bezkrwawo, przez upór
dochodzi siê do tego rodzaju rozwi¹zañ.

Je¿eli chodzi o Senat… Proszê pañstwa,
w 1945 r. torturowano i wyrzynano przeciwni-
ków politycznych, rozpoczêto od lewicy, przez
Stronnictwo Ludowe, potem prawicê. Potem co
zrobiono? Zlikwidowano Senat. Istnienie Senatu
w Polsce, podkreœlanie potrzeby jego istnienia
dla zachowania ci¹g³oœci demokracji i ci¹g³oœci
suwerennego pañstwa polskiego, jest niesamo-
wicie istotne. Najpierw likwidowano przeciwni-
ków, potem zlikwidowano Senat, potem zlikwi-
dowano kasy chorych, potem Minc zlikwidowa³
w³asnoœæ, potem samorz¹dy zawodowe, czyli na-
st¹pi³a likwidacja ca³ego pañstwa obywatelskie-
go. Ta ca³a tradycja walki, dochodzenia, to jest
polska droga do demokracji, która w skali œwia-

towej jest znakiem, ¿e mo¿na dochodziæ do pew-
nych rozwi¹zañ innymi drogami, przez doœwiad-
czenia historyczne. Myœlê, ¿e maj¹ tu ogromne
znaczenie powstanie warszawskie, potem Po-
znañ, potem Grudzieñ… Potem pojawia siê wiel-
ki przewodnik w bia³ej sutannie.

W zwi¹zku z tym ta uchwa³a ma ogromne zna-
czenie i ten rok ma ogromne znaczenie, ta data ma
ogromne znaczenie, jako polska droga dochodze-
nia do wolnoœci i demokracji. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan chcia³ zabraæ g³os.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze Piesiewicz, ja nie sformu³owa-

³em tezy o przeinwestowaniu tego projektu
uchwa³y pojêciem „Senat”, chocia¿ akurat zga-
dzam siê z uwagami tych senatorów, którzy mówi-
li o pewnej niezrêcznoœci stylistycznej, o owym
rozpoczynaniu wielu akapitów od s³owa „Senat”.
Ja, dobrze pamiêtaj¹c 1989 r., jestem wewnêtrz-
nie przekonany, ¿e choæ odtworzenie Senatu, wol-
ne wybory do Senatu mia³y kapitalne znaczenie,
to nie by³y czynnikiem rozstrzygaj¹cym, gdy cho-
dzi o motywacjê ludzi uczestnicz¹cych w g³osowa-
niu. Ludzie tak entuzjastycznie g³osowali nie dla-
tego, ¿e odtwarzano Senat, tylko dlatego, ¿e poja-
wi³a siê pierwsza okazja do swobodnego wyra¿e-
nia w³asnego zdania, w³asnej opinii itd.

Powiedzia³bym nawet, ¿e ten g³os w jeszcze wiê-
kszym stopniu ni¿ w wyborach do Senatu za-
brzmia³ w wyborach na objête swobod¹ demokra-
tyczn¹ miejsca w Sejmie. W Senacie pojawi³ siê je-
den nie z klucza, a w Sejmie na 36% miejsc wybra-
no wy³¹cznie ludzi z „Solidarnoœci”, czyli z opozy-
cji. I to by³ taki bardzo wa¿ny sygna³, komunikat
przes³any przez spo³eczeñstwo. Rozumiem, ¿e
w³aœnie Senat jest szczególnie upowa¿niony do
mówienia o Senacie, o wyborach czerwcowych,
o odbudowie Senatu i odtworzeniu Senatu, ale nie
chcia³bym, ¿eby to tr¹ci³o swoistym egotyzmem,
a jednoczeœnie pewn¹ nieœcis³oœci¹ historyczn¹.

Jeszcze raz powracam do tezy wypowiedzianej
w fazie pytañ. Przecie¿ to, co tak naprawdê roz-
strzygnê³o o tym, ¿e pewien scenariusz – rozmai-
cie rozumiany, rozmaicie planowany przez ucze-
stników Okr¹g³ego Sto³u, tych, którzy postanowili
o odbyciu wyborów czerwcowych – zrealizowano
zupe³nie inaczej, ¿e to, co zosta³o zaplanowane,
przebieg³o zupe³nie inaczej… Niektórzy z tu obec-
nych pamiêtaj¹ próbê tworzenia zupe³nie innego
rz¹du w lipcu 1989 r. Dlaczego ona siê nie po-
wiod³a? Dlatego, ¿e tak nieprawdopodobnie silne
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by³o oddzia³ywanie owego komunikatu przes³a-
nego przez ludzi g³osuj¹cych w wyborach czer-
wcowych.

I to w³aœnie ten swobodny wyraz woli, pogl¹dów
rozstrzygn¹³ o tym, ¿e zrozumieli to i us³yszeli
wszyscy, tak¿e ci, którzy przychodzili do Sejmu
z myœl¹ o powolnej zmianie albo o zachowaniu da-
wnego systemu. Wszyscy to zrozumieli, wszyscy
dostojni ludzie to zrozumieli. Dlatego póŸniej
mog³o siê dziaæ to, co siê dzia³o. Pamiêtajmy, ¿e
dwa lata póŸniej mia³o miejsce wydarzenie zu-
pe³nie bezprecedensowe. Ten tak zwany Sejm
kontraktowy podj¹³ decyzjê o skróceniu swojej
kadencji. Osobiœcie uczestniczy³em w podejmo-
waniu tej decyzji, wp³ywa³em tak¿e na innych, ¿e-
by j¹ podjêli, i uwa¿am, ¿e tym aktem bardzo za-
s³u¿ono siê ojczyŸnie, aktem pro publico bono,
dokonanym przecie¿ nie z myœl¹ o tych, którzy
g³osowali. To wszystko by³o mo¿liwe, poniewa¿
ci¹gle brzmia³ g³os wyra¿ony przez wyborców
4 czerwca. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo…
Przepraszam, pan senator Kaleta by³ wczeœ-

niej.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie sposób nie odnieœæ siê do tego, co powie-

dzia³ przed chwil¹ pan senator Cimoszewicz. Mó-
wienie o tym, ¿e 4 czerwca 1989 r. spo³eczeñstwo
da³o sygna³, ¿e ma inne spojrzenie ni¿ urzêduj¹ca
ówczeœnie w³adza… Szanowni Pañstwo, jak mo¿-
na mówiæ o tym, ¿e wczeœniej sygna³ nie by³ dawa-
ny? A chocia¿by przez górników w „Wujku”, czy
w innych sytuacjach? Wiêc o jakim sygnale my
tutaj mówimy? Przecie¿ to jest zgroza. S³uchaj¹c
takich s³ów, jestem przera¿ony, ¿e my mo¿emy
mówiæ o tym, ¿e to by³ sygna³, który do tej pory,
w innych sytuacjach, w innych okolicznoœciach
by³ niezauwa¿alny. To jest dla mnie niezrozumia-
³e, Panie Senatorze.

Wrócê do istoty sprawy. Szanowni Pañstwo!
Oczami wyobraŸni mo¿emy zobaczyæ, jak bêdzie-
my bili brawo na tej sali, kiedy ta uchwa³a bêdzie
podejmowana. I dobrze, bo to bêdzie œwiadczy³o
o tym, ¿e czegoœ takiego oczekujemy. Tylko musi-
my pamiêtaæ jeszcze o jednej, bardzo istotnej
sprawie: ¿e taka uchwa³a równie¿ zobowi¹zuje. To
nie jest tak, ¿e my j¹ przyjmiemy, poniewa¿ aku-
rat zbli¿aj¹ siê pewne okr¹g³e rocznice. Ona zobo-

wi¹zuje nas równie¿ do przyjmowania takiej po-
stawy, która potwierdza, i¿ Wysoka Izba, to miej-
sce rzeczywiœcie jest miejscem demokratycznym.
A powiem szczerze, ¿e po naszych ostatnich dys-
kusjach na poprzednim posiedzeniu Senatu, kie-
dy w pewien sposób zamykano nam usta, kiedy
by³y podejmowane niezrozumia³e dla nas decyzje,
nie jestem tego do koñca pewien. Dziêkujê. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Pañstwo!

Chcia³bym podziêkowaæ pani marsza³ek za ini-
cjatywê, któr¹ podjê³a, a zgodnie z któr¹ rok 2009
zostanie og³oszony Rokiem Polskiej Demokracji
czy rokiem przywrócenia w Polsce demokracji.
Jest to wa¿na inicjatywa równie¿ z tego powodu,
¿e dla nas, senatorów, jest to szansa pe³nego wy-
jœcia do spo³eczeñstwa. To jest dla nas szansa,
aby przy okazji dwudziestej rocznicy pierwszych
demokratycznych wyborów parlamentarnych po
II wojnie œwiatowej zapoznaæ spo³eczeñstwo z in-
stytucj¹, jak¹ jest Senat. Mam nadziejê, ¿e ten
mój g³os zostanie bardzo powa¿nie wziêty pod
uwagê przez Prezydium Senatu, kolegów z Plat-
formy Obywatelskiej czy rz¹d pana premiera Do-
nalda Tuska, szczególnie w kontekœcie tworzenia
bud¿etu pañstwa na rok 2009 i obcinania œrod-
ków na Kancelariê Senatu, bo przecie¿ wa¿ne by-
³oby, aby czêœæ przedsiêwziêæ, które bêdziemy re-
alizowaæ, mog³a byæ finansowana w³aœnie z tych
œrodków, abyœmy mogli przedstawiæ i siebie, i in-
stytucjê Senatu jako to, co jest wa¿ne dla polskiej
demokracji, wa¿ne dla naszego pañstwa.

Mieliœmy Rok Jêzyka Polskiego, spo¿ytkowany
w sposób bardzo skuteczny, aczkolwiek nie wiem,
czy wydatkowanie funduszy by³o racjonalne i czy
rzeczywiœcie ca³y kraj, czy choæby zdecydowana
jego wiêkszoœæ, zosta³ w sposób odpowiedni nasy-
cony inicjatywami i podejmowanymi dzia³aniami.
Byæ mo¿e wœród czêœci senatorów nie by³o jakiejœ
inwencji twórczej.

Mam jednak nadziejê, ¿e Rok Demokracji Pol-
skiej czy przywrócenia Polsce demokracji stanie
siê takim pierwszym krokiem na drodze ku temu,
aby spo³eczeñstwo ju¿ nigdy wiêcej nie wypowie-
dzia³o siê w ten sposób, ¿e Senat Rzeczypospolitej
Polskiej jest niepotrzebny, ¿e Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej jest zbêdny czy ¿e Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej nic nie robi. Bo przecie¿ wiemy, ¿e
jest zupe³nie inaczej.
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Dziêkujê bardzo pani marsza³ek, dziêkujê pañ-
stwu. Mam nadziejê, ¿e nie zabraknie pieniêdzy
na to, abyœmy mogli ideê parlamentaryzmu i ideê
funkcjonowania Senatu w naszym kraju przed-
stawiæ spo³eczeñstwu, pocz¹wszy od najwiêk-
szych miast, a skoñczywszy na najmniejszych
wsiach. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wydaje mi siê, ¿e jesteœmy zgodni, i¿ istnieje

powód do uczczenia rocznicy przewrotu ustrojo-
wego w Polsce. To na pewno. Ale jest problem wy-
boru najtrafniejszej formu³y. Ja bardzo siê bojê
³¹czenia przymiotników ze s³owami „sprawiedli-
woœæ”, „demokracja”, „wolnoœæ”, bo to w historii
mia³o bardzo ró¿ne konotacje. Proszê pamiêtaæ,
¿e Polska ludowa by³a demokracj¹ socjalistyczn¹,
te¿ by³a demokracj¹. ¯e mamy ró¿ne formy demo-
kracji. ¯e pan Kadafi, chcia³bym o tym przypom-
nieæ, nie komentuj¹c tego, by³ przewodnicz¹cym
Komisji Praw Cz³owieka ONZ, a nasz kolega, pan
Cimoszewicz, by³, co nale¿y podkreœliæ z uzna-
niem, przewodnicz¹cym specjalnej podkomisji do
spraw dekomunizacji w Zgromadzeniu Parlamen-
tarnym Rady Europy. (Weso³oœæ na sali)

No nie, nie uw³aczaj¹c niczemu, ale ró¿ne ko-
notacje mog¹ mieæ i demokracja, i dekomuniza-
cja, i wszystkie inne pojêcia.

Ale wracam do tematu istotnego. Tematem is-
totnym jest najtrafniejsze uczczenie uchwa³¹ Se-
natu tego przewrotu ustrojowego. Dla mnie osobi-
œcie to nie by³a ¿adna demokracja. To by³a wymu-
szona koniecznoœci¹ historyczn¹ umowa miêdzy
dwoma od³amami, umowa wymuszona pokojow¹
rewolucj¹ „Solidarnoœci”. I ten rok powinien byæ
og³oszony rokiem pokojowej rewolucji „Solidar-
noœci”. Bo to w wyniku tej rewolucji nast¹pi³o wy-
muszenie umów Okr¹g³ego Sto³u.

Polska demokracja ma bardzo ró¿ne konotacje.
Ja w pytaniu ju¿ i tak zawar³em ca³y szereg
swoich w¹tpliwoœci. Tak naprawdê im mniej pol-
ska demokracja, która ma jedn¹ z najstarszych
nowo¿ytnych tradycji, chodzi o I Rzeczpospolit¹,
szlacheck¹, tak samo jak i integracja europejska
w wydaniu I Rzeczypospolitej… Wydaje mi siê, ¿e
ani ta demokracja II Rzeczpospolitej, ani ta fun-
kcjonuj¹ca dzisiaj nie by³y i nie s¹ wolne od pew-
nych kontrowersyjnych kwestii, które trochê wy-
paczaj¹ ideê tej demokracji, któr¹ dziedziczyliœmy
po Grecji i po Rzymie z pewnego okresu. St¹d, gdy

mówimy o polskiej demokracji, musimy o niej mó-
wiæ w kontekœcie szerszym ni¿ tylko rocznica po-
kojowej rewolucji „Solidarnoœci”. A nam chodzi
chyba raczej o lata 1989–1990, nie zaœ o ocenê od-
rêbnoœci polskiej demokracji od demokracji
w ogóle.

Dlatego wydaje mi siê, ¿e jeœli jest mo¿liwoœæ
wprowadzenia autopoprawek, modyfikowania te-
go tekstu, uwypuklenia roli „Solidarnoœci” i tego
przewrotu, tej pokojowej rewolucji, bo to jest rze-
czywiœcie ewenement w skali œwiatowej…

(Senator Ryszard Bender: Zrywu „Solidarno-
œci”.)

Nie, to by³a rewolucja, w mojej ocenie to by³a re-
wolucja.

Dlatego ja wnoszê o zmianê tytu³u uchwa³y na
taki: o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Pokojowej
Rewolucji „Solidarnoœci”, bez specjalnego przy-
miotnika „polskiej”, bo to wynika z samego tekstu
i charakteru tej rewolucji.

Ograniczê siê tylko do z³o¿enia tego wniosku.
Chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo przemyœleli tê kwe-
stiê. Proszê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wniosku i tak nie mo¿emy przyj¹æ, bo nie ma

takiej mo¿liwoœci, jeœli chodzi o uchwa³y okolicz-
noœciowe.

(Senator Piotr Andrzejewski: No, to jest pier-
wsze…)

Ale…
(Senator Piotr Andrzejewski: A je¿eli to jest pier-

wsze czytanie?)
Drugie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ach, drugie? Bo

powiedziano mi, ¿e pierwsze, tylko przeniesione
z komisji na forum…)

Nie, drugie, drugie. Pierwsze by³o w komisji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.

Wobec tego nie sk³adam wniosków. Dziêkujê.)
Tak ¿e to zostanie po prostu… Ja mogê zdecy-

dowaæ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Apelujê tylko o au-

topoprawkê i odes³anie do komisji.)
Ja jako prowadz¹cy posiedzenie Senatu mogê

tak zdecydowaæ, ¿e te poprawki mog¹ zostaæ uw-
zglêdnione podczas posiedzenia komisji.

Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja uwa¿am, ¿e ta uchwa³a jest ze wszech miar

celowa i w³aœciwa, ¿eby uczciæ tê wspania³¹ rocz-
nicê. Z tym ¿e, proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e
powinniœmy pamiêtaæ o jednej sprawie. My jako
Senat mamy teraz szczególn¹ okazjê, ¿eby podj¹æ
pewne zobowi¹zanie, mianowicie zobowi¹zanie
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do tego, ¿e sami, jako emanacja spo³eczeñstwa,
które w demokratycznych wyborach wybra³o nas
na stra¿ników jego praw i wolnoœci, bêdziemy da-
waæ dobry przyk³ad, bo owszem, uchwa³a uchwa-
³¹, ale jest stara zasada prawa odwiecznie istnie-
j¹cego: verba docent, exempla trahunt, s³owa
ucz¹, a przyk³ady poci¹gaj¹. Dlatego, proszê pañ-
stwa, chcia³bym podkreœliæ, ¿e demokracja nie
jest celem samym w sobie. Demokracja jest tylko
i wy³¹cznie œrodkiem, jak dot¹d najlepszym
z mo¿liwych, jaki zosta³ wymyœlony przez ludz-
koœæ w ca³ej swojej historii, ale bynajmniej nie do-
skona³ym. Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e to w spo-
sób demokratyczny Sokrates zosta³ zmuszony do
za¿ycia trucizny i to w sposób demokratyczny
Adolf Hitler doszed³ do w³adzy. Tak ¿e, proszê
pañstwa, z t¹ demokracj¹ mo¿e byæ ró¿nie. Dlate-
go trzeba pamiêtaæ o jednej rzeczy: demokracja
nie mo¿e byæ sprowadzona do, powiedzmy, majo-
rokracji, czyli rz¹dów matematycznej wiêkszoœci,
bo wczeœniej czy póŸniej, jak to w jednej ze swoich
wypowiedzi wyrazi³ Ojciec Œwiêty, grozi to ryzy-
kiem, ¿e zamieni siê ona w jawny albo ukryty tota-
litaryzm. Dlatego uwa¿am, ¿e o tym te¿ powinniœ-
my pamiêtaæ i ewentualnie proponowa³bym do-
daæ takie sformu³owanie: uwa¿amy przeto, ¿e rok
polskiej demokracji powinien byæ czasem umac-
niania naszych demokratycznych wartoœci. I po
tym doda³bym jeszcze: pamiêtaj¹c, ¿e nie jest ona
celem samym w sobie, ale œrodkiem do osi¹gniê-
cia sprawiedliwoœci i poszanowania godnoœci
cz³owieka. Ewentualnie mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e
demokracja sprowadzona jedynie do regu³y mate-
matycznej wiêkszoœci rodzi ryzyko przemienienia
siê w jawny lub ukryty totalitaryzm. By³oby to za-
razem oddanie ho³du Ojcu Œwiêtemu, który w po-
dobnym tonie kiedyœ siê wypowiedzia³, i to chyba,
o ile dobrze pamiêtam, u nas, w polskim parla-
mencie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przys³uchuj¹c siê tej dyskusji, zacz¹³em nabie-

raæ pewnych w¹tpliwoœci co do istoty i znaczenia
tej uchwa³y. Otó¿, proszê pañstwa, demokracja
jest to pewien system sprawowania w³adzy. Jest
to pewna technika sprawowania w³adzy. Za-
cz¹³em siê zastanawiaæ, czy demokracja mo¿e byæ
traktowana jako kategoria aksjologiczna.
I w moim wewnêtrznym odczuciu tak nie jest. Nie
jest tak, co mo¿emy stwierdziæ poprzez przyk³ady,

i to przyk³ady, nazwijmy je tak, pozytywne, czyli
takie, gdy system demokratyczny przynosi³ lu-
dziom wolnoœæ, sprawiedliwoœæ. Ale musimy mieæ
równie¿ pe³n¹ œwiadomoœæ tego, ¿e system demo-
kratyczny wyniós³ do w³adzy Adolfa Hitlera, czyli
mamy te¿ ca³kowicie przeciwne efekty dzia³ania
demokracji jako systemu sprawowania w³adzy.
Je¿eli w treœci uchwa³y pojawia siê stwierdzenie,
¿e system demokratyczny odrzuci³ nacjonalisty-
czny egoizm… No, w 1933 r. go nie odrzuci³.
Twierdzê – byæ mo¿e jest to spowodowane tym, ¿e
mam umys³ œcis³y i trzymam siê dosyæ mocno lo-
giki – ¿e nie ma demokracji polskiej, niemieckiej
czy ksiê¿ycowej. Demokracja jest jedna, jasno
zdefiniowana. Jest demokracja w Polsce, jest de-
mokracja w Niemczech i w Stanach Zjednoczo-
nych.

(G³os z sali: I w Japonii.)
(Senator Piotr Kaleta: By³a demokracja socjali-

styczna.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No

w³aœnie.)
No nie, demokracja socjalistyczna ma tyle

wspólnego z demokracj¹, co krzes³o elektryczne
ze zwyk³ym krzes³em. (Weso³oœæ na sali)(Oklaski)

A wiêc, proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e chyba
by³oby trzeba g³êboko siê nad tym zastanowiæ.
Tak, jak mówi³ mój przedmówca: bardzo istotn¹
rzecz¹ jest podkreœlenie, ¿e od dwudziestu lat ma-
my wolnoœæ albo zd¹¿amy do wolnoœci. I to jest
bardzo wa¿ne. To jest bardzo wa¿ne. Ale czy de-
mokracja jest tutaj podstawowym czynnikiem
i czy my poprzez tê uchwa³ê, nadaj¹c demokracji
charakter aksjologiczny, zdecydowanie pozyty-
wny, nie pope³niamy b³êdu? Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W³aœciwie nie zamierza³am wypowiadaæ siê

w tej sprawie, ale wyst¹pienie pana senatora Pie-
siewicza i dalsza dyskusja spowodowa³y, ¿e po-
stanowi³am jednak zabraæ g³os.

Bardzo dziêkujê za tê inicjatywê, uwa¿am, ¿e
jest bardzo cenna. Potrzeba podkreœlenia demo-
kracji jako wa¿nego systemu politycznego, który
prowadzi do rozwoju, do sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej, jest wa¿na. I dlatego dziêkujê za to.

Wydaje mi siê tylko, ¿e je¿eli w uchwale nazy-
wamy tê demokracjê demokracj¹ polsk¹, to bra-
kuje mi w tym naszym projekcie czegoœ, co w³aœci-
wie powinno stanowiæ jego clou. Powinniœmy
mianowicie g³êbiej nawi¹zaæ do historii. Nasza de-

21. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2008 r.
208 Drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

(senator Z. Cichoñ)



mokracja jest specyficzna mo¿e dlatego, ¿e mieliœ-
my Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów, mo¿e nawet
trojga albo wielu narodów, tak demokratyczn¹,
i to w czasach, kiedy Europa Zachodnia jeszcze
o czymœ takim nie s³ysza³a. Uwa¿am, ¿e to jest
ogromnie istotne.

Kolejnym s³owem kluczem w tym projekcie mo-
¿e powinna byæ Konstytucja 3 maja, jeszcze kolej-
nym – has³o „za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹”. A wtedy
dalszymi s³owami kluczami powinny staæ siê
„Stocznia Gdañska” i „Solidarnoœæ”, poniewa¿
one powinny nas mocno zwi¹zaæ w³aœnie w tym
projekcie uchwa³y. Dlaczego mur berliñski sta³
siê symbolem zmiany? To Stocznia Gdañska
i „Solidarnoœæ” s¹ tymi punktami zmiany w Euro-
pie i wobec tego chyba nale¿a³o to tutaj mocno
podkreœliæ. Czegoœ nam zabrak³o. W³aœciwie s³o-
wa, zamiast „za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹”, które by
mo¿na by³o zastosowaæ do dzisiejszego dnia czy
do tamtych dni dwadzieœcia lat temu, to w³aœnie
„Stocznia Gdañska” i „Solidarnoœæ”. Tego chyba
nie podkreœliliœmy doœæ mocno, a w³aœciwie tego
nam brak³o. I dalej: Jan Pawe³ II, nasza opoka
i ostoja. Tego nam brak³o.

Senat. Rola Senatu jest mocno podkreœlana,
i Bogu dziêki, dlatego ¿e jak ws³uchaæ siê w ró¿ne
g³osy – nie bêdê wskazywaæ ju¿ na konkretne par-
tie – to ona jest jednak negowana, a przecie¿ w na-
szej wspó³czesnej demokracji ta rola Senatu po-
winna byæ rzeczywiœcie podkreœlona. I to jest bar-
dzo wa¿ny element, to jest to s³owo klucz, które
powinno wywieœæ swój rodowód w³aœnie z tamte-
go okresu.

Nasza polska demokracja, je¿eli tak to byœmy
nazwali i pozostali przy tej zmianie, ma w sobie
echa naszego polskiego liberum veto. Nasze cza-
sem zbyt ogniste, zbyt emocjonalne wyst¹pienia
i spory rodz¹ mo¿e wra¿enie k³ótni. Ale nie. Ja
myœlê, ¿e fakt, i¿ mieliœmy tak daleko posuniêt¹
demokracjê, nawet z liberum veto, które mog³o
byæ Ÿle u¿yte i mog³o mieæ te¿ negatywne konota-
cje, by³ jednak wyrazem ogromnej wolnoœci.
A demokracja jest wyrazem wolnoœci.

Dlatego wydaje mi siê – podsumowuj¹c – ¿e ten
projekt uchwa³y jest bardzo cenny, ale mo¿e zbyt
ma³o zakorzeniony w naszej piêknej historii. Zbyt
ma³o tutaj pokazaliœmy naszej dumy narodowej,
zbyt ma³o tego, ¿e nasza polska demokracja ma
tak g³êbokie korzenie i jest powodem do chwa³y
i dumy. I powiedzia³abym, ¿e mo¿emy byæ w Euro-
pie z wysoko podniesion¹ g³ow¹, maj¹c na uwa-
dze to, co by³o piêkne w naszej historii, co daje
nam podstawy, aby tê polsk¹ demokracjê dzisiaj
w³aœnie œwiêciæ i stworzyæ to jako element przy-
sz³orocznych obchodów. To jest potrzebne tym
bardziej, ¿e Polsce zarzuca siê brak demokracji,
brak tolerancji, brak równoœci p³ci itd. A u nas
w³aœciwie w porównaniu do innych krajów mamy

to jednak bardziej zaawansowane i to nasz polski
król powiedzia³: nie bêdê królem waszych su-
mieñ. To nasza historia jest tak bogata i tak de-
mokratyczna. Myœlê, ¿e ta uchwa³a mog³aby tê
g³êbiê bardziej w sobie zawieraæ. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo. Bardzo

proszê.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu, poniewa¿ tro-

chê mi wysiad³o gard³o. Ta debata sta³a siê bardzo
wa¿n¹ dyskusj¹ o demokracji, dlatego chcê do-
³¹czyæ kilka swoich zdañ.

Z okazji dziewiêædziesi¹tej rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci, obchodzonej
w 2008 r., oraz dwudziestej rocznicy demokraty-
cznych wyborów, jakie odby³y siê 4 czerwca
2009 r., co by³o ju¿ tutaj tak szeroko przypomina-
ne, mamy og³osiæ rok 2009 Rokiem Polskiej De-
mokracji. Myœlê, ¿e taka uchwa³a i taki rok by³by
bardzo wa¿ny. Przypomina³by powrót Rzeczypo-
spolitej na drogê do demokracji.

Zastanawiam siê w³aœnie nad kierunkiem,
w jakim idziemy. Czy to jest kierunek demokraty-
czny, ten, w jakim zmierza obecnie Europa
i œwiat? Co bowiem obserwujemy? Oto Europa
Zachodnia ze stolic¹ w Brukseli, czyli Unia Euro-
pejska, staje siê coraz mniej demokratyczna, co
widaæ na przyk³adzie polityki poszczególnych
pañstw wobec wartoœci ma³¿eñstwa, rodziny oraz
¿ycia. Wprowadza siê czy wspiera na szerok¹ ska-
lê aborcjê, antykoncepcjê, homoseksualizm, pe-
dofiliê, ró¿ne dewiacje, prostytucjê, pornografiê,
³amanie dekalogu, parady wolnoœci. Nie wiem,
czy pañstwo siê orientuj¹, ale w ubieg³ym roku
dziesiêæ tysiêcy polskich kobiet zosta³o uprowa-
dzonych na Zachód, do domów publicznych
w Europie. To tak¿e jest przejaw demokracji. Jes-
teœmy œwiadkami mnóstwa wielkich przekrêtów,
których przyk³adem mo¿e byæ obecna fala upad-
ków banków. Jednym s³owem, korupcja, prze-
kupstwo, fa³szowanie leków, zaœwiadczeñ ¿ywno-
œci, œwiadectw sanitarnych, oszustwa firm, nie-
frasobliwe wyroki s¹dów i urzêdów finansowych,
bezprzyk³adny upadek uczciwoœci w sporcie…
Takie s¹ dzisiaj przejawy wspó³czesnej demokra-
cji, czyli pseudodemokracji, która, mo¿na tak po-
wiedzieæ, po¿eni³a siê z wolnoœci¹. Z wolnoœci¹ ro-
zumian¹ jako wolnoœæ od Boga, od moralnoœci, od
prawa i od odpowiedzialnoœci. Obejmuj¹c jeszcze
szerzej zagadnienie demokracji i wolnoœci, nale¿y
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dojœæ do wniosku, ¿e dzisiaj s¹ to wartoœci ze sob¹
sprzeczne.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Po-

proszê o ciszê!)
W Kosowie i Serbii – w obronie demokracji! –

odebrano wolnoœæ jednym, a dano j¹ innym. Pre-
zydent Bush, eksportuj¹c demokracjê do Iraku
w roku 2004, w zasadzie odebra³ suwerennoœæ
pañstwu irackiemu.

A jak w Polsce umacnia siê demokracjê? Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowa³o
w poprzedniej kadencji przyznanie Wy¿szej Szko-
le Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu po-
moc w wysokoœci 15 milionów euro na geotermiê,
ale obecny rz¹d wszcz¹³ iœcie diabelsk¹ akcjê, ¿e-
by nie dosz³o to do skutku z powodu rzekomego
antysemityzmu Radia Maryja, a g³ównie jego za³o-
¿yciela, ojca Tadeusza Rydzyka. A czy demokraty-
czne by³o przed wyborami parlamentarnymi prze-
ciwstawienie Polski moherowych beretów i aksa-
mitnych kapeluszy, Polski sarmatów i reformato-
rów? Czy demokratyczne jest to odgrzewanie po-
dzia³u spo³eczeñstwa na towarzystwo i mot³och,
koryfeuszy i masy, panów i chamów? Albo mamy
demokracjê, czyli elity godz¹ siê na równoœæ wszy-
stkich obywateli przed urn¹ wyborcz¹ i na wyni-
kaj¹ce z tego konsekwencje, albo mamy spo³e-
czeñstwo równych i równiejszych oraz wieczne
d¹sy i pretensje do zwyk³ych ludzi. Czasem mam
wra¿enie, ¿e w latach PRL antykomunistyczne eli-
ty wyobra¿a³y sobie demokratyczn¹ przysz³oœæ
Polski jako odsuniêcie od w³adzy komunistów po
to, by nikt ju¿ nie przeszkadza³ naturalnym prze-
wodnikom spo³eczeñstwa polskiego w ich szla-
chetnej misji cywilizowania mas. Ale có¿ siê oka-
za³o? To, ¿e w demokracji masy, zamiast pilnie
uczyæ siê mówiæ jêzykiem inteligencji, mówi¹ po
swojemu. Ba, g³osuj¹ te¿ nie na tych kandydatów,
na których powinni. Czy¿ nie jest tak, ¿e nierzad-
ko demokracja staje siê tyrani¹ mniejszoœci nad
wiêkszoœci¹?

Du¿o tego z³a ideologii pseudodemokratycznej
czy liberalistycznej, nazywanej w³aœnie demokra-
cj¹, wdziera siê do Polski. Wielu polityków, dzien-
nikarzy jakby oszala³o i chce rozbijaæ Koœció³ ka-
tolicki, ma³¿eñstwo, rodzinê, wychowanie, szko³ê,
wartoœci, etykê ogólnoludzk¹, godnoœæ cz³owieka,
mi³oœæ bliŸniego, pracê, sprawiedliwoœæ, prze-
strzeganie prawa i wiele, wiele innych rzeczy.
Wszystko to czyni siê w imiê demokracji i wolno-
œci. Na przyk³ad w polityce pañstwa polskiego
stopniowo odchodzi siê od pojêcia dobra wspólne-
go, a sam¹ politykê zredukowano do techniki wy-
borczej, któr¹ mo¿na dowolnie stosowaæ. W kon-
sekwencji demokratyczna mniejszoœæ uzyskuje
zwyciêstwo wyborcze dziêki medialnym kombina-
cjom i zmanipulowaniu opinii publicznej, a potem

uchwala wszystko, co chce, zmienia to, co dot¹d
stanowi³o narodow¹ wartoœæ. Myœlê tu na przy-
k³ad o szybkim wprowadzeniu waluty euro. Nie
ma na to zgody narodowej i nie jest prawd¹, ¿e
w referendum w 2004 r. Polacy podjêli decyzjê
tak¿e w tej sprawie.

I na koniec jeszcze jedna refleksja. Obecnie mi-
ja tak¿e szeœædziesi¹ta rocznica uchwalenia nie-
zwykle wa¿nego w skali miêdzynarodowej doku-
mentu, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw
Cz³owieka. To by³a jak dot¹d najwiêksza demo-
kratyczna karta praw cz³owieka. Niestety, nie jest
ona przez wiele krajów przestrzegana. Czêsto po-
mijane s¹ zapisy mówi¹ce o ochronie prawa do ¿y-
cia ka¿dej istoty ludzkiej od poczêcia do natural-
nej œmierci oraz o wartoœci rodziny opartej na
ma³¿eñstwie kobiety i mê¿czyzny jako podstawo-
wej komórki spo³ecznej. Pojawiaj¹ siê natomiast
manipulacje maj¹ce na celu tak¹ interpretacjê,
aby przyznaæ kobietom prawo do aborcji, inter-
pretowane jako podstawowe prawo cz³owieka, al-
bo promuje siê zwi¹zki homoseksualne kosztem
naturalnej rodziny. Organizacje proaborcyjne
przygotowuj¹ z³o¿enie petycji w tej sprawie, która
ma na celu przyznanie powszechnego prawa cz³o-
wieka do zabijania drugiego cz³owieka w ³onie
matki. Œwiat stoi wiêc dzisiaj przed swoistym
starciem wartoœci prawdziwie demokratycznych
z tym, co tylko has³owo przypomina demokracjê,
a jest w istocie antydemokratyczne, a nawet, po-
wiedzia³bym, antyludzkie. Trudno wiêc odmówiæ
racji Winstonowi Churchillowi, ¿e demokracja to
paskudny ustrój, ale jak dot¹d nie wynaleziono
lepszego. Dobrze wiêc, ¿e uchwa³a Senatu – je¿eli
uchwalimy, ¿e bêdzie to Rok Polskiej Demokracji
– koñczy siê apelem, i¿ ten rok powinien byæ cza-
sem umacniania naszych demokratycznych, kul-
turowych, polskich, obyczajowych tradycji. Dziê-
kujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan marsza³ek.
Proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wydaje siê, ¿e je¿eli chodzi o demokracjê, to

wszyscy siê zgadzamy co do teorii demokracji, co
do zakresu, co do definicji. Chcê powiedzieæ, ¿e
z moim przedmówc¹ zgadzam siê tylko w jednym
fragmencie – w cytacie z Churchilla. Wydaje mi
siê, ¿e pan senator mia³ to przemówienie przygo-
towane i w zwi¹zku z tym posz³o ono troszkê obok
dyskusji, obok tego, co wnioskodawcy zamierzali.

Otó¿, o co chodzi w tej uchwale? Chodzi o to, ¿e-
by podkreœliæ jedn¹ zasadnicz¹ sprawê – tak¹, ¿e
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w nastêpnym roku minie dwadzieœcia lat od dnia,
w którym odby³y siê w Polsce powojennej pier-
wsze wolne wybory. A by³y to wybory do Senatu!
I to jest najwa¿niejsze przes³anie tej uchwa³y.
Tak, to najwa¿niejsze przes³anie tej uchwa³y. I to
my w Senacie powinniœmy o tym pamiêtaæ, to
podkreœlaæ, œwiêtowaæ to i mówiæ naszemu spo³e-
czeñstwu. Wa¿ny jest oczywiœcie i Sierpieñ ’80,
i „Solidarnoœæ”, i papie¿, ale na ten temat mieliœ-
my osobne uchwa³y i jeszcze wielokrotnie bêdzie-
my uchwa³ami przypominaæ – bo trzeba to przy-
pominaæ – te wa¿ne fakty.

Wa¿na te¿ jest tradycja Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Wówczas 10% naszego spo³eczeñ-
stwa ¿y³o w systemie demokratycznym, bo tyle
w³aœnie stanowi³a warstwa szlachecka. We Fran-
cji – 2%, u nas – 10%, w Rosji…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
w Wielkiej Brytanii…)

Porównajmy tak¹ prost¹ statystykê. I to jest
oczywiœcie wa¿ne i warte podkreœlenia.

Ale nam chodzi w tej uchwale o to, ¿eby
w dwudziest¹ rocznicê wyborów do Senatu,
pierwszych wyborów demokratycznych, nazwaæ
to, bo to trzeba nazwaæ. Mo¿na to by³o oczywi-
œcie inaczej nazwaæ, ale uwa¿am, ¿e Rok Pol-
skiej Demokracji to jest nazwa dobra, która daje
nam perspektywê, perspektywê szersz¹, która
umo¿liwia dyskusjê na temat demokracji, do-
puszcza ró¿ne g³osy. W tej dyskusji by³y ró¿ne
g³osy. Ja akurat nie ze wszystkimi siê zgadzam,
z niektórymi siê bardzo nie zgadzam. Ale to da³o
nam tê mo¿liwoœæ.

Oczywiœcie, lepsze jest nieraz wrogiem dobre-
go. Nie da siê uchwa³y okolicznoœciowej, która
musi zawieraæ jasne przes³anie, która powinna
byæ czytana bez problemu, zrobiæ… No mo¿na
oczywiœcie zrobiæ rozmaite esy, mo¿na zrobiæ pó-
³ki na ksi¹¿ki, ale jeœli chcemy, ¿eby to by³o noœ-
ne i zrozumia³e, to nie mo¿e to byæ uchwa³a tego
typu.

Zachêcam wszystkich do poparcia wniosku
o uchwalenie tekstu przed³o¿onego przez wnios-
kodawców. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja w odró¿nieniu od pana senatora Borusewi-

cza zgadzam siê ze wszystkim, co pan Ryszka po-
wiedzia³. Niekoniecznie trzeba by³o, Panie Sena-

torze, podawaæ przyk³ad referendum, które mia³o
miejsce w 2004 r. Mo¿na by³o powróciæ do refe-
rendum, które chcieliœmy zaproponowaæ, pan
prezydent chcia³ zaproponowaæ w sprawie s³u¿by
zdrowia. I to jest te¿, jak myœlê, pewien klasyczny
przyk³ad.

Szanowni Pañstwo, pan marsza³ek raczy³ u¿yæ
sformu³owania: o co chodzi w tej uchwale? Wyda-
wa³oby siê, ¿e najproœciej mo¿na by powiedzieæ
s³owami poety, ¿e chodzi o to, aby jêzyk giêtki po-
wiedzia³ to, co pomyœli g³owa. I dobrze by by³o, ¿e-
by pomyœla³a jak najlepiej.

I jeszcze do jednej kwestii chcia³bym siê tutaj
odnieœæ. Pan marsza³ek by³ ³askaw powiedzieæ, ¿e
w demokracji nie trzeba siê ze wszystkimi zga-
dzaæ. Absolutnie siê z panem zgadzam, Panie
Marsza³ku – nie trzeba siê ze wszystkimi zgadzaæ,
tylko trzeba pewnych zasad dochowywaæ. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
W zwi¹zku z tym, ¿e marsza³kowi przys³uguje

prawo, a¿eby w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach móg³ skierowaæ sprawozdanie komisji
o projekcie uchwa³y okolicznoœciowej do ponow-
nego rozpatrzenia przez komisje, które przygoto-
wa³y sprawozdanie, podejmujê decyzjê o przeka-
zaniu projektu uchwa³y do Komisji Ustawodaw-
czej w celu wprowadzenia niezbêdnych poprawek
stylistycznych, a nawet merytorycznych.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbêdzie
siê piêtnaœcie minut po og³oszeniu przerwy w po-
siedzeniu Senatu.

Proszê bardzo o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym od-
bêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³o-
szonych w toku debaty na dwudziestym pier-
wszym posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada
bie¿¹cego roku do ustawy o zmianie ustawy o zu-
¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw odbêdzie
siê w dniu dzisiejszym, to jest 6 listopada bie¿¹ce-
go roku, bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach Senatu, w sali nr 182.
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Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych w toku debaty do
ustawy o s³u¿bie cywilnej oraz do ustawy o pra-
cownikach samorz¹dowych odbêdzie siê dziœ, to
jest 6 listopada bie¿¹cego roku, bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach Senatu w sali
nr 179.

I ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji
Ustawodawczej poœwiêcone ponownemu rozpa-
trzeniu skierowanych w dniu 6 listopada 2008 r.
przez marsza³ka Senatu projektów uchwa³:

o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodleg³o-
œci, druk senacki nr 344, oraz o og³oszeniu roku
2009 Rokiem Polskiej Demokracji, druk senacki
nr 343, odbêdzie siê w dniu dzisiejszym czterdzie-
œci piêæ minut po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali nr 182. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 56)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 05)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-

stego siódmego porz¹dku obrad…
(Senator Jan Rulewski: Zg³aszam wniosek for-

malny…)
Pan senator Rulewski w jakim trybie? A, dob-

rze, proszê z miejsca.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoko Izbo!
Ja w trybie uwagi do porz¹dku dzisiejszego po-

siedzenia.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo,

ale w sprawie porz¹dku ju¿ g³osowaliœmy i za-
twierdziliœmy go.)

Ale sytuacja uleg³a zmianie, w zwi¹zku z tym is-
tnieje potrzeba z³o¿enia wniosku dotycz¹cego po-
rz¹dku.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: To proszê
bardzo.)

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, by³em sprawo-
zdawc¹ ustawy o zmianie ustawy o rentach i eme-
ryturach z FUS oraz o zmianie innych ustaw, tego
projektu rz¹dowego. Dziœ w sposób odpowiedzial-
ny stwierdzam, ¿e Wysoka Izba nie zosta³a dosta-
tecznie poinformowana o celach tej ustawy, a jed-
nym z takich celów, ukrytym celem, jest stworze-
nie oszczêdnoœci. W zwi¹zku z tym Wysoka Izba –
i pose³ sprawozdawca, który w pewnym sensie
czuje siê dotkniêty – nie zna w³aœciwych powodów
zmian i nie ma warunków do podjêcia odpowie-
dzialnej decyzji.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Sena-
torze…)

Ta ustawa… Zmierzam do wniosku… Mój
wniosek proceduralny zmierza do tego, ¿eby
w momencie, gdy bêdzie g³osowanie nad t¹ usta-

w¹, nast¹pi³a przerwa i rz¹d z³o¿y³ wtedy odpo-
wiedzialne oœwiadczenie, ¿e, zgodnie z przedsta-
wionym projektem, celem ustawy nie jest obni¿a-
nie œwiadczeñ rentowych. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, Panie Senatorze, ale takiego wniosku

formalnego, wed³ug regulaminu, nie ma. W zwi¹z-
ku z tym, Panie Senatorze, ja nie bardzo wiem, ja-
ki ten wniosek formalny… Ale bêdziemy… Jest
pan sprawozdawc¹, jak rozumiem. Tak? To po-
wtórzy pan… No, bêdziemy rozmawiaæ na ten te-
mat, gdy dojdziemy do tego punktu.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego siódmego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwa³y o uczczeniu 90. rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci.

Marsza³ek Senatu skierowa³ projekt ponownie
do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania
poprawionego sprawozdania. Sprawozdanie to
zawarte jest w druku nr 344P.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o przed-
stawienie poprawionego sprawozdania komisji
o projekcie tej uchwa³y.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym Komisja Ustawodawcza

ponownie rozpatrzy³a projekt uchwa³y oraz zg³o-
szone do niego wnioski i wnosi o wprowadzenie
poprawki do projektu uchwa³y o uczczeniu 90. ro-
cznicy odzyskania niepodleg³oœci, zawartego
w druku nr 344, zgodnie z punktem pierwszym
w zestawieniu wniosków.

Mianowicie wnosi komisja, by tytu³ uchwa³y
otrzyma³ brzmienie: „w 90. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê”, a uchwa³a by otrzy-
ma³a brzmienie nastêpuj¹ce.

„11 listopada 2008 r. mija 90. rocznica odzys-
kania przez Polskê niepodleg³oœci. Zas³ug¹ wielu
pokoleñ by³o zbudowanie to¿samoœci Polaka,
w³asn¹ krwi¹ i prac¹, na przekór opresji zabor-
ców. Marsza³ek Józef Pi³sudski, Roman Dmow-



ski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyñski, Ignacy
Paderewski, Wojciech Korfanty i inni Wielcy Ro-
dacy podjêli ich dzie³o i stworzyli podwaliny nie-
podleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.

W ci¹gu zaledwie trzech miesiêcy uchwalono
Ma³¹ Konstytucjê. Odby³y siê wybory do Sejmu
Ustawodawczego. Po niespe³na trzech latach po-
wsta³y Konstytucja marcowa i dwuizbowy parla-
ment. Instytucje demokratyczne rodzi³y siê
w warunkach nieustaj¹cej walki o ostateczny
kszta³t granic Rzeczypospolitej. W obliczu œmier-
telnego zagro¿enia m³odego pañstwa, w sierpniu
1920 roku, Naród Polski raz jeszcze pokaza³, do
jak wielkich poœwiêceñ jest zdolny, by ocaliæ Nie-
podleg³¹.

Dwadzieœcia lat wystarczy³o do odbudowy pañ-
stwa, spo³eczeñstwa i gospodarki. Wbrew trudno-
œciom politycznym i ekonomicznym przeszkodom
Polska nie ustawa³a w rozwoju. Do znacz¹cych
osi¹gniêæ Drugiej Rzeczypospolitej nale¿a³y bu-
dowy Centralnego Okrêgu Przemys³owego i portu
w Gdyni. Jednak najcenniejsz¹ spuœcizn¹ by³
i jest patriotyzm Jej córek i synów. To Pokolenie
Powstania Warszawskiego potrafi³o stawiæ czo³a
dwóm totalitaryzmom.

W niepodleg³ej Polsce dorasta³ i kszta³ci³ siê
Karol Wojty³a. W tym czasie formowa³ siê Jego
charakter, tutaj dojrzewa³a Jego ¿yciowa posta-
wa. Nauczanie papie¿a Polaka Jana Paw³a II
o przyrodzonej godnoœci cz³owieka sta³o siê inspi-
racj¹ dla spo³eczeñstwa polskiego i jego integracji
wokó³ «Solidarnoœci». W Naród wst¹pi³ duch, któ-
ry da³ Polakom si³ê, by zwyciê¿yæ. Dziêki temu po
pó³wieczu odrodzi³a siê Rzeczpospolita.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski».”

W imieniu komisji wnoszê o podjêcie tej
uchwa³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Ja bym poprosi³ pañstwa senatorów jednak

o chwilê ciszy. Mówimy o uchwa³ach rocznico-
wych, bardzo wa¿nych dla nas.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana marsza³ka Zbigniewa
Romaszewskiego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, Panie Mar-
sza³ku.)

Proszê bardzo. Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
W akapicie zaczynaj¹cym siê od s³ów: „Dwa-

dzieœcia krótkich lat wystarczy³o do odbudowy”
sprawozdawca odczyta³ wyraz „pañstwa”, a tego
s³owa nie mamy w druku. Jakie jest w³aœciwe
obecne brzmienie uchwa³y?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê bardzo.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jest wyraz

„pañstwa”.)
(Senator Edmund Wittbrodt: Jest „pañstwa”.)
Dobrze. Jest.

Senator Bohdan Paszkowski:

Tam jest napisane: „Dwadzieœcia lat wystar-
czy³o do odbudowy pañstwa, spo³eczeñstwa i go-
spodarki”.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ
minut. Drugie czytanie uchwa³y okolicznoœciowej
nie obejmuje zg³aszania wniosków o charakterze
legislacyjnym.

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

Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

uchwa³y o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania nie-
podleg³oœci.

Przypominam, ¿e zestawienie wszystkich
wniosków zawarte jest w druku nr 344P.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
pierwsz¹, popart¹ przez komisjê, zawart¹
w pkcie 1 druku nr 344P.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych 85 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta. (Oklaski)
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w 90. rocznicê odzyskania niepodleg³o-
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œci przez Polskê w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 88 obecnych 88 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 3)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w 90. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

dziestego ósmego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Ro-
kiem Polskiej Demokracji.

Marsza³ek Senatu skierowa³ projekt ponownie
do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania
poprawionego sprawozdania. Sprawozdanie to
zawarte jest w druku nr 343P.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
o przedstawienie poprawionego sprawozdania
komisji o projekcie uchwa³y.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 6 listopada

2008 r. ponownie rozpatrzy³a projekt uchwa³y
oraz zg³oszone do niego wnioski i wnosi o wprowa-
dzenie poprawki do projektu uchwa³y o og³osze-
niu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji, za-
wartego w druku nr 343.

Zgodnie z dyskusj¹, która toczy³a siê na posie-
dzeniu plenarnym, uwzglêdniliœmy uwagi mó-
wi¹ce o dodaniu do strajków sierpniowych po-
wstania „Solidarnoœci”, nazwaliœmy system na-
rzucony po II wojnie œwiatowej systemem komu-
nistycznym i stwierdziliœmy, ¿e 4 czerwca roku
1989 by³ zapocz¹tkowaniem demokratycznych
przemian.

W tym miejscu, jeszcze przed przedstawieniem
ca³ego tekstu projektu uchwa³y, chcia³bym po-
dziêkowaæ pani marsza³ek Krystynie Bochenek,
która reprezentowa³a wnioskodawców w pracach
nad tym projektem, i pomys³odawcy, senatorowi
Micha³owi Wojtczakowi.

Projekt uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Ro-
kiem Polskiej Demokracji:

„Mija 90. rocznica odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci, a 4 czerwca 2009 r. up³ynie 20 lat od
wyborów, które zapocz¹tkowa³y demokratyczne
przemiany. Do istnienia zosta³ przywrócony Se-
nat, a w pe³ni wolne i demokratyczne wybory do
tej Izby sta³y siê symbolem powrotu Polski do ro-
dziny krajów demokratycznych. Ich wynik jedno-

znacznie dowiód³, ¿e Polacy chc¹ sami decydowaæ
o swoim losie.

System komunistyczny narzucony nam po
II wojnie œwiatowej wywo³a³ w dwóch pokoleniach
Polaków têsknotê za prawdziw¹ wolnoœci¹, której
demokracja jest jedyn¹ rêkojmi¹. Pragnienie wol-
noœci nigdy w naszym narodzie nie zgas³o. Gdy
tylko pojawi³a siê szansa na jego spe³nienie, zo-
sta³a wykorzystana przez Polaków jak najlepiej.

Nie mog³o byæ inaczej w kraju, którego nazwa
od wieków symbolizowa³a przywi¹zanie do demo-
kratycznych idea³ów; kraju, którego naród, od-
rzucaj¹c nacjonalistyczny egoizm, umieszcza³ na
sztandarach has³o «Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹».

My nie zapominamy, ¿e to g³os Polaków, którzy
od Strajku Sierpniowego i powstania «Solidarno-
œci» wyraŸnie i donoœnie formu³owali program po-
wrotu do europejskiej wspólnoty, zburzy³ mur
dziel¹cy Europê.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok
2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
o pielêgnowanie demokratycznych tradycji i sze-
rzenie demokratycznych obyczajów w ¿yciu spo-
³ecznym.

Senat zachêca w³adze pañstwowe i samorz¹do-
we do podejmowania inicjatyw sprzyjaj¹cych
ugruntowaniu demokratycznych regu³ postêpo-
wania. Senat uznaje, ¿e poszanowanie demokra-
cji jest istotnym elementem polskiej racji stanu.

Senat apeluje do nauczycieli, wychowawców
m³odych Polaków o kszta³towanie postaw demo-
kratycznych wœród pokolenia, które bêdzie decy-
dowa³o o przysz³oœci Polski.

Senat jest przekonany, ¿e za utrzymanie i roz-
wój demokratycznych norm jesteœmy odpowie-
dzialni wszyscy, wiêc ich upowszechnianie po-
winno byæ naturalnym zadaniem mediów. Wszel-
kie wartoœci kszta³tuj¹ce demokracjê, w tym tak-
¿e dotycz¹ce wolnoœci s³owa, powinny byæ trakto-
wane z powag¹ i odpowiedzialnoœci¹.

Polskoœæ, polska kultura, obyczaje i historycz-
na pamiêæ s¹ nierozerwalnie z³¹czone z demokra-
cj¹. Uwa¿amy przeto, ¿e Rok Polskiej Demokracji
powinien byæ czasem umacniania naszych demo-
kratycznych tradycji oraz wartoœci.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie

d³u¿ej ni¿ minutê zapytania. Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(SenatorW³adys³awSidorowicz:Jamampytanie.)
Panie Senatorze, zamkn¹³em ju¿…
(Oklaski)
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Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Wyg³oszenie przemówienia nie mo¿e przekraczaæ
dziesiêciu minut.

Drugie czytanie uchwa³y okolicznoœciowej nie
obejmuje zg³aszania wniosków o charakterze le-
gislacyjnym.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-
s³awa Sidorowicza.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Ja mia³em w³aœciwie tylko pytanie. Czy to sfor-
my³owanie „my nie zapominamy” to jest po po-
lsku? Chodzi mi o „my nie zapominamy”. To jest
pytanie do autorów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, to jest dyskusja. Z tego, co ro-
zumiem, pan siê wypowiedzia³. Nie ma… Dziêkujê.
(Oklaski)

Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bêdê mówi³ bardzo króciutko. Poniewa¿ nie zo-

sta³ uwzglêdniony mój wniosek, o co nie mam
szczególnych pretensji, dotycz¹cy tego, ¿e w tej
uroczystej rocznicy nale¿y dostrzec pomoc spo³e-
czeñstw, które ¿y³y pod re¿imem czy pod dobroci¹
demokracji, to chcia³bym, aby wykorzystano mo-
je oœwiadczenie.

Jestem pe³en uznania dla demokracji zacho-
dnich, rozumianych jako parlamenty, zwi¹zki za-
wodowe, organizacje, tak¿e pozarz¹dowe, z tego
powodu, ¿e w 1989 r., w dniu przeprowadzenia
wyborów udzieli³y Polsce moralnej, materialnej
i innej serdecznej pomocy. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcê powiedzieæ, ¿e ta pomoc by³a udzielana

nie tylko w 1989 r., ale te¿ znacznie wczeœniej,
w stanie wojennym, i oczywiœcie za to wszystkim
dziêkujemy.

Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej
Demokracji.

Przypominam, ¿e zestawienie wszystkich
wniosków zawarte jest w druku nr 343P. W pier-

wszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone g³oso-
wanie nad przedstawion¹ poprawk¹, a nastêpnie
nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
pierwsz¹, popart¹ przez komisjê, zawart¹
w pkcie 1 w druku nr 343P.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 73 g³osowa³o za, 9

wstrzyma³o siê od g³osu, 1 senator nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 4)

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej
Demokracji w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 3 senatorów
nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 5)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê o og³oszeniu roku 2009 Ro-
kiem Polskiej Demokracji. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o emeryturach kapita³owych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz
Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 311Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Mieczys³awa
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Krótkie sprawozdanie. Komisje na wczoraj-

szym posiedzeniu postanowi³y rekomendowaæ
Wysokiej Izbie przyjêcie wniosków zawartych
w pktach 4, 5 i 6. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Jana Dobrzyñskie-
go, o przedstawienie wniosków mniejszoœci po-
³¹czonych komisji.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona Senatowi Rzeczypospolitej Pol-

skiej ustawa o emeryturach kapita³owych, czyli
œwiadczeniach pieniê¿nych wyp³acanych z otwar-
tych funduszy emerytalnych z II filaru, nie spe³nia
pok³adanych w niej oczekiwañ obywateli Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz zawiera wiele luk. Jest to
prawdopodobnie spowodowane zbyt pospieszny-
mi pracami, prowadzonymi nad wy¿ej wymienio-
n¹ ustaw¹ zarówno w podkomisji, jak i póŸniej na
posiedzeniach po³¹czonych komisji, powoduj¹cy-
mi zbyt szybkie, pochopne przyjmowanie propo-
zycji rz¹dowych. Wnioskodawcom zabrak³o chwi-
li refleksji nad przepisami tej ustawy, nad jej kon-
sekwencjami w dobie gro¿¹cego kryzysu finanso-
wego. Potwierdza to wielu wybitnych ekspertów,
tak¿e niezwi¹zanych z formacj¹ Prawo i Spra-
wiedliwoœæ.

Maj¹c to na uwadze, dostrzegam koniecznoœæ
wprowadzenia poprawek do ustawy o emerytu-
rach kapita³owych, tak aby zapisy tej ustawy
s³u¿y³y przysz³ym emerytom. Nie mo¿e byæ bo-
wiem tak, ¿eby ustawa o emeryturach kapita³o-
wych s³u¿y³a tak naprawdê zabezpieczeniu do-
chodów otwartych instytucji emerytalnych, a nie
emerytów.

Poprawka pierwsza, polegaj¹ca na dodaniu
w art. 3 pktów 2, 2a i 2b, dotyczy umo¿liwienia
przysz³ym emerytom pobierania œwiadczenia
równie¿ w formie emerytury do¿ywotniej z gwa-
rantowanym okresem wyp³at oraz emerytury
ma³¿eñskiej. S¹ to kwestie kluczowe. Wiele
osób, które zdecydowa³y siê na przyst¹pienie do
II filaru, by³o przekonanych, ¿e s¹ to ich pie-
ni¹dze i ¿e bêd¹ mog³y nimi swobodnie za-
rz¹dzaæ, podejmowaæ suwerenne decyzje co do
ich przysz³oœci. Niestety wy¿ej wymieniona
ustawa odbiera tak¹ mo¿liwoœæ, daje praktycz-
nie jeden produkt, indywidualne do¿ywotnie
emerytury kapita³owe bez mo¿liwoœci wybrania
choæby emerytury ma³¿eñskiej. Rz¹d argumen-
tuje, ¿e taka emerytura by³aby ni¿sza, ¿e to siê
nie op³aca. Nie rozumiem, dlaczego osoby same
nie mog¹ zdecydowaæ o tym, co jest dla nich lep-
sze, czy emerytura do¿ywotnia, czy do¿ywotnia
emerytura ma³¿eñska. Brak takiej mo¿liwoœci
jest na rêkê przysz³ym zak³adom emerytalnym,
bo tak naprawdê nie musz¹ konkurowaæ z wiêk-
sz¹ liczb¹ produktów.

Poprawka druga. W art. 4 ustawy zosta³a za-
warta gwarancja wyp³aty œwiadczeñ przez pañ-
stwo polskie. Realnoœæ ochrony ubezpieczeniowej
to absolutna pewnoœæ spe³nienia przez ubezpie-
czyciela przyrzeczonego œwiadczenia. Gwarancja
wyp³aty œwiadczeñ przez pañstwo to pewnoœæ wy-
p³aty œwiadczeñ w przysz³oœci, pewnoœæ, ¿e œrodki
zgromadzone na rachunku wystarcz¹ na wyp³atê
emerytom.

Poprawka trzecia w naszym druku do art. 7
i 13a jest konsekwencj¹ proponowanego przez
nas rozszerzenia form emerytur kapita³owych wy-
p³acanych z art. 3 pkt 2a i 2b. Widz¹c potrzebê po-
szerzenia form wyp³acanych emerytur, nale¿y
tak¿e ujednoliciæ mówi¹ce o nich przepisy usta-
wy. Dlatego te¿ proponujemy, aby emerytura ka-
pita³owa wyp³acana by³a w postaci okresowej
emerytury kapita³owej do ukoñczenia szeœædzie-
si¹tego pi¹tego roku ¿ycia lub do¿ywotniej emery-
tury kapita³owej po ukoñczeniu szeœædziesi¹tego
pi¹tego roku ¿ycia. Do¿ywotnia emerytura kapi-
ta³owa przys³ugiwa³aby w formie emerytury indy-
widualnej, emerytury ma³¿eñskiej, emerytury in-
dywidualnej z gwarantowanym okresem wyp³aty,
emerytury ma³¿eñskiej z gwarantowanym okre-
sem wyp³aty.

Ponadto w tym samym artykule nast¹pi³a rów-
nie¿ zmiana w ust. 8. Chodzi o wyd³u¿enie okresu
gwarancyjnego z proponowanych przez rz¹d
trzech lat do lat dziesiêciu.

Moja poprawka czwarta, w druku jest to po-
prawka siódma, dotyczy art. 13 i polega na doda-
niu art. 13a, który rozszerza katalog form emery-
tur kapita³owych. Artyku³ ten zapewnia, ¿e
w przypadku ma³¿eñskiej do¿ywotniej emerytury
kapita³owej podstaw¹ wyboru bêdzie oferta przy-
gotowana dla wspó³ma³¿onka o d³u¿szej oczeki-
wanej d³ugoœci ¿ycia. Osoby, których œrodki zgro-
madzone na rachunku OFE nie wystarcz¹ na wy-
p³acanie œwiadczenia w wysokoœci uznanej za mi-
nimaln¹ – to znaczy odpowiadaj¹cej 100% kwoty
dodatku pielêgnacyjnego – w ci¹gu przewidywa-
nej liczby miesiêcy pobierania œwiadczenia uza-
le¿nionej od d³ugoœci ¿ycia, nie bêd¹ mog³y z tej
formy skorzystaæ. Tym samym zapewniona zosta-
nie minimalna kwoty emerytury, któr¹ bêd¹
otrzymywaæ przyszli emeryci.

I ostatnia poprawka, dziesi¹ta w druku, do
art. 26 ustawy. Ona dotyczy bardzo wa¿nej kwe-
stii: waloryzacji œwiadczeñ emerytalnych. Nie wy-
starcza tu bowiem zapis o mo¿liwoœci udzia³u
emerytów w zyskach przynoszonych przez zak³a-
dy emerytalne. Obecnie przecie¿ g³oœno mówi siê
o tym, ¿e emerytury kapita³owe z II filaru osób,
które nie przyst¹pi³y do OFE, bêd¹ bardzo niskie.
Jeœli chodzi o wysokoœæ emerytur, to mówi siê na-
wet o 30% mniej. Dlatego kwestia waloryzacji jest
tutaj niezwykle istotna.

Zwracam siê do Wysokiej Izby o poparcie
przedstawionych przeze mnie poprawek. Dziêku-
jê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie widzê zg³oszeñ.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
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Zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu Senatu
g³osowania odbywaj¹ siê przy u¿yciu aparatury
elektronicznej i polegaj¹ na naciœniêciu przycisku
i podniesieniu rêki.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Nad poprawkami: pierwsz¹, trzeci¹, siódm¹
i dziesi¹t¹, nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Maj¹ one na
celu modyfikacjê przepisów dotycz¹cych do¿y-
wotnich emerytur kapita³owych. Wprowadzaj¹
cztery formy tych emerytur: emerytury indywi-
dualne, emerytury ma³¿eñskie, emerytury indy-
widualne z gwarantowanym okresem wyp³aty
oraz emerytury ma³¿eñskie z gwarantowanym
okresem wyp³aty.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 36 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka druga wprowadza gwarancjê pañ-

stwa w zakresie wyp³aty emerytur kapita³owych.
Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta precyzyjnie formu³uje prze-

pis stanowi¹cy podstawow¹ regulacjê merytory-
czn¹ dotycz¹c¹ nabycia okresowej emerytury ka-
pita³owej.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 89 obecnych 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta doprecyzowuje jeden z warun-

ków nabycia prawa do emerytury okresowej, eli-
minuj¹c w¹tpliwoœci interpretacyjne dotycz¹ce
momentu zgromadzenia okreœlonej kwoty œrod-
ków na rachunku w otwartym funduszu emery-
talnym.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 54 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

35 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta precyzyjniej formu³uje prze-

pis stanowi¹cy podstawow¹ regulacjê merytory-
czn¹ dotycz¹c¹ nabycia do¿ywotniej emerytury
kapita³owej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma modyfikuje warunek nabycia

prawa do wyp³aty gwarantowanej przez osobê
uposa¿on¹. W myœl poprawki nabycie prawa na-
stêpuje, je¿eli œmieræ emeryta nast¹pi³a w ci¹gu
piêciu lat, a nie trzech lat, jak uchwali³ Sejm, od
dnia przekazania sk³adki do funduszu do¿ywot-
nich emerytur kapita³owych.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 36 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta modyfikuje regulacjê

przyznaj¹c¹ ma³¿onkowi emeryta pozostaj¹cemu
we wspólnoœci ustawowej prawo do wyp³aty gwa-
rantowanej w przypadku œmierci emeryta. Po-
prawka zmierza do zast¹pienia wymogu pozosta-
wania w chwili œmierci we wspólnoœci ustawowej
wymogiem pozostawania we wspólnoœci ma³¿eñ-
skiej w rozumieniu przepisów o emeryturach i re-
ntach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o emeryturach kapita-
³owych w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
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Na 90 obecnych 54 g³osowa³o za, 36 – przeciw.
(G³osowanie nr 13)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o emerytu-
rach kapita³owych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych 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 298Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Jana Ru-
lewskiego, oprzedstawienie sprawozdaniakomisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie jest krótkie. Odby³o siê g³osowa-

nie nad jednym wnioskiem, najdalej id¹cym, ¿eby
przyj¹æ ustawê bez poprawek. Ten wniosek uzys-
ka³ w g³osowaniu przewagê, zatem jako sprawo-
zdawca rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Jednak¿e muszê powróciæ do sprawozdawania
tej¿e ustawy i potwierdziæ, ¿e Wysoka Izba nie mia-
³a wszystkich informacji niezbêdnych do podjêcia
decyzji, mianowicie tych, które przedstawia rz¹d.
A by³ zobowi¹zany do ich przedstawienia. Jak wia-
domo, przepisy o tworzeniu inicjatyw nak³adaj¹
i na rz¹d, i na grupê pos³ów, i na senatorów obo-
wi¹zek przedstawienia i celów, i skutków ekono-
micznych ustawy. Rz¹d tych skutków nie przed-
stawi³, równie¿ w trakcie pytañ uchyla³ siê od od-
powiedzi, i bynajmniej nie chodzi tu tylko o wzglê-
dy proceduralne. Nie mo¿na by³o usprawiedliwiæ
tego w jakiœ sposób tempem, a czasem potrzebami.
To zaniechanie, niestety, rodzi skutki tego rodzaju,
¿e zmienia œwiadczenia prawie 70% rencistów,
szczególnie w roku 2013, na niekorzystne, zmienia
œwiadczenia ludzi dotkniêtych przez los, którzy
stanowi¹ w tej chwili 20% grupy ubóstwa i którzy
ze wzglêdów oczywistych, naturalnych, medycz-
nych nie bêd¹ mogli poprawiæ swojej sytuacji ma-
terialnej. Nie chcê prowadziæ dyskusji, dodam je-
dnak, ¿e rz¹d poda³ równie¿ nie do koñca prawdzi-
w¹ informacjê, jakoby ci ludzie mogli uzyskiwaæ
inne dochody dziêki nieograniczonym mo¿liwo-
œciom zarobkowym. Osoby pozbawione mo¿liwo-
œci œwiadczenia pracy z tej szansy nie skorzystaj¹.
Niestety, dopiero ostatnio pozyskane dane z ZUS
dowodz¹, ¿e w gruncie rzeczy ta ustawa otwiera
mo¿liwoœci zarobkowania tym o ograniczonych
mo¿liwoœciach zarobkowych, a nie tym pozbawio-

nym mo¿liwoœci wykonywania pracy. Z tej racji
czujê siê dotkniêty przez rz¹d.

¯eby jednak nie przeszkadzaæ procesowi trans-
formacji, racjonalizacji systemu œwiadczeñ rento-
wych, bo o takich mówiê, wnosi³bym do pana
marsza³ka albo o zarz¹dzenie przerwy celem z³o-
¿enia przez rz¹d oœwiadczenia, ¿e bêdzie czyni³
wysi³ki, aby nie pogorszyæ sytuacji materialnej,
bud¿etowej i ustawowej tych osób, albo te¿ o prze-
³o¿enie tego g³osowania do czasu uzupe³nienia in-
formacji. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy i pozosta³y se-

nator sprawozdawca chc¹ zabraæ g³os?
Pan, Panie Senatorze, jest w tej grupie, tak?
Proszê bardzo.
Czy wszyscy…
(Rozmowy na sali)
Proszê siê troszkê uspokoiæ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie i Pano-

wie Senatorowie, nie dyskutujcie.)
Przede wszystkim zdecydowanie chcia³bym po-

przeæ ten wniosek senatora Rulewskiego. Pan
marsza³ek ma odpowiednie instrumenty; bodaj¿e
o art. 80 czy art. 82 jasno precyzuje, ¿e w okreœlo-
nych warunkach pan marsza³ek mo¿e sprawê co-
fn¹æ do ponownego rozpatrzenia przez komisje.
To jest mój pierwszy apel.

Kolejna sprawa, Szanowni Pañstwo. Otó¿ jest
wiele spraw, o których nie wiedzieliœmy, debatuj¹c
nad ustaw¹ o emeryturach kapita³owych i t¹, któr¹
wtej chwili omawiamy.Wiele sytuacjiwyjaœni³wczo-
rajszy artyku³ w „Gazecie Prawnej”, da³ wiele infor-
macji dodatkowych. Otó¿, Szanowni Pañstwo…

(G³os z sali: Panie Marsza³ku, to jest sprawo-
zdanie?)

Sprawozdanie, Szanowni Pañstwo…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo,

Panie Senatorze.)
Jeszcze raz pragnê zwróciæ uwagê kolegom se-

natorom z Platformy Obywatelskiej, ¿e nie jestem
sprawozdawc¹ wniosku mniejszoœci, tylko spra-
wozdawc¹ wniosków, które z³o¿y³em na posiedze-
niu. I mam prawo do wypowiedzi. (Oklaski)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak jest, tak,
proszê bardzo.)

A tym, którzy tego nie wiedz¹, proponujê, aby
zajrzeli do regulaminu i mo¿e przeczytali wreszcie
to, co jest w nim napisane .

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, Panie
Senatorze, proszê kontynuowaæ.)
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Zgromadziliœmy do tej pory w otwartych fundu-
szach emerytalnych 130 milionów z³.

(G³osy z sali: Miliardów, miliardów.)
130 miliardów z³, przepraszam. Ale w ci¹gu

dziesiêciu miesiêcy bie¿¹cego roku, do koñca
paŸdziernika bie¿¹cego roku, z tych funduszy,
na których ludzie oszczêdzali, z pieniêdzy, które
ludzie zaoszczêdzili, wyp³ynê³y 32 miliardy z³o-
tych. Szanowni Pañstwo, zgromadzono 130 mi-
liardów, a 32 miliardy wyparowa³y, nie wiadomo
gdzie. I o czym my, Szanowni Pañstwo, mówimy?

Szanowni Pañstwo! Nasze poprawki do usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych id¹ w takim oto kierunku. Sko-
ro pañstwo chcecie tworzyæ z³e prawo, to my pro-
ponujemy, aby to z³e prawo chocia¿ odrobinê z³a-
godziæ. Pañstwo proponujecie, aby wszystkim
obywatelom naszego kraju – niezale¿nie od p³ci,
niezale¿nie od zawodu, niezale¿nie od tego, czy
przyst¹pili, czy nie przyst¹pili do OFE, czy przy-
st¹pili na zasadach dobrowolnoœci, czy zostali
oszukani przez pañstwo obietnic¹, ¿e ich rodziny
bêd¹ mog³y dziedziczyæ – wszystkim im nak³ada-
my, Szanowni Pañstwo, ten obowi¹zek. Wrzuca-
my tu wszystkich tych, którzy urodzili siê po
31 grudnia 1948 r., i mówimy, ¿e przy nowych za-
sadach rentowych bêdziemy ich traktowaæ na ró-
wni ze wszystkimi. A to jest niemo¿liwe. Eksperci
twierdz¹, ¿e te renty, które bêd¹ wyp³acane na
podstawie nowych przepisów, bêd¹ poni¿ej mini-
mum egzystencji, poni¿ej minimum socjalnego.
W tej chwili wiele rent jest w wysokoœci 500 z³
i mniej, 480 z³ wynosi najni¿sza emerytura. I tak
bêdzie dalej! Szanowni Pañstwo, to wasi przyja-
ciele, wasze rodziny, wasze ¿ony, wasze siostry
bêd¹ dotkniête tym waszym przepisem praw-
nym! (Oklaski) Bo to dotyczy wszystkich osób,
które urodzi³y siê po 1 stycznia 1948 r…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-
sza³ku, w sprawie formalnej. To jest zupe³nie nie
na temat…)

…a przed 31 grudnia 1968 r. I to najbardziej
dotknie osoby urodzone w latach piêædziesi¹tych.
To one bêd¹ mia³y najni¿sze emerytury.

(G³os z sali: Panie Senatorze, pan mówi nie na
temat.)

(Poruszenie na sali)
Szanowni Pañstwo, no ale...
(G³osy z sali: Mówimy o rentach.)
Ale ja mówiê w³aœnie o rentach.
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam bardzo…
Panowie Senatorowie, proszê pozwoliæ panu

senatorowi siê wypowiedzieæ. Pan senator ma
prawo siê wypowiedzieæ.

Ale proszê ad rem, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Szanowni Pañstwo, mówimy o rentach, dlatego
moja poprawka idzie w tym kierunku, aby z nowe-
go funduszu rent wy³¹czyæ osoby urodzone po
1 stycznia 1948 r.

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie ma takiej po-
prawki.)

No, Panie Senatorze, albo pan jest nieprzytom-
ny, albo pan nie wie, co siê dzieje w czasie obrad
Senatu.

(Senator Piotr Zientarski: Proszê siê liczyæ ze
s³owami.)

(Poruszenie na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê nie prowadziæ polemiki z sal¹. Proszê
przedstawiæ…)

Poprawka pierwsza. Senator Wojciech Skur-
kiewicz zg³osi³ tak¹ poprawkê…

(Rozmowy na sali)
Panowie, bardzo proszê!
…aby z tego funduszu wy³¹czyæ wszystkie osoby,

które s¹… To znaczy wy³¹czyæ nie z funduszu, tylko
z tego nowego systemu rentowego, osoby urodzone
po 31 grudnia 1948 r., a przed 31 grudnia 1968 r.,
w tym przedziale. Dajmy tym ludziom mo¿liwoœæ,
¿eby mogli przechodziæ na renty na dotychczaso-
wych zasadach, na dotychczasowych warunkach.
I tak wiêkszoœæ tych ludzi zosta³a oszukana przez
pañstwo, bo obiecano im z³ote góry przy przyst¹pie-
niu do otwartych funduszy emerytalnych!

(G³os z sali: Za rz¹dów PiS. )
Nie, Panie Senatorze, za rz¹dów AWS. I pan ten

rz¹d popiera³!
(G³osy z sali: Ojej…)
(G³os z sali: A pan to jaki popiera?)
(Poruszenie na sali)
Szanowni Pañstwo! Jeszcze raz wnoszê…
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-

natorowie! Proszê o spokój.)
PanieMarsza³ku, jeszcze razwnoszêo to, abyœcie

siê pañstwo zreflektowali, abyœcie pañstwo to prze-
myœleli i abyœcie pañstwo zadecydowali o przyjêciu
w³aœciwego rozwi¹zania. Dziêkujê. (Oklaski)

(G³os z sali: Brawo!)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Senatorze Rulewski, czy mo¿e pan spre-

cyzowaæ swój wniosek?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Bo ja nie wiem, jaki to by³by wniosek, zgodnie

z art. 48 ust. 2…

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem uzyskania dodatkowych informacji, nie-

zbêdnych do podjêcia przez Wysok¹ Izbê decyzji
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na temat ustawy dotycz¹cej rent i emerytur oraz
zmiany innych ustaw… Prosi³bym o prze³o¿enie
tego g³osowania, tak by daæ czas niezbêdny na za-
wezwanie rz¹du do z³o¿enia deklaracji o w³aœci-
wych celach tej reformy, a w szczególnoœci o tym,
¿e, tak jak referowano, celem nie jest tu obni¿enie
poziomu ¿ycia wiêkszoœci emerytów. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Regulamin nie przewiduje takiego wniosku.
(G³os z sali: Art. 54 ust. 2 przewiduje…)
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Nie, art. 48 ust. 2…)
(Rozmowy na sali)
Art. 48 nie przewiduje takich wniosków.
(G³os z sali: Art. 54 ust. 2 przewiduje.)
No ale… Oczywiœcie, ale… To ja rozstrzygam!
(Senator Piotr Andrzejewski: Pan marsza³ek

rozstrzyga.)
Panie… Tak?
(Senator Jan Rulewski: Wniosek procedural-

ny…)
Panie Senatorze…
(G³os z sali: Nie ma rz¹du, nie mo¿e on odpo-

wiadaæ na pytania.)
Nie, to nie jest ju¿ czas na pytania.
(Rozmowy na sali)
Przechodzimy do g³osowania, Panie Senatorze.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a w wypadku odrzucenia tego
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Gospodarki Narodowej, popartym przez po³¹czo-
ne komisje, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci, proszê.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za, 36

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 14)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie

tej ustawy bez poprawek. Jest to druk senacki
nr 299A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
(G³osowanie nr 15)*
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ zdrowotnych…

(G³os z sali: Ubezpieczeñ spo³ecznych.)
Przepraszam, ubezpieczeñ spo³ecznych. Wo-

bec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 300A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje siê ono w druku nr 304Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Jana Ru-
lewskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bêdê mówi³ d³ugo, lecz nie wiêcej ni¿ pó³ minu-

ty. (Weso³oœæ na sali)
Trzy komisje rekomenduj¹ odrzucenie pier-

wszej i drugiej poprawki mniejszoœci, popieraj¹ za
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to poprawki trzeci¹, czwart¹ i szóst¹ – czyli tu bê-
dzie guzik zielony – i proponuj¹, aby przyciskaj¹c
guzik czerwony, odrzuciæ poprawkê pi¹t¹. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê za nowa-

torstwo w tym wyst¹pieniu.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Stanis³awa Piotrowi-
cza, o przedstawienie wniosków mniejszoœci.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Poprawki zg³aszane przez mniejszoœæ, jak do-

wodzi praktyka w tej Izbie, w zasadzie i z natury
rzeczy skazane s¹ na niepowodzenie, choæby na-
wet brzmia³y jak najbardziej racjonalnie.

Teraz jednak chcê powiedzieæ, ¿e posiedzeniu
po³¹czonych komisji przewodniczy³ pan senator
Augustyn nie na zasadzie porozumienia, czego
wymaga³yby dobre obyczaje, a na zasadzie uzur-
powania sobie prawa do tego. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Typowe dla niego.)
(G³os z sali: Uzurpator.)
(G³osy z sali: Uuuuu!)
To nie jest sfera naruszenia regulaminu, ale

dobrych obyczajów.
Chcê te¿ podkreœliæ, ¿e podczas trzyletniej pra-

cy w Senacie z tego rodzaju sytuacj¹ zetkn¹³em
siê po raz pierwszy. Mia³a ona odzwierciedlenie
w dalszym przebiegu obrad.

Zdarza siê tak, ¿e w³adza wywo³uje w niektó-
rych przekonanie, i¿ nie musz¹ oni przestrzegaæ
¿adnych zasad, a w szczególnoœci szanowaæ in-
nych, nawet kolegów senatorów z w³asnego ugru-
powania, jak to siê sta³o w³aœnie podczas posie-
dzenia tych komisji. I to chcê szczególnie pod-
kreœliæ.

(Poruszenie na sali)
Przejawem tego by³o instrumentalne potrakto-

wanie senatorów, a w szczególnoœci to, ¿e podczas
posiedzenia po³¹czonych komisji w ogóle nie
stworzono mo¿liwoœci dyskusji – takiego punktu
przewodnicz¹cy obradom w ogóle nie przewidzia³.
Obrady sprowadza³y siê…

(SenatorMieczys³awAugustyn:Nie zgadzamsiê.)
By³a nawet sytuacja, ¿e nie chcia³ dopuœciæ do

g³osu wspó³przewodnicz¹cego, przedstawiciela
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

(G³osy z sali: Uuuuuu.)
Mówiê o tym dlatego…
(G³os z sali: Skandal.)
Mówiê o tym dlatego, ¿e tego rodzaju praktyki

nie powinny mieæ miejsca. Powinniœmy siê sza-
nowaæ.

Drodzy Pañstwo, moje poprawki, poparte w su-
mie przez dziewiêciu senatorów, nie s¹ w zasadzie
poprawkami merytorycznymi, nie zmieniaj¹ one
w istocie rzeczy planu tego rz¹du – i to chcê z ca³¹
moc¹ podkreœliæ. Zmierzaj¹ one do poprawy jêzy-
ka prawniczego. Chodzi w szczególnoœci o to, ¿e
prawo krajowe nie polega na implementacji pra-
wa unijnego wprost. Zwróci³em siê podczas posie-
dzenia komisji do Biura Legislacyjnego, by dowie-
dzieæ siê, jak powinna wygl¹daæ implementacja
dyrektyw do krajowego porz¹dku prawnego.
I w trakcie posiedzenia przedstawiciel Biura Le-
gislacyjnego stwierdzi³, ¿e dyrektywy to kierunki
wskazuj¹ce cele, jakie nale¿y osi¹gn¹æ w prawie
krajowym. (Oklaski)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Oczywiœcie.)

To nie jest moje zdanie, to jest zdanie Biura Le-
gislacyjnego – proszê zajrzeæ do stenogramu.

Je¿eli przepisujemy ¿ywcem, wprost, dyrekty-
wy unijne, to tworzymy dziwol¹gi.

(G³os z sali: On siê na prawie nie zna.)
To powoduje zaœmiecanie polskiego prawa. Gdy-

by intencja by³a taka, ¿eby dyrektywy przepisywaæ
do prawa wprost, to mo¿na by³oby powiedzieæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: ¯e
prawo w ogóle jest niepotrzebne.)

…¿e prawo krajowe jest w tym zakresie elimi-
nowane, a w grê wchodzi dyrektywa.

Po co wpisywaæ w polski system prawny dyrek-
tywê, która jest niekompatybilna z reszt¹ porz¹d-
ku prawnego, danej ustawy? Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja chcê…)
Panie Senatorze, nie ma ju¿ dyskusji.
(Rozmowy na sali)
Czy senator wnioskodawca…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-

sza³ku, przepraszam bardzo. To mo¿na tutaj z se-
natora…?!)

(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: W jakim trybie to? W jakim?)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Mo¿na g³osiæ

nieprawdê?)
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-

sza³ku…)
(G³os z sali: Ad vocem.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: I to bez… Mo¿-

na g³osiæ nieprawdê i obra¿aæ senatora…?)
(G³os z sali: Ad vocem.)
Panie Senatorze…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: I to bez szansy

wypowiedzi?)
(Rozmowy na sali)
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Proszê o spokój.
Pan senator przedstawi³ swój ogl¹d sytuacji. To

nie oznacza…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: W takim razie

zg³oszê sprawê do komisji regulaminowej.)
(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Nie ma teraz g³osu…)
(G³osy z sali: Panie Marsza³ku!)
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój!
(G³os z sali: Jak mo¿na przerywaæ mar-

sza³kowi?)
Panie Senatorze, proszê mi nie pomagaæ, ja so-

bie doskonale dajê radê. (Weso³oœæ na sali) (Ok-
laski)

Proszê mi tak¿e nie klaskaæ. (Weso³oœæ na sali)
(Oklaski)

Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y sena-
tor sprawozdawca chc¹ zabraæ g³os? Nie.

(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy zatem do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

(Rozmowy na sali)
Ja nie rozumiem pañstwa weso³oœci, i pani se-

nator tak¿e.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

siê lubiê uœmiechaæ, Panie Marsza³ku.)
Dziêkujê.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

A pan marsza³ek nie lubi.)
(Rozmowy na sali)
Poprawka pierwsza zmierza do usuniêcia

z ustawy definicji okreœlenia „molestowanie sek-
sualne”, poniewa¿ zawiera siê ono w zdefiniowa-
nym wczeœniej pojêciu „molestowanie”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych 36 g³osowa³o za, 52 – prze-

ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 17)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga upraszcza definicjê molesto-

wania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 90 obecnych 38 g³osowa³o za, 51 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a odrzucona.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
trzeci¹, zmierzaj¹c¹ do ujednolicenia definicji
okreœleñ „molestowanie” oraz „molestowanie sek-
sualne”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta usuwa przepis, na podstawie

którego wykaz prac szczególnie niebezpiecz-
nych, które musz¹ byæ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, ma ustalaæ pracodawca,
a tak¿e powraca do dotychczasowej regulacji
upowa¿niaj¹cej ministra pracy i polityki so-
cjalnej do okreœlenia wykazu tych prac w dro-
dze rozporz¹dzenia.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych 36 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta wyd³u¿a okres vacatio legis

ustawy z czternastu do trzydziestu dni od dnia og-
³oszenia.

Przystêpujemy do g³osowania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych 89 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych 55 g³osowa³o za, 35 – przeciw.

(G³osowanie nr 23)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawki.

Najpierw g³osujemy nad przedstawion¹ po-
prawk¹, a potem nad ca³oœci¹ uchwa³y.

Poprawka ma charakter redakcyjny, zmierza
do uzyskania wiêkszej czytelnoœci przepisu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad uchwa³¹ w

ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³e-
cznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz
ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, która przy-
gotowa³a sprawozdanie.

Pana senatora Mieczys³awa Augustyna proszê
o przedstawienie tego sprawozdania. Jest to druk
nr 306Z.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja po obradach zdecydowa³a siê wyst¹piæ

do Wysokiej Izby o przyjêcie poprawek pierwszej,
drugiej i czwartej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy pan senator chce zabraæ g³os jako wnios-
kodawca?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie.)
Ju¿ nie. Dziêkujê. Ja musia³em zadaæ to pyta-

nie, pan z tej mo¿liwoœci nie korzysta. Rozumiem.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania

w pierwszej kolejnoœci nad poprawkami, a potem
nad uchwa³¹ w sprawie ca³oœci.

Poprawka pierwsza ma na celu doprecyzowa-
nie definicji psa asystuj¹cego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
(G³os z sali: Jaka rasa?)
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(G³os z sali: A pies?)
Dziêkujê bardzo.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 26)
Nad poprawkami drug¹ i czwart¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do uzupe³nienia regu-
lacji, w szczególnoœci w zakresie dotycz¹cym pod-
miotów uprawnionych do wydawania certyfika-
tów potwierdzaj¹cych status psa asystuj¹cego,
rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania
certyfikatów, a tak¿e kompetencji pe³nomocnika.
Oprócz tego poprawka druga ma charakter precy-
zuj¹cy, a czwarta stanowi jej konsekwencjê.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta, czyli automatycz-

nie poprawka trzecia staje siê bezprzedmiotowa.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 28)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz
ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia.

Wysoki Senacie, powracamy do punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie me-
dycyny pracy.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz
Komisji Zdrowia, które po debacie przygotowa-
³y wspólne sprawozdanie.
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Jest ono zawarte w druku nr 305Z. Senator
Rafa³ Muchacki przedstawi nam to sprawo-
zdanie.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Na posiedzeniu po³¹czonych komisji w dniu

5 listopada ani wniosek o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, ani poprawki do ustawy nie uzyska³y po-
parcia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Micha³ Ok³a jest sprawozdawc¹

mniejszoœci po³¹czonych komisji.
Czy chce pan zabraæ g³os, Panie Senatorze?
(Senator Micha³ Ok³a: Nie, dziêkujê, proszê tyl-

ko o poparcie mojej poprawki.)
Dziêkujê bardzo.
Czy pani senator Fetliñska chce zabraæ g³os ja-

ko sprawozdawca mniejszoœci?
Proszê bardzo, zapraszam pani¹ senator na

mównicê.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu po³¹czonych komisji nie by³o

ani ministra zdrowia, ani przedstawiciela Mini-
sterstwa Zdrowia, ani dyskusji. Odby³o siê tylko
g³osowanie: 7 senatorów g³osowa³o za, 7 – prze-
ciw, poprawki odrzucono. Moja poprawka, której
intencj¹ by³o niewprowadzanie do polskiego pra-
wodawstwa anglicyzmów, zosta³a odrzucona. Od-
rzucona te¿ zosta³a poprawka pana senatora Go-
gacza, której celem by³o umo¿liwienie sprawowa-
nia opieki profilaktyczno-leczniczej przez WOMP
i zniesienie limitowania. Uwa¿amy to za niew³a-
œciwe. St¹d te¿ wnoszê o przyjêcie tych poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Jako wnioskodawca pani senator nie chce ju¿

wyst¹piæ, tak? A pana senatora Gogacza, drugie-
go wnioskodawcy, jak widzê, nie ma.

(Senator Janina Fetliñska: Wystêpujê równie¿
w imieniu pana senatora Gogacza. Dziêkujê bar-
dzo.)

Rozumiem, dobrze.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych 53 g³osowa³o za, 37 – przeciw.

(G³osowanie nr 29)
Ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o s³u¿bie medycyny pracy.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o s³u¿bie cywilnej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, która po debacie przygotowa³a
sprawozdanie – druk nr 336Z.

Pan senator Zbigniew Meres proszony jest
o przedstawienie tego sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej na posiedzeniu w dniu 6 listo-
pada 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zg³oszo-
nych w toku debaty w dniu 6 listopada 2008 r.
nad ustaw¹ o s³u¿bie cywilnej przedstawia Wyso-
kiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki: trzeci¹,
szesnast¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹, dwudzie-
st¹ drug¹, dwudziest¹ czwart¹, dwudziest¹ pi¹t¹,
dwudziest¹ ósm¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹ i trzy-
dziest¹. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator W³adys³aw Ortyl jest sprawozdaw-

c¹ mniejszoœci komisji.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu mniejszoœci komisji zwracam siê

o poparcie poprawek, które zmieniaj¹ tê ustawê
merytorycznie w sensie pozytywnym i powoduj¹,
¿e procesowi legislacyjnemu zostaje nadany w³a-
œciwy tok, zgodny z zasadami i z w³aœciw¹ staran-
noœci¹ legislacyjn¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Senatorami wnioskodawcami byli panowie:

Gruszka, Meres i Niewiarowski.
Czy któryœ z panów chce zabraæ g³os? Rozu-

miem, ¿e nie.
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania nad

poprawkami.
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Proszê pañstwa, nad poprawk¹ pierwsz¹ i dru-
g¹ mo¿emy g³osowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do te-
go, aby strategia zarz¹dzania zasobami ludzkimi
w s³u¿bie cywilnej by³a programem wieloletnim
oraz aby by³a realizowana w ramach odrêbnej czê-
œci bud¿etowej, któr¹ dysponuje szef s³u¿by cy-
wilnej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 30)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Nad poprawkami trzeci¹ i dwudziest¹ czwart¹

g³osujemy ³¹cznie. Poprawka trzecia ma na celu
umo¿liwienie radzie s³u¿by cywilnej kierowania
swojego przedstawiciela w celu obserwacji prze-
biegu procesu naboru na stanowisko kierownika
jednostki podleg³ej prezesowi Rady Ministrów lub
przez niego nadzorowanej. Ponadto poprawka
zmierza do tego, aby w przypadku stwierdzenia
nieprawid³owoœci w trakcie takiego naboru rada
s³u¿by cywilnej mog³a zwróciæ siê do premiera
o przeprowadzenie ponownego naboru. Poprawka
dwudziesta czwarta jest tego konsekwencj¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 31)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami czwart¹ i trzynast¹ g³osuje-

my ³¹cznie. Poprawka czwarta znosi mo¿liwoœæ
ponownego zatrudnienia w s³u¿bie cywilnej na
podstawie mianowania osoby, która otrzyma³a
wczeœniej takie mianowanie. Poprawka trzynasta
to jej konsekwencja.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych 37 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 32)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby osoba,

która ubiega siê o mianowanie w s³u¿bie cywilnej,
wykaza³a siê znajomoœci¹ co najmniej jednego jê-
zyka obcego spoœród jêzyków roboczych Unii Eu-
ropejskiej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 33)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami szóst¹ i dziewi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Poprawka szósta zmierza do tego, aby
w toku postêpowania kwalifikacyjnego dla praco-
wników s³u¿by cywilnej sprawdzano predyspozy-
cje kierownicze tych osób. Poprawka dziewi¹ta
jest jej konsekwencj¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 51

– przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 34)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka siódma ma na celu doprecyzowanie

upowa¿nienia.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Porawka ósma zmierza do uœciœlenia ode-

s³ania.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych 38 g³osowa³o za, 51 – przeciw.

(G³osowanie nr 36)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta wprowadza wymóg, zgod-

nie z którym wy¿sze stanowisko w s³u¿bie cywil-
nej mo¿e zajmowaæ osoba, która jest urzêdnikiem
s³u¿by cywilnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych 37 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami: jedenast¹, dwunast¹, czter-

nast¹, piêtnast¹, trzydziest¹ drug¹ i trzydziest¹
trzeci¹, g³osujemy ³¹cznie. Poprawki jedenasta
i dwunasta maj¹ na celu rezygnacjê z przepisów
reguluj¹cych nabór na wy¿sze stanowiska w s³u¿-
bie cywilnej i wprowadzenie egzaminu generalne-
go organizowanego przez Krajow¹ Szko³ê Admini-
stracji Publicznej. Pozosta³e wymienione popraw-
ki s¹ ich konsekwencj¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 38)

Poprawki zosta³y odrzucone.
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Poprawka szesnasta dostosowuje pojêcia usta-
wowe do terminologii kodeksu karnego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta ma na celu zniesienie

zakazu ³¹czenia funkcji radnego z zatrudnieniem
w s³u¿bie cywilnej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

52 – przeciw. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemnasta usuwa z katalogu osób

zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe
zastêpcê szefa Kancelarii Senatu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 51 –

przeciw, 2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie
nr 41)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta aktualizuje odes³anie

do przepisów o s³u¿bie cywilnej.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W poprawce dwudziestej wskazuje siê pod-

miot uprawniony do odwo³ania dyrektora Pañ-
stwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza ma na celu re-

dakcjê przepisu w sposób zgodny z zasadami te-
chniki prawodawczej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 88 obecnych 39 g³osowa³o za, 48 – przeciw,
1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 44)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta druga ma na celu skreœ-

lenie zmian wprowadzonych do ustawy o praco-
wnikach samorz¹dowych, w zwi¹zku z uchwale-
niem przez Sejm nowego aktu prawnego regulu-
j¹cego tê kwestiê.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia ma na celu re-

dakcjê przepisu w sposób zgodny z zasadami te-
chniki prawodawczej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 39 g³osowa³o za, 48 – przeciw,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta pi¹ta znosi wymóg posia-

dania stopnia dyplomatycznego w przypadku osób
ubiegaj¹cych siê o stanowisko zastêpcy dyrektora
biura w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta szósta ma na celu to, by

przepis by³ zredagowany w sposób zgodny z zasa-
dami techniki prawodawczej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów 36 g³osowa³o za, 48 – prze-

ciw… Przepraszam.
Na 89 senatorów 37 g³osowa³o za, 48 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta siódma czyni przepis

zgodnym z zasadami techniki prawodawczej.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 39 g³osowa³o za, 46 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta ósma uzupe³nia regulacjê

ustawy – Prawo telekomunikacyjne o tryb powo³a-
nia prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta uzupe³nia prze-

pisy ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cjiRolnictwaotrybpowo³ywaniazastêpcówprezesa.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Je¿eli przyjmiemy poprawkê trzydziest¹, wy-

kluczone bêdzie g³osowanie nad poprawk¹ trzy-
dziest¹ pierwsz¹.

Poprawka trzydziesta uzupe³nia normy zawarte
w ustawie o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jegoochronie,udzialespo³eczeñstwawochronieœro-
dowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowis-
ko o przepisy dotycz¹ce trybu powo³ywania general-
negodyrektoraochronyœrodowiska i jegozastêpców.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów 81 g³osowa³o za, 3 – przeciw, 4

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W tym momencie mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 53 g³osowa³o za, 36 – przeciw.

(G³osowanie nr 53)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³uchwa³êwsprawieustawyos³u¿biecywilnej.
Wysoki Senacie, powracamy do punktu dzie-

si¹tegoporz¹dkuobrad:stanowiskoSenatuwspra-
wie ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, która po debacie przygotowa³a sprawozda-
nie, druk nr 337Z.

Proszê bardzo pana senatora Bohdana Paszkow-
skiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej po swoim posiedzeniu w dniu

6 listopada bie¿¹cego roku postanowi³a rekomen-
dowaæ poprawki: pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹,
dwunast¹, czternast¹, dwudziest¹, dwudziest¹
pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹ i dwudziest¹ trzeci¹.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê za zwiêz³e i treœciwe sprawozdanie.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji jest sena-

tor Stanis³aw Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Bardzo proszê o przyjêcie poprawki mniejszo-

œci, poprawki jedenastej, i w konsekwencji po-
prawki dwudziestej pi¹tej. Myœlê, ¿e jest ona bar-
dzo jasna i oczywista, uzyska³a tak¿e pozytywn¹
opiniê rz¹du. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji jest jeszcze

senator W³adys³aw Dajczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu mniejszoœci komisji proszê o wyco-

fanie poprawki trzeciej i jednoczeœnie o poparcie
przez Wysok¹ Izbê pozosta³ych poprawek mniej-
szoœci.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-

maæ wycofan¹ poprawkê trzeci¹?
(Rozmowy na sali)
Wspó³autorami tej poprawki byli panowie se-

natorowie B³aszczyk i Paszkowski.
Czy panowie zgadzaj¹ siê na to wycofanie?
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Tak.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
Poprawka trzecia zosta³a wycofana przez

wnioskodawców, nikt jej nie podtrzymuje.
W trakcie dyskusji wnioski zg³osili jeszcze se-

natorowie – czytam nazwiska wszystkich – B³asz-
czyk, Dajczak, Paszkowski, Romaszewski, Jurce-
wicz, Banaœ, Gruszka, Adamczak, Szaleniec.

Czy ktoœ z tej grupy chcia³by jeszcze zabraæ
g³os? Pan senator Gruszka.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Poprawki dziewi¹ta i dziesi¹ta to te poprawki,

które z³o¿y³em. Przypomnê, ¿e poprawka dzie-
wi¹ta ma na celu zast¹pienie zapisu o wymogu
szczególnego zachowania pracownika samo-
rz¹dowego wobec zwierzchnika zapisem uogól-
niaj¹cym. Poprawka dziesi¹ta ujednolica proce-
dury w przypadku odst¹pienia od wykonania po-
lecenia przez pracownika samorz¹dowego. Proszê
o przyjêcie poprawek dziewi¹tej i dziesi¹tej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania, najpierw

nad poprawkami, a potem nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Proszê pañstwa, nad poprawkami: pierwsz¹,

drug¹, trzynast¹, piêtnast¹, szesnast¹, siedem-
nast¹, osiemnast¹, dziewiêtnast¹ i dwudziest¹
szóst¹, nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Je¿eli je przy-
jmiemy, to g³osowanie nad niektórymi innymi zo-
stanie wykluczone.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 senatorów 35 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 54)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Proszê pañstwa, poprawka trzecia zosta³a wy-

cofana.
Poprawki czwarta i dwudziesta czwarta wpro-

wadzaj¹ zakaz ³¹czenia zatrudnienia na stano-
wisku sekretarza gminy, powiatu lub wojewódz-
twa z mandatem radnego jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz przewiduj¹, ¿e norma ta bê-
dzie mia³a zastosowanie do nowej kadencji orga-
nów stanowi¹cych jednostek samorz¹du teryto-
rialnego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 5 g³osowa³o za, 83 – przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka pi¹ta modyfikuje wymóg niekaral-

noœci dotycz¹cy pracowników samorz¹dowych
w taki sposób, aby stanowisk w administracji sa-
morz¹dowej nie mog³y obj¹æ osoby skazane za
przestêpstwa umyœlne œcigane z oskar¿enia pub-
licznego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 89 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 56)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta doprecyzowuje przepis okreœ-

laj¹cy wymagania zwi¹zane z zatrudnieniem na
kierowniczym stanowisku urzêdniczym w admi-
nistracji samorz¹dowej odnosz¹ce siê do wymogu
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej. Charak-
ter tej dzia³alnoœci musi odpowiadaæ wymaga-
niom okreœlonym dla danego stanowiska.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów 56 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

31 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma modyfikuje przes³ankê od-

nosz¹c¹ siê do wykszta³cenia osób ubiegaj¹cych
siê o kierownicze stanowiska w administracji sa-
morz¹dowej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 58)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma przes¹dza, ¿e stanowiska do-

radców i asystentów mog¹ byæ obsadzane wy³¹cz-
nie w urzêdach gmin, starostwach powiatowych
oraz urzêdach marsza³kowskich oraz okreœla li-
mity osób, które mog¹ byæ zatrudnione na tych
stanowiskach.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych 86 g³osowa³o za, 3 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Dziewi¹ta zmienia na³o¿ony na pracownika sa-

morz¹dowego obowi¹zek zachowania uprzejmo-
œci i ¿yczliwoœci w kontaktach z obywatelami,
zwierzchnikami, podw³adnymi oraz wspó³praco-
wnikami na obowi¹zek zachowania uprzejmoœci
i ¿yczliwoœci w kontaktach z obywatelami i praco-
wnikami urzêdu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych 39 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(G³os z sali: No i co z t¹ uprzejmoœci¹?)
Ale chcê, Wysoki Senacie, zauwa¿yæ, ¿e i jedna,

i druga wersja mówi³y o uprzejmoœci i ¿yczliwoœci.
Generalnie jesteœmy za tym.

(G³os z sali: Tak, w tej sali…)
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Poprawka dziesi¹ta…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

A uœmiechaæ siê mo¿na?)
Pan marsza³ek nie zakazywa³ tego poprzednio,

wiêc podtrzymujê to stanowisko.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No

nie, nie ¿yczy³ sobie…)
Poprawka dziesi¹ta na nowo definiuje prze-

s³anki odmowy wykonania polecenia prze³o-
¿onego jako niezgodnego z prawem, zawiera-
j¹cego znamiona pomy³ki lub gro¿¹cego nie-
powetowanymi stratami. Jednoczeœnie po-
prawka uzale¿nia wykonanie polecenia od pi-
semnego potwierdzenia prze³o¿onego i nie
przewiduje mo¿liwoœci definitywnej odmowy
jego wykonania.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych 37 g³osowa³o za, 51 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki jedenasta i dwudziesta pi¹ta wpro-

wadzaj¹ zakaz ³¹czenia zatrudnienia na stano-
wisku sekretarza lub skarbnika w gminie, w po-
wiecie i województwie z mandatem radnego je-
dnostki samorz¹du terytorialnego oraz przewidu-
j¹, i¿ norma ta bêdzie mia³a zastosowanie od no-
wej kadencji organów stanowi¹cych jednostek
samorz¹du terytorialnego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych 55 g³osowa³o za, 33 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwunasta zmierza do tego, aby

przepisy dotycz¹ce obowi¹zku sk³adania przez
pracowników samorz¹dowych oœwiadczenia
o prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz
oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym mia³y od-
powiednie zastosowanie do doradców i asy-
stentów.

Kto jest…
Przepraszam, najpierw obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta obni¿a wiek dziecka, nad

którym opieka wi¹¿e siê z prawem pracownika sa-
morz¹dowego do niewyra¿enia zgody na pracê
w godzinach nadliczbowych, pracê w porze nocnej
oraz niedzielê i œwiêta.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta zmierza do doprecyzo-

wania, i¿ przekszta³cenie powo³ania w stosunek
pracy na podstawie umowy o pracê nie bêdzie do-
tyczy³o zastêpcy wójta oraz skarbników w jedno-
stkach samorz¹du terytorialnego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza uprawnia oso-

by zatrudnione na stanowiskach sekretarzy
przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy,
które nie spe³niaj¹ normy wymagañ kwalifika-
cyjnych, do pozostania na dotychczasowych sta-
nowiskach.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
88 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga ma charakter te-

chnicznolegislacyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Dwudziesta trzecia zmierza do wskazania

przepisów, które bêd¹ mia³y zastosowanie do
pracowników samorz¹dowych mianowanych
w zakresie ich wynagrodzeñ do czasu zmiany
podstawy ich zatrudnienia z mianowania na
umowê o pracê.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
88 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Wysoki Senacie, g³osujemy teraz nad podjê-

ciem uchwa³y w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 89 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-
wanie nr 69)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o pracowni-
kach samorz¹dowych.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek;
to jest druk nr 302A.

Mo¿emy g³osowaæ nad tym projektem uchwa³y.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
87 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorz¹du tery-
torialnego.

Powracamy do punktu dwunastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
œrodkami publicznego transportu zbiorowego.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez
poprawek; druki nr 335A i 335B.

Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania nad
projektem uchwa³y.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych 88 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 71)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o dochodach je-
dnostek samorz¹du terytorialnego oraz ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrod-
kami publicznego transportu zbiorowego.

Powracamy do punktu trzynastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawki do tej ustawy; druki
nr 297A i 297B.

Najpierw g³osujemy nad poprawk¹.
Poprawka ta ma na celu wskazanie wyraŸnego

odniesienia pojêcia „docelowego kredytobiorcy”
do konkretnej grupy podmiotów w ustawie, a tak-
¿e ujednolica stosowanie tego pojêcia.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy zatem nad podjêciem uchwa³y w ca-

³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
87 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 73)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywa-
niu w³asnego mieszkania.

Powracamy do punktu czternastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Komisje Gospodarki Narodowej oraz Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³.
Wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Zatem g³osujemy nad uchwa³¹ w sprawie tej
ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych 88 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 74)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

Powracamy do punktu piêtnastego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej, która przygotowa³a po deba-
cie sprawozdanie, jest to druk nr 296Z.

Pan senator Stanis³aw Iwan, proszê bardzo – ju¿
pan senator nadchodzi – proszê o sprawozdanie.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 5 listopada odby³o siê posiedzenie

Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i re-
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montów i komisja przedstawia Wysokiemu Se-
natowi rekomendacjê do poparcia poprawek:
pierwszej, czwartej, pi¹tej i szóstej. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Senator sekretarz Tadeusz Gruszka przedsta-

wia sprawozdanie mniejszoœci.
Proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, w imieniu mniejszoœci komisji

rekomendujê przyj¹æ poprawki: drug¹, trzeci¹,
siódm¹. Poprawki druga i siódma maj¹ na celu
zwiêkszenie zainteresowania inwestorów ter-
momodernizacj¹. Poprawka trzecia ma na celu
objêcie termomodernizacj¹ tak zwanych budyn-
ków wielkop³ytowych, enerdowskich. Dziêkujê
bardzo, proszê o przyjêcie wspomnianych po-
prawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wnioski w trakcie dyskusji zg³osili senatoro-

wie: Jurcewicz, Iwan, Majkowski i Gruszka.
Czy ktoœ z panów chcia³by jeszcze zabraæ g³os?
Proszê bardzo, pan senator Majkowski. Proszê

bardzo. Tak pan nieœmia³o podnosi³ rêkê, ¿e nie
zauwa¿y³em.

(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja mam nadziejê, ¿e nie bêdziemy spieraæ siê

ju¿ na temat interpretacji dotycz¹cej molestowa-
nia, nie bêdziemy spieraæ siê na temat…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ad rem, ad
rem. Proszê nie molestowaæ Senatu.)

Panie Marsza³ku, ja myœlê ¿e w Senacie dzisiaj
bêdzie jednomyœlnoœæ, jeœli chodzi o przyjêcie
poprawki dotycz¹cej zwiêkszenia œrodków na
termomodernizacjê z 20% na 25%. Proszê Wyso-
ki Senat o przyjêcie tej poprawki.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Która to po-
prawka, Panie Senatorze?)

(G³osy z sali: Druga.)
To jest poprawka druga.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma na celu usuniêcie w¹t-

pliwoœci, ¿e pojêcie „budynku zbiorowego zamie-
szkania” dotyczy równie¿ plebanii, domów zakon-
nych oraz klasztorów.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zwiêksza wysokoœæ premii ter-

momodernizacyjnej do 25% wykorzystanej kwoty
kredytu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów 38 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia powoduje, ¿e premi¹ remon-

tow¹ objête bêd¹ budynki, których u¿ytkowanie
rozpoczê³o siê przed dniem 1 stycznia 1980 r.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 38 g³osowa³o za, 51 – przeciw.

(G³osowanie nr 77)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta obni¿a dolny próg wskaŸni-

ka kosztu przedsiêwziêcia, umo¿liwiaj¹cy skorzy-
stanie z premii remontowej z 0,15 do 0,05.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 – nie g³osowa³. (G³osowanie nr 78)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta powoduje, ¿e do wniosku

o przyznanie premii remontowej nie bêdzie wyma-
gane za³¹czenie oœwiadczenia banku, i¿ inwestor
nie znajduje siê w trudnej sytuacji finansowej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na87senatorówwszyscyza. (G³osowanienr79)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu objêcie zwolnie-

niem od podatku dochodowego od osób fizycz-
nych otrzymanych premii termomodernizacyjnej,
remontowej oraz kompensacyjnej.

Obecnoœæ.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³*. (G³osowanie nr 80)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siódma powoduje, ¿e premia gwa-

rancyjna bêdzie przys³ugiwa³a w zwi¹zku z doko-
naniem remontu lokalu polegaj¹cego miêdzy in-
nymi na wymianie instalacji centralnego ogrze-
wania.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 36 g³osowa³o za, 51 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 81)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad uchwa-

³¹ w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 wstrzy-

ma³ siê…
(G³osy z sali: Osiemdziesiêciu oœmiu…)
Przepraszam, na 89 senatorów 88 g³osowa³o

za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 82)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów.

Powracamy do punktu szesnastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami.

Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez popra-
wek. I nad tym mo¿emy g³osowaæ.

Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 83)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Powracamy do punktu siedemnastego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji.

Odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej, która po debacie przygotowa³a sprawo-
zdanie, druk nr 308Z.

Pan senator Tomasz Misiak, proszê bardzo
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Tomasz Misiak:

Dziêkujê. Komisja zaopiniowa³a to tak, jak jest
tam powiedziane, czyli – odrzucenie w ca³oœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senator wnioskodawca, pani senator Doro-
ta Arciszewska-Mielewczyk, chce zabraæ g³os? Nie
chce zabraæ g³osu. Rozumiem.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê pañstwa, najpierw g³osowanie nad

wnioskiem o odrzucenie ustawy, a potem oczywi-
œcie zobaczymy, co bêdzie dalej.

Obecnoœæ.
Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy?
Na 89 senatorów 39 g³osowa³o za, 48 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 84)

Stwierdzam, ¿e wniosek o odrzucenie ustawy
zosta³ odrzucony. Wobec tego…

(G³os z sali: Senator Bisztyga.)
Senator Bisztyga, proszê bardzo.
Có¿ pan proponuje, Panie Senatorze?

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Jest wniosek o to, ¿eby… Jednak zosta³a wyko-
nana okreœlona praca, powsta³ dokument, wiêc
wnoszê o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Je-
dnoczeœnie…

(G³osy z sali: Falstart! Falstart!)
…chcia³bym zaproponowaæ Wysokiej Izbie roz-

poczêcie prac, które bêd¹ zmierza³y do odpowie-
dzi na pytanie o celowoœæ utrzymywania tej doœæ
archaicznej formy, jak¹ s¹ bony. Trzeba przeana-
lizowaæ wszystkie za i przeciw, i to jest propozycja
dla komisji. Wniosek zaœ jest o przyjêcie ustawy
bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, nie, przepraszam, poniewa¿ by³o te¿ g³oso-
wanie nad wnioskiem o wprowadzenie poprawki
do ustawy…

Proszê bardzo, Pani Senator.
(G³os z sali: Mo¿e tak nie mo¿na, nie wiem…)
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: No ¿eby nie by³o pustki, bo…)
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Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny klub Platformy Obywatelskiej

g³osuje tendencyjnie. Pan przewodnicz¹cy nie
chcia³ przedstawiæ…

(Senator Piotr Zientarski: W jakim trybie, Pani
Senator, przepraszam, pani teraz przemawia?)

…mojej poprawki. Zrobiliœmy spotkanie po raz
drugi, wtedy strony przedstawi³y argumenty ko-
misji. Pan przewodnicz¹cy jako sprawozdawca
powinien powiedzieæ, ¿e komisja jednog³oœnie od-
rzuci³a ten projekt dwa razy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, Pani Senator, odbieram pani

g³os. To nie jest w tym momencie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mo-

ja poprawka…)
Mog³a pani zabraæ g³os jako wnioskodawca, te-

raz ju¿ nie mo¿na.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

mówiê o poprawce.)
Nie, teraz ju¿ nie mo¿na…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mo-

ja poprawka dotyczy tego…)
Pani Senator!
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

…¿eby hipermarkety nie mog³y sprzedawaæ bo-
nów po cenie ni¿szej ni¿ nominalna. I niestety…)

Pani Senator!
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

…przykro mi, ¿e tê hipokryzjê, tak jak w przypad-
ku udowodnienia pañstwu hipokryzji przez sena-
tora Rulewskiego, stosujecie równie¿ teraz
i wzmacniacie hipermarkety. G³osujecie za hiper-
marketami!) (Oklaski)

Ale…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wy-

kañczacie ma³ych i œrednich przedsiêbiorców,
wykreœlacie punkt z ustawy, który w 2004 r. by³
wpisany po to…)

Pani Senator! Postêpuje pani wbrew regulami-
nowi!

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
…¿eby chroniæ œrednie i ma³e przedsiêbiorstwa!)

Czy ja mam wezwaæ Stra¿ Marsza³kowsk¹?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bar-

dzo proszê, ja siê poddam.)
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
No to nie, jeœli siê pani bêdzie poddawa³a, to

w takim razie nie bêdê wnosi³ o zawo³anie Stra¿y
Marsza³kowskiej.

Proszê pañstwa, g³osujemy nad poprawk¹. Ja
j¹ przeczytam. Ta poprawka jest dosyæ d³uga. Po-
zwol¹ pañstwo, ¿e j¹ przeczytam.

Zmierza ona do ogólnego zdefiniowania jako czynu
nieuczciwej konkurencji dzia³ania polegaj¹cego na

emitowaniu oraz realizacji bonów towarowych ofero-
wanych poni¿ej wartoœci nominalnej lub podlega-
j¹cych wymianie na towary lub us³ugi o cenie prze-
wy¿szaj¹cejwartoœænominaln¹bonu.Wkonsekwen-
cji poprawka rezygnuje z okreœlania takiego dzia³ania
jako czynu nieuczciwej konkurencji, polegaj¹cego na
utrudnianiuma³ymprzedsiêbiorcomdostêpudoryn-
ku przez sprzeda¿ towarów lub us³ug w obiektach
handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2

po cenie nieuwzglêdniaj¹cej mar¿y handlowej.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 89 obecnych senatorów 39

g³osowa³o za, 43 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od
g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 85)

Poprawka zosta³a odrzucona.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Wstyd, hañba!)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Wstyd.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Oszustwo, hipokryzja do potêgi entej! Pan mini-
ster kaza³, Platforma zag³osowa³a.)

(Poruszenie na sali)
Proszê pañstwa, w zwi¹zku z tym g³osujemy nad

przyjêciem ustawy bez poprawek, zgodnie z wnios-
kiem pana senatora Bisztygi. Proszê bardzo, jeszcze
raz g³osujemy nad przyjêciem tej ustawy bez popra-
wek. Musimy. Zosta³ z³o¿ony wniosek…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Panie Marsza³ku,
jest wniosek formalny.)

(G³os z sali: Jest wniosek.)
Przepraszam, zgodnie z regulaminem mam

prawo tak to interpretowaæ.
(G³os z sali: …ust. 1 pkt 5.)
Zgodnie z podpowiedzi¹…
(G³os z sali: Ale jak to…)
Mam przeczytaæ, Panie Senatorze? Dobrze.
G³osowanie nad przyjêciem uchwa³y w ca³oœci,

ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek… Nie, odrzucone wszystkie poprawki. Odrzu-
ciliœmy wszystkie poprawki? Odrzuciliœmy. By³a
jedna poprawka, odrzuciliœmy j¹, czyli wszystkie
odrzuciliœmy i mamy prawo do g³osowania nad…

(G³os z sali: I dalej, dalej.)
Tak wynika z tego expressis verbis. Dobrze.
G³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez

poprawek, je¿eli wniosek taki zostanie zg³oszony.
(G³os z sali: Zosta³ zg³oszony.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku, je-

œli mo¿na?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, proszê bardzo.
Pan senator Ortyl, proszê, bo z tego, co rozu-

miem, to jest kwestia formalna.
(G³os z sali: Zosta³ zg³oszony.)
Proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku, je¿eli mamy treœæ sprawo-
zdania komisji, to do tego siê nie odnosimy, nie
tworzymy nowego sprawozdania komisji, bardzo
pana przepraszam. A pan senator Stanis³aw Bi-
sztyga zg³asza³ siê nieregulaminowo i na niego
pan stra¿y nie wzywa³, tak jak na kobietê, na pa-
ni¹ senator Dorotê Arciszewsk¹. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam bardzo, pan senator Bisztyga z³o-

¿y³ wniosek…
Proszê bardzo, pan senator Wiatr, s³ucham.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Otó¿

chcia³bym powiedzieæ, ¿e obecne brzmienie prze-
pisów regulaminu…

(Rozmowy na sali)
…o wniosku formalnym w sprawie g³osowania

nad ustaw¹ bez poprawek po negatywnym prze-
g³osowaniu poprawek…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Proszê
uspokoiæ pani¹ senator Mielewczyk, ¿eby da³a siê
wypowiedzieæ.)

(G³osy z sali: Ooo!)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

trzeba mnie uspokajaæ. Jak mo¿na siê nie dener-
wowaæ, kiedy senatorowie Platformy g³osuj¹
wbrew sobie?)

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Senator, proszê dopuœciæ pana profesora

Kazimierza Wiatra do g³osu.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …ja

mogê siê za³o¿yæ. Przykro mi, ¿e takie rzeczy…)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Panie Mar-

sza³ku, no przecie¿…)
Pani Senator, proszê…
Panie Senatorze, proszê kontynuowaæ ³aska-

wie, wyraŸnie, tak ¿eby pani senator Mielewczyk
te¿ s³ysza³a.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Otó¿ chcia³bym powiedzieæ, ¿e zmiana regula-

minu, która dopuszcza g³osowanie nad ca³oœci¹
ustawy bez poprawek mimo negatywnego przyjê-
cia wszystkich poprawek, zosta³a wprowadzona
nie tak dawno, zreszt¹ z mojej inicjatywy. Muszê
jednoczeœnie powiedzieæ, ¿e wniosek pana sena-
tora Bisztygi nie wyczerpuje jednak znamion te-
go zapisu regulaminowego, poniewa¿ zosta³ on
zg³oszony, zanim zaczêliœmy g³osowaæ nad po-

prawkami. Pan senator nie wiedzia³, ¿e one nie
zostan¹ przyjête, i w zwi¹zku z tym zg³osi³ wnio-
sek o przyjêcie ustawy bez poprawek, który nie-
jako nie mieœci³ siê w naszym regulaminie, czyli
nowy wniosek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, teraz ja powiem tak. To by³

w pewnym sensie mój b³¹d, bo mog³em w ogóle nie
dopuszczaæ pana senatora Bisztygi do g³osu,
przyznajê siê bez bicia. W zwi¹zku z tym sytuacja
wygl¹da tak. Ja postêpowa³em zgodnie z Regula-
minem Senatu. Najpierw odrzuciliœmy poprawkê
i w zwi¹zku z tym automatycznie, zgodnie z Regu-
laminem Senatu – niezale¿nie od tego, co ³aska-
wie pan senator Bisztyga powiedzia³ – powinniœ-
my przeg³osowaæ ustawê bez poprawek.

W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e niezale¿nie od
b³êdu polegaj¹cego na dopuszczeniu do g³osu
sprawa jest czysta. Panie Senatorze, koñczê dys-
kusjê na ten temat.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Chcia³bym po-
wtórzyæ wniosek. Je¿eli przedtem…)

Nie, nie musi pan, poniewa¿ to wynika z Regu-
laminu Senatu. Panie Senatorze…

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku, jeœli mo¿na, to w sprawie for-

malnej.
Otó¿ nie ma automatycznego wniosku o g³oso-

wanie nad ustaw¹ bez poprawek. Ktoœ z senato-
rów musi zg³osiæ taki wniosek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze, w porz¹dku.
W takim razie pan senator Bisztyga chcia³by

zg³osiæ taki wniosek.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym powtórzyæ, je¿eli przedtem czemuœ

uchybi³em, ¿e zg³aszam wniosek o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Przejdzie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, teraz wszystko dobrze, dope³niliœ-

my regulaminu.
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Mam na-

dziejê, ¿e ju¿ nie bêdziemy…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy mogê?)
Pan senator Skurkiewicz. Z tego, co rozumiem,

w kwestii formalnej.
Proszê.
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Senator Wojciech Skurkiewicz:

Kwestia absolutnie regulaminowa. Sk³adam
wniosek przeciwny, Panie Marsza³ku.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: S³ucham?)
Sk³adam wniosek przeciwny. Regulamin to do-

puszcza.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to ju¿

nie, to…)
Panie Marsza³ku, jaki jest sens g³osowania nad

ustaw¹ bez poprawek, skoro poprawki nie zosta³y
przyjête? Je¿eli bêdzie g³osowanie nad ca³oœci¹, to
i tak bêdzie to g³osowanie nad ustaw¹ bez popra-
wek. No, Panowie, nie róbmy jakiejœ hybrydy z na-
szego prawa.

(G³os z sali: …albo ponownie odeœlemy do ko-
misji.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zgodnie z tym, o czym mnie poinformowano,

musimy g³osowaæ w ten sposób, w przeciwnym
razie bêdziemy musieli to odes³aæ do komisji.
Koñczê dyskusjê nad tym punktem.

Proszê pañstwa, wobec wyników g³osowania
stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê…

(G³os z sali: Nie podj¹³.)
(G³osy z sali: Nie, nie podj¹³.)
A nie, przepraszam.
(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Teraz bêdziemy g³osowali.)
Przepraszam, nie by³o jeszcze g³osowania, a ja

myœla³em, ¿e jest ju¿ po g³osowaniu, przepraszam.
I teraz… Kompletnie mnie zbito z panta³yku.

Proszê pañstwa, jeszcze raz.
G³osujemy nad przyjêciem ustawy bez popra-

wek, Panie Senatorze Skurkiewicz.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 42 g³osowa³o za, 37

– przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 86)

Stwierdzam, ¿e…
(G³os z sali: Ale pan szybko zmienia zdanie, Pa-

nie…)
…Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji.

Powracamy do punktu osiemnastego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o rachunkowoœci.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci poprawki, a potem ca-
³oœæ.

Proszê pañstwa, g³osujemy nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka pierwsza skreœla wyrazy sugeruj¹ce,
¿e powo³anie komisji egzaminacyjnej, ustalenie
terminu egzaminu i wskazanie organizatora egza-
minu dokonywane bêd¹ z zastosowaniem proce-
dury administracyjnej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 87)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga eliminuje mo¿liwe w¹tpliwo-

œci interpretacyjne.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 89)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta eliminuje wadliw¹ systemo-

wo normê prawn¹ przewiduj¹c¹, ¿e warunki ob-
s³ugi organizacyjnej egzaminu sprawdzaj¹cego
kwalifikacje osób ubiegaj¹cych siê o certyfikat
ksiêgowy okreœlone bêd¹ w umowie zawartej
przez ministra w³aœciwego do spraw finansów
publicznych z organizatorem egzaminu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawka pi¹ta wskazuje, na rzecz jakiego

podmiotu bêdzie uiszczana op³ata… Przepra-
szam.

Na 87 obecnych 87 g³osowa³o za. (G³osowanie
nr 90)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta wskazuje, na rzecz jakiego pod-

miotu bêdzie uiszczana op³ata egzaminacyjna.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 91)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta wskazuje podmiot, do jakiego

nale¿y siê zwróciæ o zwrot op³aty egzaminacyjnej
w przypadku rezygnacji z przyst¹pienia do egza-
minu.

Obecnoœæ.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 92)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do zapewnienia w³a-

œciwej relacji pomiêdzy przepisem formu³uj¹cym
zasadê postêpowania i przepisem zawieraj¹cym
wyj¹tek od tej zasady.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 93)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma koreluje przepisy ustawy uw-

zglêdniaj¹c, ¿e termin egzaminu ustala³ bêdzie
minister w³aœciwy do spraw finansów publicz-
nych. Ponadto, zgodnie z t¹ poprawk¹, warun-
kiem prze³o¿enia egzaminu bêdzie przedstawie-
nie komisji egzaminacyjnej w odpowiednim ter-
minie dokumentów potwierdzaj¹cych zaistnienie
przyczyn losowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych 85 – za, 1 nie g³osowa³. (G³oso-

wanie nr 94)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zapewnia spójnoœæ we-

wnêtrzn¹ przepisu upowa¿niaj¹cego oraz uzu-
pe³nia wytyczne w tym przepisie.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych wszyscy za. (G³osowanie

nr 95)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta dodaje zmianê bêd¹c¹

konsekwencj¹ legislacyjn¹ tej nowelizacji.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych wszyscy za. (G³osowanie

nr 96)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami jedenast¹, dwunast¹ i trzy-

nast¹ g³osujemy ³¹cznie. Poprawka dwunasta eli-
minuje z ustawy przepis przejœciowy, którego ze
wzglêdu na obowi¹zuj¹ce zasady nie da³oby siê
zastosowaæ. Konsekwencj¹ tej poprawki s¹ dwie
pozosta³e.

Obecnoœæ.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych wszyscy za. (G³osowanie

nr 97)
Poprawki zosta³y przyjête.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, z przyjêtymi
poprawkami.

Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych wszyscy za. (G³osowanie

nr 98)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

(Senator Stanis³aw Kogut: Sprzedali naszych
ma³ych przedsiêbiorców.)

(Senator Czes³aw Ryszka: O dwie minuty za
d³ugo, Panie Marsza³ku.)

Niestety nie mo¿na zmieniaæ prowadz¹cego
w trakcie g³osowañ nad jednym punktem, Panie
Senatorze. By³oby to nieracjonalne i nieuprzejmie
pewnie tak¿e.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego,
S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura
Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedsta-
wi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których
wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Jeszcze 3 osoby nie g³osowa³y.
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 85 ustawê popar³o,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 99)
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji
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Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wy-
wiadu.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
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 za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
(G³os z sali: Nie dzia³a.)
(G³os z sali: Dzia³a, dzia³a.)
Dzia³a, wszystko dzia³a.
Jeszcze 1 osoba nie g³osowa³a. No, trudno.
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 82 popar³o przyjê-

cie ustawy bez poprawek, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 100)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie imienia
i nazwiska.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez popra-
wek. Druk senacki nr 309A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 84 popar³o projekt

uchwa³y, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 101)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
imienia i nazwiska.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicz-
nym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 310Z.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê o ciszê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa

i Ochrony Œrodowiska, senator Jadwigê Rotnic-
k¹, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dniu wczorajszym odby³o siê posiedzenie Ko-

misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, która za-
jê³a siê wspomnianym projektem ustawy. Komi-
sja zg³osi³a dziewiêtnaœcie poprawek, z których
wiêkszoœæ zosta³a przyjêta, z wyj¹tkiem poprawek
pi¹tej i jedenastej, maj¹ pañstwo w druku
nr 310Z. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy, a wiêc senator

Kleina i senator Misiak, chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Nad poprawkami pierwsz¹, trzeci¹, siódm¹,
dwunast¹ i czternast¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
Zmierzaj¹ one do zapewnienia w³aœciwej transpo-
zycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego w zakre-
sie definicji wprowadzaj¹cego sprzêt. Definicja
zawarta w dyrektywie dotyczy przywozu i wywozu
sprzêtu z rynku wspólnotowego, a nie jedynie kra-
jowego. W konsekwencji podmiotem wprowadza-
j¹cym sprzêt powinien byæ ka¿dy przywo¿¹cy
sprzêt elektryczny lub elektroniczny na rynek
wspólnotowy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 85 popar³o popraw-

ki, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 102)
Poprawki przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

drug¹, która ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 103)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia zosta³a ju¿ przeg³osowana

³¹cznie z poprawkami: pierwsz¹, siódm¹, dwuna-
st¹ i czternast¹.
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Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
czwart¹, która ma charakter legislacyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
G³osowanie za, przeciw lub wstrzymujê siê.
Proszê o og³oszenie wyników g³osowania.
85 obecnych senatorów popar³o poprawkê

czwart¹. (G³osowanie nr 104)
Poprawka przyjêta.
Przyjêcie poprawki pi¹tej wyklucza g³osowanie

nad poprawk¹ szóst¹. Poprawka pi¹ta reguluje
sytuacjê, w której wprowadzaj¹cy sprzêt nie jest
wpisany do rejestru albo bêd¹c wpisany do reje-
stru, nie realizuje ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków.
Poprawka okreœla tak¿e roszczenia przys³uguj¹ce
przedsiêbiorcy dokonuj¹cemu wewn¹trzwspól-
notowego nabycia wobec wprowadzaj¹cego sprzêt
do obrotu oraz wskazuje, jak¹ datê nale¿y uwa¿aæ
za dzieñ wprowadzenia sprzêtu do obrotu na tery-
torium kraju.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 86 obecnych senatorów 5 popar³o popraw-

kê, 81 g³osowa³o przeciw. (G³osowanie nr 105)
Tak wiêc poprawka nie zosta³a przyjêta.
G³osowanie nad poprawk¹ szóst¹ – tylko w wy-

padku odrzucenia poprawki pi¹tej.
Poprawka szósta reguluje sytuacjê, w której

wprowadzaj¹cy sprzêt nie jest wpisany do reje-
stru albo bêd¹c wpisany do rejestru, nie realizuje
ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków, okreœla roszczenia
przys³uguj¹ce przedsiêbiorcy dokonuj¹cemu we-
wn¹trzwspólnotowego nabycia wobec wprowa-
dzaj¹cego sprzêt do obrotu oraz wskazuje, jak¹
datê nale¿y uwa¿aæ za dzieñ wprowadzenia sprzê-
tu do obrotu na terytorium kraju. Ponadto po-
prawka rozstrzyga, który dzieñ bêdzie dniem
wprowadzenia do obrotu, je¿eli wprowadzenie na-
st¹pi³o w dwóch terminach.

Czy rano, czy wieczorem nie sprecyzowano.
(Weso³oœæ na sali)

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a... Tak, ju¿

jest.
Proszê o og³oszenie wyników.
87 obecnych senatorów popar³o poprawkê.

(G³osowanie nr 106)
Tak wiêc poprawka szósta zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do zapewnienia pre-

cyzji przepisowi odsy³aj¹cemu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 86 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-
kê. (G³osowanie nr 107)

Tak wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dziewi¹ta i dziewiêtnasta modyfikuj¹

przepis upowa¿niaj¹cy ministra w³aœciwego do
spraw œrodowiska do wydania rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego wzory wniosków o zmianê wpisu do
rejestru.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 86 popar³o popraw-

ki dziewi¹t¹ i dziewiêtnast¹. (G³osowanie nr 108)
Poprawki przyjête.
Poprawki dziesi¹ta i osiemnasta, nad którymi

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie, wykluczaj¹ poprawkê je-
denast¹. Poprawki te dodaj¹ do ustawy przepis
nak³adaj¹cy na wprowadzaj¹cego sprzêt elektry-
czny i elektroniczny obowi¹zek prowadzenia pub-
licznych kampanii edukacyjnych oraz przezna-
czenia na nie co najmniej jednej dziesi¹tej swoich
przychodów z tytu³u wprowadzania sprzêtu
osi¹ganych w danym roku kalendarzowym albo
przekazania tych œrodków na rachunek Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto siê wstrzyma³?
Kto jest przeciw od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 53 popar³o popraw-

ki, 1 g³osowa³ przeciw, 32 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 109)

Poprawki przyjête.
Poprawka jedenasta…
(G³osy z sali: Mia³a nie byæ g³osowana.)
Dobrze, ju¿ w porz¹dku, dziêkujê.
Nad poprawkami trzynast¹ i szesnast¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam, po-

prawka jedenasta nie by³a przeg³osowana.)
Nie by³a.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie by³a, a powin-

na byæ przeg³osowana.)
(G³osy z sali: Nie, nie!)
Nie, nie powinna, Pani Senator. Ja w³aœnie

chcia³em to zrobiæ, Pani Senator, ale by³ to b³¹d.
Proszê pañstwa, nad poprawkami trzynast¹

i szesnast¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki
trzynasta i szesnasta dodaj¹ do ustawy przepis
zobowi¹zuj¹cy sprzedawcê detalicznego oraz hur-
towego sprzêtu przeznaczonego do gospodarstw
domowych do informowania nabywców sprzêtu
o wysokoœci kosztów gospodarowania odpadami
jako sk³adnika ceny oraz zabezpieczaj¹ ten obo-
wi¹zek kar¹ pieniê¿n¹ w wysokoœci od 5 tysiêcy z³
do 2 milionów z³.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 110)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkaczternasta zosta³a ju¿przeg³osowana.
Nad poprawkami piêtnast¹ i siedemnast¹ nale-

¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki piêtnasta i siedem-
nasta usuwaj¹ z ustawy przepis nak³adaj¹cy na
organizacjê odzysku sprzêtu elektrycznego i elek-
tronicznego obowi¹zek zapewnienia finansowa-
nia zagospodarowania zu¿ytego sprzêtu przez
zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt w iloœci równej iloczy-
nowi 150% minimalnego rocznego poziomu zbie-
rania okreœlonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 27a ust. 4 oraz masy sprzêtu wpro-
wadzonego w roku poprzednim przez wprowadza-
j¹cych sprzêt.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 111)
Poprawki przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zu-
¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
I g³osowanie za, przeciw lub wstrzymujê siê.
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 87 senatorów 86 popar³o ustawê, 1 wstrzy-

ma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 112)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektro-
nicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy. W pier-
wszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone g³oso-
wania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do jednoznaczne-

go wskazania, ¿e ewidencja zak³adów leczniczych

dla zwierz¹t jest rejestrem dzia³alnoœci regulowa-
nej w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-

kê pierwsz¹. (G³osowanie nr 113)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga zmierza do wyeliminowa-

nia jednego z dwóch obowi¹zków przedstawia-
nia przez podmiot ubiegaj¹cy siê o wpis do ewi-
dencji oœwiadczenia o spe³nieniu wymogów
prowadzenia zak³adu leczniczego dla zwie-
rz¹t.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Czekam na nieg³osuj¹cych.
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-

kê drug¹, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 114)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia dodaje konsekwencjê legisla-

cyjn¹ dokonywanych przez ustawodawcê zmian.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyników.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy poparli po-

prawkê trzeci¹. (G³osowanie nr 115)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta uœciœla przepis przejœciowy,

koreluj¹c go z przepisami merytorycznymi nowe-
lizowanej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 85 popar³o po-

prawkê czwart¹, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 116)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ujednolica sposób odsy³ania do

przepisów stanowi¹cych o oœwiadczeniu o spe³nie-
niu wymogów prowadzenia zak³adu leczniczego
dla zwierz¹t.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 85 popar³o popraw-

kê pi¹t¹. (G³osowanie nr 117)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka szósta zapewnia konsekwencjê ter-
minologiczn¹ w ustawie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-

kê szóst¹. (G³osowanie nr 118)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o za-
k³adach leczniczych dla zwierz¹t w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci, a na-
stêpnie g³osowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy poparli

przed³o¿on¹ ustawê. (G³osowanie nr 119)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o zak³adach leczniczych dla zwie-
rz¹t.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych.

(Rozmowy na sali)
Proszê o przerwanie rozmów. Jesteœmy w trak-

cie g³osowañ.
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a

projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Jest on zawarty w druku
senackim nr 301A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y, czyli
przyjêciem ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci, a na-
stêpnie g³osowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Proszê o og³oszenie wyników g³osowania, bo

pañstwo naprawdê dosyæ d³ugo siê namyœlaj¹.
Na 86 obecnych senatorów 82 popar³o ustawê,

4 by³o przeciw. (G³osowanie nr 120)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

Teraz punkt dwudziesty pi¹ty…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, ja naprawdê proszê o ciszê.

W tej chwili s¹ g³osowania i to nie jest czas roz-
mów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006”.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym prosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 86 obecnych senatorów 86 popar³o ustawê.

(G³osowanie nr 121)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry – 206”.

(G³os z sali: Nie, 2006.)
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym.

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, a na-
stêpnie g³osowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 83 popar³o ustawê,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 122)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu oraz Ko-
misja Gospodarki Narodowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 83 popar³o usta-

wê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 123)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Kultury i Œrodków Przekazu przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawki do ustawy.

(Rozmowy na sali)
W pierwszej kolejnoœci…
Proszê o ciszê.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowa-

dzone g³osowanie nad przedstawion¹ popraw-
k¹, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej po-
prawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez komisje poprawk¹.

Poprawka zmierza do zapewnienia spójnoœci
terminologicznej w ramach ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym i ustawy o muzeach.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, przecie¿ to strasznie wyd³u¿a

g³osowanie. Je¿eli bêdzie ci¹g³y szmer na sali, to
bêdê musia³ zarz¹dziæ przerwê, a to zdecydowanie
przed³u¿y nam pracê. Tak ¿e proszê o zachowanie
ciszy.

Poprawka zmierza do zapewnienia spójnoœci
terminologicznej w ramach ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym i ustawy o muzeach.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci i g³o-
sowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 73 popar³o popraw-

kê, 8 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 124)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 83 obecnych 81 popar³o uchwa³ê, 1

wstrzyma³ siê, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 125)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kul-
tury i Œrodków Przekazu, które ustosunkowa³y siê
do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Treœæ sprawozdania zawarta jest w druku
nr 290Z.

Proszê sprawozdawcê komisji, senatora Kazi-
mierza Kleinê, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji: Komisji Go-

spodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, proszê o przyjêcie zg³oszonej pod-
czas debaty w Senacie poprawki pierwszej, przy-
gotowanej przez pana senatora Kleinê.

(Weso³oœæ na sali)
Sprawozdanie z naszego posiedzenia zawarte

jest w druku nr 290Z.
Równoczeœnie informujê, ¿e drug¹ poprawkê se-

nator Kazimierz Kleina wycofa³. Do sprawozdania do-
³¹czony jest wniosek mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Andrzejewskiego

o przedstawienie wniosku mniejszoœci.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pozwoli pan marsza³ek, ¿e z miejsca.
Mniejszoœæ popiera stanowisko obu komisji,

które rozszerza uregulowanie dotycz¹ce oœwiad-
czenia w przypadku braku rejestracji i dowodu
w³asnoœci pojazdów. Bêdzie ono teraz uznawane
nie tylko w przypadku pojazdów zabytkowych, ale
tak¿e tych, których dotyczy poprzednio przyjêta
ustawa, to znaczy maj¹cych co najmniej dwadzie-
œcia piêæ lat i uznanych za unikatowe lub maj¹ce
szczególne znaczenie dla udokumentowania hi-
storii motoryzacji. Bardzo czêsto s¹ to pojazdy,
które nie posiadaj¹ tytu³u w³asnoœci, bo by³y sk³a-
dane przez w³aœcicieli z ró¿nych czêœci i po prostu
nie maj¹ ani tytu³u w³asnoœci, ani dokumentu re-
jestracyjnego. I wskazane jest, aby w ich przypad-
ku to oœwiadczenie te¿ funkcjonowa³o. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senator wnioskodawca Kleina ju¿ zabra³ g³os,

wiêc nie bêdzie chcia³…
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
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Przypominam, ¿e senator Kazimierz Kleina wy-
cofa³ swoj¹ poprawkê zawart¹ w punkcie ozna-
czonym rzymsk¹ dwójk¹ w druku nr 290Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofan¹ poprawkê? Nie.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie – nad pojêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Przyjêcie poprawki pierwszej wyklucza g³oso-
wanie nad poprawkami drug¹ i trzeci¹. Poprawka
pierwsza przewiduje zast¹pienie dowodu reje-
stracyjnego pojazdu zabytkowego oœwiadczeniem
w³aœciciela pojazdu, ¿e nie posiada on dowodu re-
jestracyjnego. Rezygnuje siê z koniecznoœci
przedstawienia zamiast dowodu rejestracyjnego
aktualnego zaœwiadczenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków oraz rezygnuje siê z mo¿liwo-
œci zast¹pienia dowodu w³asnoœci pojazdu.

Proszê nacisn¹æ przycisk „obecny”.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za,

35 – przeciw. (G³osowanie nr 126)
Poprawka zosta³a przyjêta, co wyklucza g³oso-

wanie nad poprawkami drug¹ i trzeci¹.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci, a na-
stêpnie – g³osowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 127)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Obrony Narodowej przedstawi³a pro-
jekt ustawy, w którym wnosi o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek – druk nr 303A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci, a na-
stêpnie g³osowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 84 popar³o przed³o-

¿ony projekt uchwa³y. (G³osowanie nr 128)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej
nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 83 popar³o uchwa-

³ê. (G³osowanie nr 129)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nada-
niu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
w sprawie kontaktów z dzieæmi, sporz¹dzonej
w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Nau-
ki, Edukacji i Sportu, Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci, a na-
stêpnie g³osowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za, 25

– przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 130)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi,
sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja
2003 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
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miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Ma-
rokañskim o przekazywaniu osób skazanych,
podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
G³osowanie za.
G³osowanie przeciw.
Wstrzymanie siê od g³osu.
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 80 senatorów,

wszyscy poparli przed³o¿ony projekt uchwa³y.
(G³osowanie nr 131)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji Umo-
wy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem
Marokañskim o przekazywaniu osób skazanych,
podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Popraw-
ki do Konwencji sporz¹dzonej w Aarhus dnia
25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji,
udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach do-
tycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na drugim spot-
kaniu Stron Konwencji w A³maty w dniach
25–27 maja 2005 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 75 senatorów,

wszyscy poparli przed³o¿ony projekt uchwa³y.
(G³osowanie nr 132)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej w Aarhus
dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji,
udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach do-
tycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na drugim spot-
kaniu Stron Konwencji w A³maty w dniach
25–27 maja 2005 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy

miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
i Królestwem Norwegii w sprawie procedury prze-
kazywania osób pomiêdzy pañstwami cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹,
podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
G³osowanie za.
G³osowanie przeciw.
Wstrzymanie siê od g³osu.
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 72 senatorów,

wszyscy poparli uchwa³ê. (G³osowanie nr 133)
W tej sytuacji, wobec wyników g³osowania,

stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Euro-
pejsk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem Norwe-
gii w sprawie procedury przekazywania osób po-
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europej-
skiej a Islandi¹ i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu
dnia 28 czerwca 2006 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
o przywilejach i immunitetach Miêdzynarodowe-
go Trybuna³u Karnego, sporz¹dzonej w Nowym
Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, jeszcze chwila. Proszê nacis-

kaæ przyciski, zaraz skoñczymy.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o og³oszenie wyników.
W g³osowaniu uczestniczy³o 74 senatorów,

73 popar³o uchwa³ê, 1 senator wstrzyma³ siê od
g³osu. (G³osowanie nr 134)

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów…

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa! Proszê o ciszê, ewentualnie

o przeniesienie siê z rozmowami do holu.
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania…

Co to jest… Przepraszam, przepraszam. Coœ
jest nie tak.
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy o przywilejach i immunitetach Miêdzyna-
rodowego Trybuna³u Karnego, sporz¹dzonej
w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

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 pier-
wszego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy
czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia Senatu. Nad oœwiadczeniem senatorskim
nie przeprowadza siê dyskusji.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, na chwilê przerwê, to znaczy,

dopóki senatorowie nie skoñcz¹ rozmów, bo pro-
wadzenie obrad nie ma zupe³nie sensu w takim
wrzasku. Zawsze mo¿na porozumieæ siê na kory-
tarzu. Zupe³nie nie rozumiem braku taktu sena-
torów, którzy prowadz¹ rozmowy tutaj, zamiast
wyjœæ, je¿eli zamierzaj¹ wyjœæ.

(Senator Ryszard Bender: Czy mo¿na wyg³o-
siæ…)

Ju¿, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Mo¿na?)
Proszê bardzo. Piêæ minut, panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:
Bêdzie krócej, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Pragnê skierowaæ oœwiadczenie do pana Do-

nalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Odczytujê
je, dlatego ¿e sytuacja jest taka, i¿ oœwiadczenia
z³o¿one na piœmie s¹ drukowane, z du¿ym opóŸ-
nieniem, w innym wydawnictwie, a póŸniej do je-
szcze innego wydawnictwa przychodz¹ ewentual-
ne odpowiedzi.

Treœæ mojego oœwiadczenia, które kierujê do
pana prezesa Rady Ministrów, jest nastêpuj¹ca.

Zwracam siê do pana premiera z zapytaniem,
gdy¿ media dot¹d o tym nie poinformowa³y, czy
pañski rz¹d zwróci³ siê ju¿ do rz¹du Republiki In-
dii z ¿¹daniem, a¿eby w kraju tym po³o¿ono kres
przeœladowaniom chrzeœcijan, w szczególnoœci
katolików. Nast¹pi³a eskalacja przeœladowañ
chrzeœcijan, katolików; nieustannie to wzrasta.
Czy wezwa³ pan premier ambasadora Indii i prze-
kaza³ protest swego rz¹du?

Panu premierowi zapewne wiadomo, ¿e hin-
duscy ekstremiœci pal¹ w Indiach katolickie

œwi¹tynie, szko³y, sierociñce dla dzieci z tego kra-
ju, prowadzone przez katolickie zgromadzenia za-
konne. Porywani s¹ i gin¹ duchowni katoliccy, za-
konnicy, zakonnice. Przeœladowania objê³y tak¿e
siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Mi³o-
œci, za³o¿onego przez b³ogos³awion¹ Matkê Teresê
z Kalkuty, jak¿e zas³u¿on¹ dla Indii. Hinduscy ka-
tolicy zmuszani s¹ do porzucania swej wiary
i przechodzenia na hinduizm. Naruszane s¹ tym
samym prawa cz³owieka, lekcewa¿one s¹ posta-
nowienia ONZ w tym wzglêdzie.

Panie Premierze, jeœli pan i pañski rz¹d nie
podjêliœcie dot¹d dyplomatycznej interwencji,
aby w Indiach zaprzestano przeœladowania kato-
lików, to proszê to uczyniæ jak najszybciej i podaæ
informacjê o tym do publicznej wiadomoœci.

Panie Prezesie Rady Ministrów! Jest pan katoli-
kiem, kieruje pan rz¹dem pañstwa, które od po-
nad tysi¹ca lat jest w wiêkszoœci katolickie, wiêc
liczê na pana religijn¹ wra¿liwoœæ. Mam nadziejê,
¿e podejmie pan kroki dyplomatyczne, które ul¿¹
mieszkaj¹cym w Indiach naszym braciom w wie-
rze katolickiej i zakoñcz¹ ich przeœladowania.

Proszê pana premiera o odpowiedŸ nale¿n¹ se-
natorowi. (Oklaski)

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

Senator Eryk Smulewicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym poinformowaæ pañstwa senatorów

o kolejnej przygotowanej do realizacji inwestycji
drogowej, która znacznie usprawni komunikacjê,
poprawi bezpieczeñstwo na polskich drogach
i skróci czas przejazdu samochodów.

Otó¿ wojewoda mazowiecki we wrzeœniu bie-
¿¹cego roku decyzj¹ nr 284/08 po rozpatrzeniu
stosownego wniosku inwestora, Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zatwierdzi³
projekt budowlany i udzieli³ pozwolenia na budo-
wê obwodnicy Mszczonowa w ci¹gu drogi krajo-
wej nr 50.

Warto podkreœliæ, ¿e zgodnie z wymogami prawa
wspólnotowego przeprowadzone zosta³y, z udzia-
³em spo³eczeñstwa, postêpowania w sprawie od-
dzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na œro-
dowisko. Przed wydaniem decyzji o pozwolenie na
budowê w ramach tych konsultacji spo³ecznych
organ przeprowadzi³ rozprawê administracyjn¹ ot-
wart¹ dla spo³eczeñstwa, zgodnie z wymogami
Unii Europejskiej. Tê rozprawê przeprowadzono
w Mszczonowie w sierpniu bie¿¹cego roku.

Decyzja, co bardzo istotne, ma rygor natych-
miastowej wykonalnoœci. Istotne jest tak¿e to, ¿e
po realizacji pierwszego etapu obwodnicy Mszczo-
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nowa nast¹pi³o przeniesienie w granice miasta
Mszczonowa ciê¿kiego ruchu tranzytowego, pro-
wadzonego w ci¹gu drogi krajowej nr 50. Spowo-
dowa³o to du¿e utrudnienie w normalnym fun-
kcjonowaniu lokalnej spo³ecznoœci. Podstawo-
wym sposobem poprawienia obecnej sytuacji jest
szybka realizacja projektowanej obwodnicy.
I w zwi¹zku z tym wojewoda mazowiecki przychy-
li³ siê do wymienionego wniosku inwestora, oce-
niaj¹c, ¿e sprawa mo¿liwie szybkiej realizacji in-
westycji przyczyni siê do poprawy ¿ycia miesz-
kañców i bezpieczeñstwa ludzi ¿yj¹cych
w Mszczonowie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja pragnê zwróciæ siê do ministra ochrony œro-

dowiska i do rzecznika praw obywatelskich w bar-
dzo istotnej sprawie, dotycz¹cej niewykonania
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 26 marca
2007 r., który stwierdzi³, ¿e art. 21a ustawy o la-
sach w zakresie, w jakim ustanowi³ monopol na
rzecz instytucji pañstwowej, jak¹ jest Biuro
Urz¹dzania Lasów i Geodezji Leœnej, jest sprzecz-
ny z konstytucj¹, a mianowicie z zasad¹ swobo-
dnej dzia³alnoœci gospodarczej, z zasad¹ konku-
rencji w tej¿e dzia³alnoœci oraz z zasad¹ równoœci
wobec prawa.

Mimo ¿e Trybuna³ Konstytucyjny tak orzek³,
rozporz¹dzenie wykonawcze ministra œrodowiska
z 20 grudnia 2005 r. do art. 24 tej¿e ustawy do-
tychczas nie zosta³o zmienione i do tej pory za-
strzega ono monopol na rzecz Biura Urz¹dzania
Lasu i Geodezji Leœnej w zakresie sporz¹dzania
planu urz¹dzania lasów, które s¹ w zarz¹dzie La-
sów Pañstwowych. Ma³o tego, wprowadza siê je-
szcze boczn¹ furtk¹, z powo³aniem siê na ustawê
o zamówieniach publicznych, dodatkowe uzasa-
dnienie dla rzekomej zgodnoœci wystêpuj¹cej
praktyki zlecania monopoliœcie tego typu dzia³añ.
Podam dla przyk³adu, ¿e w 2007 r. na czterdzieœci
piêæ umów czterdzieœci cztery to by³y umowy
wbrew zasadzie zamawiania w wolnym przetargu,
a na zasadzie wyboru tego¿ monopolisty przez La-
sy Pañstwowe, jako tego, który te plany spo-
rz¹dza.

Niestety, ani interwencja u rzecznika praw oby-
watelskich, który poprzednio wnosi³ o stwierdze-
nie niezgodnoœci tej¿e ustawy z konstytucj¹, ani
interwencja u ministra ochrony œrodowiska do tej

pory nie da³y ¿adnego rezultatu. St¹d te¿ moje wy-
st¹pienie. To jest jedna kwestia.

Czy mogê wyg³osiæ jeszcze drugie oœwiadcze-
nie, w ca³kiem innej sprawie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, tak. Tylko proszê pamiêtaæ o piêciominu-
towym limicie.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak, oczywiœcie, ja siê zmieszczê w piêciu mi-
nutach.

Drugie moje oœwiadczenie, Panie Marsza³ku,
Wysoki Senacie, kierujê do ministra sprawiedli-
woœci. Dotyczy ono kwestii zwi¹zanej ze sprawo-
waniem opieki nad wychowankami, którzy zostali
skierowani w trybie ustawy o zwalczaniu prze-
stêpczoœci nieletnich do okreœlonych oœrodków
wychowawczych.

Ustawa przewiduje mianowicie, ¿e te osoby
mog¹ przebywaæ tam jedynie do osiemnastego ro-
ku ¿ycia, a nie bierze pod uwagê tego, ¿e bardzo
czêsto ze wzglêdu na ukoñczenie okreœlonych
szkó³ musi byæ to okres d³u¿szy.

W zwi¹zku z tym jest propozycja, ¿eby wprowa-
dziæ zmianê polegaj¹c¹ na tym, ¿eby pobyt w ta-
kim oœrodku osoby, która jest tam skierowana
i która ukoñczy osiemnaœcie lat, a pragnie konty-
nuowaæ naukê – oczywiœcie za jej zgod¹ – by³ do-
puszczalny do ukoñczenia przez ni¹ nauki, czyli
praktycznie rzecz bior¹c do dwudziestego pier-
wszego roku ¿ycia.

Obecnie przepis ustawy, w której granicê
osiemnastu lat siê ustanawia, nie pozwala tej
m³odzie¿y na dokoñczenie nauki, a przecie¿ ona
zosta³a tam skierowana po to, ¿eby poprawiæ swo-
je ¿ycie i wejœæ na s³uszn¹ œcie¿kê ¿ycia, zaprze-
staæ naruszania porz¹dku prawnego. Dlatego ce-
lowa wydaje siê zmiana zarówno tego przepisu,
jak i przepisów wykonawczych, które równie¿
ustalaj¹ pewne zasady, miêdzy innymi, finanso-
wania placówek prowadz¹cych tego typu dzia³al-
noœæ wychowawcz¹ te¿ jedynie do ukoñczenia
przez wychowanka placówki osiemnastego roku
¿ycia.

No i efekt jest taki – w tej sprawie zwraca³y siê
do mnie z proœb¹ o interwencjê instytucje, g³ó-
wnie zakonne, które prowadz¹ tego typu dzia³al-
noœæ – ¿e po ukoñczeniu przez wychowanka
osiemnastego roku ¿ycia bardzo czêsto odmawia
siê finansowania jego utrzymania, z powo³aniem
siê na obowi¹zuj¹ce przepisy. Uwa¿am, ¿e one
w tej sytuacji powinny byæ zmienione, dostosowa-
ne po prostu do wymogów ¿yciowych i do przepi-
sów, które przecie¿ reguluj¹ kwestie pobierania
wykszta³cenia. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie Senator! Pa-

nowie Senatorowie!
Pozwolê sobie zaj¹æ pañstwa czas przez najbli¿-

sze chwile z uwagi na rangê sprawy, któr¹ poru-
szê w oœwiadczeniu skierowanym do ministra
œrodowiska, Macieja Nowickiego.

Panie Ministrze!
Z informacji, jakie posiadam, wynika, ¿e do Pol-

ski co roku trafia nielegalnie blisko milion ton od-
padów. Pochodz¹ one w g³ównej mierze z tak zwa-
nej bogatej Unii Europejskiej – pomimo bogactwa,
ze wzglêdów ekonomicznych, nie ponosz¹c kosz-
tów ich unieszkodliwiania, wybiera ona o wiele
tañszy eksport tych œmieci do Polski. Du¿a iloœæ
niezwykle toksycznych substancji trafia na Œl¹sk.
Z problemem tym borykaj¹ siê te¿ województwa
w zachodniej czêœci Polski. Je¿eli wwiezione œmieci
trafi¹ na wysypisko, to mniejsza bieda – zak³adam,
¿e zostan¹ zutylizowane. Ale czêsto bywa tak, i¿
wysypywane s¹ one w lasach b¹dŸ na polach.

Czy staniemy siê œmietnikiem Europy? Czy mi-
nisterstwo potrafi wypracowaæ procedurê unie-
mo¿liwiaj¹c¹ kilkukrotne wwo¿enie œmieci na je-
dno zezwolenie wydane przez g³ównego inspekto-
ra ochrony œrodowiska, co ma obecnie miejsce?
Czy ministerstwo posiada plan skutecznego wy³a-
pywania przemytników œmieci? Czy bêdziemy
wolni od zalewu œmieci pochodz¹cych z innych
pañstw? Dziêkujê za uwagê.

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

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, i¿ w dniu

Œwiêta Niepodleg³oœci w Gorzowie zostanie ods³o-
niêty pomnik marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

To wydarzenie wpisuje siê w program obcho-
dów rocznicowych dziewiêædziesiêciolecia odzys-
kania niepodleg³oœci przez Rzeczpospolit¹. To
rzecz bez precedensu, ¿eby ta niepodleg³oœciowa
tradycja, tak ¿ywa w czasach zaborów na kresach
wschodnich Rzeczypospolitej, dozna³a tak wiel-

kiego uszanowania na dzisiejszych zachodnich
kresach Rzeczypospolitej.

Pomnik marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na ko-
niu jest wyrazem wielkiego szacunku spo³eczno-
œci Gorzowa, spo³ecznoœci lubuskiej dla tradycji
niepodleg³oœciowej, której uosobieniem jest mar-
sza³ek Józef Pi³sudski.

Chcia³bym w tym miejscu, jako ¿e przedsiêw-
ziêcie jest inicjatyw¹ spo³eczn¹, zaœ fundacja jest
fundacj¹ spo³eczn¹, a nie urzêdow¹, wyraziæ g³ê-
boki szacunek dla œrodowiska gorzowskiej „Soli-
darnoœci”, które to œrodowisko by³o inicjatorem
i promotorem tego wa¿nego przedsiêwziêcia.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³abym siê przy³¹czyæ do wyst¹pienia

pan senatora Bendera, który poruszy³ bardzo go-
r¹c¹ kwestiê Hindusów katolików.

Dla nas Indie s¹ krajem, z którym zwi¹zana jest
postaæ Gandhiego, walcz¹cego metodami pokojo-
wymi o idea³y wolnoœci, co jest bardzo piêknym
przyk³adem, ¿e mo¿na ¿yæ w pokoju i wspó³praco-
waæ. Postaæ ojca ¯elazki jest przyk³adem, ¿e Polacy
w Indiach wprowadzali pokój i zasadê wspó³egzy-
stencji niezale¿nie od pogl¹dów religijnych i wiary.

St¹d te¿ moja ogromna proœba, ¿eby pan pre-
mier Donald Tusk podj¹³ jednak bardziej wzmo-
¿one dzia³ania maj¹ce na celu zabezpieczenie lo-
sów katolików w Indiach.

I bardzo prosi³abym o szersz¹ informacjê o tym,
co nasz rz¹d poczyni³ w tym zakresie i kiedy zmie-
ni siê sytuacja katolików w Indiach. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e protokó³ dwudziestego pierwsze-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Se-
natu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamykam dwudzieste pierwsze posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.
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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 65 85 88 83 83 90 90 89 90 90 90 90 90 90 87 89 90 90 90 89
Za 28 85 88 73 74 36 36 87 54 90 36 36 54 50 85 88 36 38 90 89
Przeciw 36 0 0 0 1 52 54 1 1 0 53 54 36 36 0 0 52 51 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 9 5 2 0 0 35 0 1 0 0 3 1 1 2 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
2 M. Adamczak - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
3 P.£. Andrzejewski + + - + + + + + - + + + + + + + + + . +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
6 G.P. Banaœ + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
9 S. Bisztyga - + + + + + + + + - + - # - - - - - + -

10 P.J. B³aszczyk + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B.M. Borusewicz - + + + + + + + - - + - - - - - - - + -
13 B. Borys-Damiêcka - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
14 J.M. Chróœcikowski + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz - + + + + + + + + ? + - + + + + + ? + -
18 G. Czelej + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + - # + + + + - + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
22 J. Duda - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
23 J. Fetliñska + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski - + + + . + + + + - + - - - - - - - + -
25 S. Gogacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 S.A. Gorczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 R.J. Górecki - + + + + + + + + . . . - - - - - - + -
28 H. Górski + + - . . + + + - + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
30 P.A. Gruszczyñski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
31 T.J. Gruszka + + - + + + + + - ? + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
33 W.L. Idczak + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
35 K. Jaworski + + - + + + + + - + + + + # + + + + + +
36 S. Jurcewicz - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
37 P.M. Kaleta + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
40 K.M. Kleina - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
41 M. Klima + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
44 S. Kogut + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
48 N.J. Krajczy + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
51 R.E. Ludwiczuk - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
52 K. Majkowski + + - + + + + + - . + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
55 T. Misiak - + + + # + + + + - + - - - - - - - + -
56 A. Misio³ek - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
57 A.A. Motyczka - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
58 R.K. Muchacki - + + . . + + + + - + - - - - - - - + -
59 I. Niewiarowski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
60 M. Ok³a - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
61 J. Olech - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
62 W.Z. Ortyl + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
65 B.J. Paszkowski + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
67 A. Person - + + + + + + + + . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
69 K.M. Piesiewicz - . + + + + + + + - + - - - - - - - + -
70 S. Piotrowicz + + - + - + + + - + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
74 Z. Romaszewski + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka - + + + + + + + + + + - - - - - - - + -
76 J. Rulewski - + + + + + + + + + + + + + - + - - + +
77 C.W. Ryszka + + - + + + + + - + + + + + + + + + # +
78 S. Sadowski + + - + + + + + - + + . + + + + + + + +
79 J. Sepio³ - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
80 W. Sidorowicz - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
81 T.W. Skorupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
84 J. Swakoñ - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
85 Z.M. Szaleniec - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
86 A. Szewiñski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
87 G.A. Sztark - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
88 M. Trzciñski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
93 G.M. Wojciechowski + + - + + + + + - + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 H.M. WoŸniak - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
96 J. Wyrowiñski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -
97 S. Zaj¹c + + - + + + + + - + + + + + # + + + + +
98 K.P. Zaremba - + + + + + + + + - + - + - - - - - + -
99 P.B. Zientarski - + + + + + + + + - + - - - - - - - + -

100 M. Zió³kowski - + + + + + + + + - + + - - - - - - + -

Obecnych 90 89 90 88 87 90 90 90 90 87 88 87 89 89 89 89 89 89 88 89
Za 36 89 55 87 85 90 90 90 53 36 88 37 39 37 36 38 37 36 87 37
Przeciw 54 0 35 0 1 0 0 0 37 49 0 50 49 51 52 51 52 52 0 52
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
2 M. Adamczak - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + . + - + - + ? + + +
5 M. Augustyn - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
7 R.J. Bender ? + + + + + ? + + + + + - + + + ? + ? +
8 J. Bergier - + + - + + + - - + + + + - - + + + + -
9 S. Bisztyga - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
11 K. Bochenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B.M. Borusewicz - + + - + + + - + + + + + - + + + + + -
13 B. Borys-Damiêcka - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + . + + - + - + ? + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + . - + - + . . + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz - + + + + ? - ? ? + + + + - - - + + ? +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + - . - + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + . + + - + - + ? + + +
22 J. Duda - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
24 P.K. G³owski - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
25 S. Gogacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 S.A. Gorczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 R.J. Górecki + + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
29 M.T. Grubski - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
30 P.A. Gruszczyñski - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
32 A.S. Grzyb - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + - + - + - + + +
34 S.A. Iwan - + + + + - + + - + + + + - - + + + + -
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + ? - + - + ? + + +
36 S. Jurcewicz - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
39 L. Kieres - + + + + - + - - + + + + - - + + + + -
40 K.M. Kleina - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
41 M. Klima + + + # + + ? + + + + + - + - + ? + + +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
45 M. Konopka - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + ? - + - + ? + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + ? - + - + ? + + +
50 K. Kwiatkowski - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
51 R.E. Ludwiczuk - + + - + - + - - + + + + . - + + + + -
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + - - + - + ? + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + - + - + ? + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres - + + - + - + - - + + + + - - + + + + -
55 T. 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 89 88 88 89 89 89 89 89 87 88 88 89 87 89 89 88 88 89 89
Za 36 89 88 39 88 39 86 37 39 86 88 81 53 35 5 87 56 88 86 39
Przeciw 51 0 0 48 0 48 1 48 46 1 0 3 36 52 83 1 1 0 0 49
Wstrzyma³o siê 2 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 4 0 0 1 1 31 0 3 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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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 89 89 88 88 89 88 89 88 89 87 89 89 87 88 89 88 89 89 87 89
Za 37 55 87 87 89 88 89 88 89 87 88 89 87 88 88 38 38 87 87 88
Przeciw 51 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 51 1 0 0
Wstrzyma³o siê 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
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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 + + + + + - + + + + + + + + . + + + + +
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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 89 89 89 89 89 88 87 85 86 87 87 87 85 86 85 86 86 86 86 83
Za 36 88 87 39 39 42 86 85 86 87 87 87 85 85 85 86 86 86 85 82
Przeciw 51 0 1 48 43 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 1 0 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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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 + + + + - + + + ? + + + + + + + + + + +
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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 86 86 81 85 86 87 86 86 87 86 87 87 84 85 84 86 85 84 86 86
Za 84 85 81 85 5 87 84 86 53 81 87 86 84 84 84 85 85 84 86 82
Przeciw 0 0 0 0 81 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

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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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

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 86 84 84 83 83 85 83 84 83 83 80 75 72 74
Za 86 83 83 73 81 50 80 84 83 51 80 75 72 73
Przeciw 0 0 0 8 0 35 0 0 0 25 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 1 1 0 2 0 0 7 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Wyniki g³osowañ 263





Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 21. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany, jakich mamy dokonaæ, w zasadzie maj¹ charakter kosmetyczny, jednak ich nieuchwalenie

mo¿e doprowadziæ do powstania szkodliwych dla pañstwa i obywateli luk prawnych.
Proponowany projekt zak³ada wprowadzenie jednolitych mechanizmów procedowania we wszystkich

wymienionych w tytule ustawy s³u¿bach. Obecne regulacje nie zawieraj¹ obowi¹zkowego zawieszenia
prawa do emerytury dla funkcjonariusza ponownie przyjêtego do s³u¿by i przepisów o zaopatrzeniu eme-
rytalnym pracowników CBA i ich rodzin, bowiem s³u¿ba ta, jak wiemy, powsta³a po uchwaleniu ustawy,
a wiêc po 18 lutego 1994 r.

Takie ujednolicenie jest konieczne, dlatego powinniœmy przyj¹æ omawian¹ nowelizacjê bez ¿adnych
poprawek.

W tym miejscu chcia³bym zasygnalizowaæ, ¿e takie ujednolicenie przepisów przyniesie korzyœæ pañ-
stwu, jak i obywatelom.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, na obecnym posiedzeniu Wysoki Senat omawia równie¿ ustawê
o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, w której równie¿ upo-
dobniamy pewne przepisy z zakresu dzia³ania tych s³u¿b do ju¿ wczeœniej wprowadzonych w wojsku, Po-
licji czy Biurze Ochrony Rz¹du. Jestem g³êboko przekonany, ¿e wprowadzenie zmian w tej ustawie, jak
i ustawie, o której w tym momencie dyskutujemy, bêdzie bardzo korzystne i zapocz¹tkuje cykl uporz¹d-
kowywania prawa w zakresie s³u¿b mundurowych.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Truizmem jest stwierdzenie, ¿e praca w ABW czy Agencji Wywiadu jest prac¹ niebezpieczn¹. Truizmem

jest równie¿ stwierdzenie, ¿e pracownicy tych gwarantuj¹cych Polsce bezpieczeñstwo s³u¿b powinni byæ
nale¿ycie ubezpieczeni. Te w³aœnie sprawy znajduj¹ siê u Ÿród³a zmian, jakie mamy wprowadziæ do usta-
wy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Zmiany proponowane w ustawie przyznaj¹ funkcjonariuszom AW i ABW prawo do ubezpieczenia od
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków podczas s³u¿by poza granicami kraju. Do skutków tych wypadków
zaliczane s¹ uszkodzenie cia³a, rozstrój zdrowia i œmieræ funkcjonariusza. Ten ostatni przypadek san-
kcjonuje przyznanie przez szefa AW b¹dŸ ABW dzieciom zmar³ego pomocy finansowej na kszta³cenie.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, proponowane zmiany nie wynikaj¹ li tylko z logiki, ale tak¿e maj¹
zwi¹zek z poczuciem sprawiedliwoœci i przyzwoitoœci pañstwa, które podobne prawa przyznaje ¿o³nie-
rzom pe³ni¹cym s³u¿bê za granic¹ czy funkcjonariuszom Biura Ochrony Rz¹du lub policjantom. Niedo-
patrzenie w polskim prawie, jakim jest nieprzyznanie tych praw funkcjonariuszom ABW i AW, z punktu
widzenia wielu byæ mo¿e jest b³ahe, ale z punktu widzenia s³u¿¹cych Polsce funkcjonariuszy i ich rodzin –
ogromne i bez w¹tpienia konieczne do naprawienia.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, s³u¿¹cy za granicami Polski ¿o³nierze, policjanci i funkcjonariusze
BOR, a tak¿e, od wprowadzenia dziœ omawianej ustawy, funkcjonariusze AW i ABW nie maj¹ jednolicie
okreœlonych przepisów dotycz¹cych ich ubezpieczenia za granicami kraju. W niektórych œrodowiskach
mo¿e to budziæ kontrowersje. W tym miejscu nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e zmiany w ustawie o Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu s¹ konieczne i bezsporne, oraz wskazaæ na cieka-
wy pomys³, zg³oszony miêdzy innymi przez pos³ów PiS w debacie sejmowej nad niniejszym projektem.
Otó¿ zaproponowano, by dokonaæ ujednolicenia przepisów dotycz¹cych ubezpieczenia wszystkich wcze-
œniej wymienionych s³u¿b.

Uwa¿am, ¿e jest to projekt godny zainteresowania i rozwa¿enia w przysz³oœci, teraz zaœ gor¹co zachê-
cam Wysok¹ Izbê do poparcia obecnie omawianego projektu.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad któr¹ w tej chwili debatujemy, zmierza do uporz¹dkowania dotychczas s³abo b¹dŸ w ogóle

nieuregulowanych kwestii zwi¹zanych z zakwaterowaniem polskich ¿o³nierzy i ich rodzin.
Ustawa ma na celu doprecyzowanie zakresu odpowiedzialnoœci za uiszczanie op³at za u¿ywanie lokalu

i op³at poœrednich przez osoby zamieszkuj¹ce w danym lokalu. Jak wiadomo, zajmowanie danego lokalu
mieszkalnego mo¿e mieæ miejsce na podstawie stosownej decyzji administracyjnej. Wiadomo równie¿, i¿
solidarn¹ odpowiedzialnoœæ maj¹tkow¹ w uiszczaniu op³at za u¿ytkowanie lokalu ponosz¹ jego pe³nolet-
ni mieszkañcy.

Czêsto jednak zdarza³o siê, ¿e na przyk³ad kobiety, które nie mieszka³y ju¿, nie pozostawa³y nawet
w zwi¹zkach ze swymi ma³¿onkami, a by³y zameldowane w lokalach przydzielonych ich mê¿om, nada³
otrzymywa³y nakazy p³atnicze uregulowania op³at za u¿ytkowanie lokali, w których w praktyce dawno
nie mieszka³y.

Takie sytuacje by³y bardzo czêste, dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian, które obecnie omawia-
my, a mianowicie œcis³e i precyzyjne okreœlenie okresu, w którym osoby bêd¹ ponosiæ solidarn¹ odpowie-
dzialnoœæ za uiszczanie czynszu i innych op³at zwi¹zanych z u¿ytkowaniem lokalu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany, o których w tej chwili mówimy, z pozoru mog¹ wydawaæ siê te-
chniczne, nie nale¿y jednak ulegaæ tym pozorom, bowiem dotychczasowe braki w regulacjach stawa³y siê
przyczyn¹ licznych problemów, a czêsto nawet dramatów w wielu rodzinach.

Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e powinniœmy bez ¿adnych zmian przyj¹æ modyfikacje w ustawie o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych RP. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym czwartym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ o tym, jak wa¿na w ¿yciu publicznym jest jawnoœæ. Powinna ona

dotyczyæ jak najszerszego spektrum dziedzin ludzkiej egzystencji, szczególnie tych, które s¹ najbli¿sze
obywatelowi. Tak¹ dziedzin¹ jest bez w¹tpienia œrodowisko naturalne. Kwestiê tê w sposób kompleksowy
ma regulowaæ konwencja, o której tu dzisiaj mówimy, a tak¿e poprawka do niej.

Konwencja z Aarhus reguluje zagadnienia zwi¹zane z dwiema niezwykle istotnymi dziedzinami. Po
pierwsze, s¹ to sprawy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, po wtóre, kwestie praw cz³owieka, a œciœle ich
konkretnego wycinka, mianowicie prawa do czystego œrodowiska.

Omawian¹ tu konwencjê Polska przyjê³a w 2002 r. Reguluje ona dostêp do informacji, udzia³ w proce-
sach decyzyjnych i dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci, na przyk³ad jeœli chodzi o zwalnianie organizacji
pozarz¹dowych z ponoszenia op³at s¹dowych w sprawach objêtych konwencj¹. Dziœ przychodzi nam de-
batowaæ nad poprawk¹ do tej konwencji. Nie oznacza to, ¿e konwencja jest Ÿle skonstruowana. Poprawka
wynika z faktu, ¿e rozwój nauki i techniki niemal z dnia na dzieñ posuwa siê do przodu, dzieje siê tak tak-
¿e z kwesti¹ organizmów modyfikowanych genetycznie. Poprawka z A³maty szczegó³owo okreœla zasady
udzia³u spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji o wydaniu pozwolenia na zamierzone uwolnienie orga-
nizmów zmodyfikowanych genetycznie do œrodowiska oraz wprowadzenia ich do obrotu. By takie uwal-
nianie i obrót by³y mo¿liwe, konwencja nak³ada na jej sygnatariuszy obowi¹zek informowania spo³eczeñ-
stwa o tym i konsultowania siê z nim w tych sprawach.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! ¯ywnoœæ modyfikowana genetycznie budzi niepokój wielu polskich
obywateli. Niejednokrotnie w listach do mnie sprawê tê porusza³a du¿a liczba wyborców. Poprawka
z A³maty rozprasza wiele z tych obaw, sprawia bowiem, ¿e spo³eczeñstwo jest w stanie w wielkiej mierze
wp³ywaæ na to wielce kontrowersyjne pole ludzkiej dzia³alnoœci i kontrolowaæ je.

Z pewnoœci¹ nie wolno nam ograniczaæ zakresu dzia³añ naukowców. Ale trzeba te¿ uszanowaæ obawy
wielu œrodowisk i przeciwdzia³aæ im. Temu celowi s³u¿y przyjêcie omawianej tu poprawki, do czego go-
r¹co Wysoki Senat zachêcam.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem trzydziestym siódmym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Uchwa³ê w dziewiêædziesiêciolecie odzyskania niepodleg³oœci przyjmujemy oczywiœcie przez aklama-

cjê, jednog³oœnie i jednomyœlnie. Proszê mi jednak pozwoliæ na tych kilka zdañ od serca, bo w Œwiêto Nie-
podleg³oœci myœlimy serdeczniej o ojczyŸnie. Ogarniamy myœl¹ i sercem to ca³e dziedzictwo, które nazywa
siê Polsk¹. Jak s¹dzê, dzisiaj nie tyle kochamy ojczyznê za to, ¿e jest wielka i silna, ale za to, ¿e jest nasza.
Co to znaczy, ¿e jest nasza? To znaczy, ¿e to jest mój kraj urodzenia, miejsce zamieszkania, historia i obe-
cnoœæ, groby i ludzie…

Ojczyzna wi¹¿e siê z tym wszystkim, co siêga od dzieciñstwa do staroœci, przypomina twarze ojca i mat-
ki, krajobrazy ziemi, kulturê materialn¹ i duchow¹, jednoœæ psychiczn¹ ludzi, wspóln¹ moralnoœæ i reli-
giê. Jest ziemi¹ swoich, ziemi¹ uœwiêcon¹ histori¹ w³asnego narodu.

Ojczyzna jest nam dana – naucza³ Jan Pawe³ II, najwiêkszy Polak naszych tysi¹cletnich dziejów, bis-
kup Rzymu, kardyna³ z Krakowa, dawny mieszkaniec Wadowic. Ka¿dy z nas ma jakieœ swoje Wadowice,
w³asne ukochane strony i miejsca, najdro¿sze skarby zwi¹zane z pami¹tkami rodzinnymi i narodowymi.
Nie przemawia w tym momencie przeze mnie jakiœ p³ytki sentymetalizm. Cz³owiek bez ojczyzny jest jak
ktoœ bez rodziny, bez domu, czyli czêsto samotny, zagubiony, s³aby. O cz³owieku bez ojczyzny mówi siê, ¿e
jest znik¹d, ¿e jest jak drzewo bez korzeni, dom bez fundamentów, twarz bez wyrazu. Czy ktoœ z nas
chcia³by byæ takim cz³owiekiem?

Ojczyzna jest nam dana – mówi³ Jan Pawe³ II – i zadana – dodawa³. A to oznacza, ¿e trzeba j¹ mi³owaæ,
umacniaæ i rozwijaæ. Doskonale wiemy, jak to zadanie mi³oœci ojczyzny wygl¹da³o w historii, jakich po-
œwiêceñ wymaga³o od naszych przodków utrzymanie wolnoœci. Nasza historia jest utkana czynami zbroj-
nymi w obronie ojczyzny, czynami mi³oœci ojczyzny ponad ¿ycie.

Dzisiaj w sposób cudowny cieszymy siê wolnoœci¹. Nie sk³amiê, jeœli powiem, ¿e przed dwudziestu kil-
ku laty nikt z nas nawet w najpiêkniejszych snach nie wyœni³, ¿e do¿yje wolnej Polski. Problem jednak
z tym, jak my tê wolnoœæ zagospodarowujemy, co my z t¹ wolnoœci¹ robimy! Przypomina siê kazanie Ojca
Œwiêtego wyg³oszone w Kielcach w 1991 r. podczas pielgrzymki do ojczyzny. Jan Pawe³ II podniós³ wów-
czas g³os i do nas, swoich rodaków, mówi¹c o mi³oœci ojczyzny, powiedzia³: „To jest moja Matka, ta ziemia!
To jest moja Matka, ta Ojczyzna! To s¹ moi bracia i siostry! Zrozumcie, Wy wszyscy, którzy lekkomyœlnie
podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, ¿e te sprawy nie mog¹ mnie nie obchodziæ, nie mog¹ mnie nie bo-
leæ! £atwo jest zniszczyæ Ojczyznê, trudniej odbudowaæ”.

Wymodliliœmy w ci¹gu d³ugich lat komunistycznej niewoli cud wolnoœci, dlaczego wiêc tak wielu tês-
kni za ¿yciem w niewoli, lêka siê mówiæ o patriotyzmie, nie uczy o tych wartoœciach swoich dzieci. Patrio-
tyzm nie mo¿e siê staæ prze¿ytkiem, tak jak s³owo „ojczyzna” nie mo¿e pójœæ w zapomnienie.

Jestem pe³en podziwu dla narodu amerykañskiego, który podczas ostatnich wyborów prezydenckich
da³ œwiadectwo patriotyzmu – niezale¿nie od tego, czy ktoœ popiera³ demokratów czy republikanów.
W Europie nie mówi siê o patriotyzmie, przeciwnie, w miejsce narodów próbuje siê tworzyæ ponadpañ-
stwowe struktury, w miejsce wartoœci duchowych i Boga wymyœla globalistyczne slogany. Czym to siê za-
koñczy?

Z okazji dziewiêædziesiêciolecia odzyskania niepodleg³oœci otworzyliœmy w Senacie wystawê o mar-
sza³ku Józefie Pi³sudskim. Do piêknych i wzruszaj¹cych zdjêæ z wystawy chcia³bym do³¹czyæ kilka nadal
aktualnych, ponadczasowych, uniwersalnych myœli „ojca polskiej wolnoœci”, marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego, który pisa³ przed laty:

„Bezsilna wœciek³oœæ dusi³a mnie nieraz, ¿e w niczym zaszkodziæ wrogom nie mogê, ¿e muszê w milcze-
niu znosiæ deptanie mej godnoœci i s³uchaæ k³amliwych i pogardliwych s³ów o Polsce, Polakach i naszej hi-
storii.”

„Polacy chc¹ niepodleg³oœci, lecz pragnêliby, aby ta niepodleg³oœæ kosztowa³a dwa grosze i dwie krople
krwi. A niepodleg³oœæ jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.”

„Podczas kryzysów strze¿cie siê agentur. Spotykam œwiat agentury, id¹cy przeciwko nam z ca³¹ si³¹,
staraj¹cy siê nas zbrukaæ. Zwyciêstwa nad agenturami nie odnieœliœmy wcale. Agentury jak jakieœ prze-
kleñstwo id¹ dalej krok w krok.”

„Nie mo¿e byæ litoœci dla z³odziejów dobra publicznego w Polsce. ¯adne zdrowe spo³eczeñstwo nie bê-
dzie, aby znosiæ gospodarkê bandytów, podtrzymywanych przez w³adze i w³adz podtrzymywanych przez
bandytów. I jeœli takim spo³eczeñstwem jesteœmy – podobnych gospodarzy musimy siê pozbyæ.”
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„Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodleg³ej na jej mapie. Polska jest stale oskar¿ana w in-
nych pañstwach. Jest w tym wyraŸna i niedwuznaczna chêæ posiadania w œrodku Europy pañstwa, któ-
rego kosztem mo¿na by³oby za³atwiæ wszystkie porachunki europejskie. Podziwu godne jest zjawisko, ¿e
te projekty miêdzynarodowe znajduj¹ tak chêtne ucho, no i jêzyki, nie gdzie indziej jak w Polsce.”

„Marzeniem Niemiec jest doprowadzenie do kooperacji z Rosj¹. To by³oby nasz¹ zgub¹, do tego dopu-
œciæ nie mo¿na. Jak przeciwdzia³aæ? Gra bêdzie trudna przy parali¿u woli i krótkowzrocznoœci Zachodu.”

„Rosja bêdzie jeszcze d³ugo niebezpieczniejsza ni¿ Niemcy, bo jest mniej obliczalna i mniej zale¿y od
Zachodu. Trzeba jednak Niemcom bardzo na palce patrzeæ, bo potrafi¹ oni dobrze i szybko zorganizowaæ
siê, gdy siê na coœ zdecyduj¹.”

„Historiê swoj¹ piszcie sami, bo inaczej napisz¹ j¹ za was inni i Ÿle.”
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nadchodz¹cy rok 2009 to czas podnios³ych i wa¿nych dla Polski rocznic. Jest to rok dwudziestolecia

zawarcia historycznego kompromisu przy Okr¹g³ym Stole, rok dwudziestolecia pierwszych nie w pe³ni
wolnych wyborów do Sejmu i ca³kowicie demokratycznych wyborów do pierwszego od piêædziesiêciu lat
Senatu RP. W tym roku mija tak¿e dwudziesta rocznica powo³ania pierwszego po pó³wieczu niekomuni-
stycznego polskiego rz¹du, rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Mamy te¿ do czynienia z rocznicami smutny-
mi, przede wszystkim z siedemdziesiêcioleciem wybuchu II wojny œwiatowej.

Te wszystkie wa¿ne dla ka¿dego Polaka wydarzenia wywar³y wielkie piêtno na ka¿dym z nas, wp³ynê³y
na nasze ¿ycie, nasz¹ wolnoœæ, nasze postrzeganie rzeczywistoœci, mia³y te¿ gigantyczny zwi¹zek z nasz¹
demokracj¹.

Wybuch II wojny œwiatowej zniszczy³ tê demokracjê i kaza³ nam o niej zapomnieæ na pó³ wieku. Wybory
czerwcowe w 1989 r. i rz¹d Tadeusza Mazowieckiego odrodzi³y w Polakach nadziejê i wiarê w demokracjê.

Nie mo¿emy zapominaæ o tych donios³ych faktach, nie mog¹ one tak¿e przejœæ bez echa. Dlatego jest
pomys³em ze wszech miar godnym og³oszenie roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji, co bardzo Wyso-
kiej Izbie rekomendujê. Dziêkujê za uwagê.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 21. posiedzenia Senatu 273



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na jak¿e wa¿ny problem dotycz¹cy procesu

uruchomienia przedszkola, przeznaczonego tak¿e dla dzieci niepe³nosprawnych.
Przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego finansowane s¹ z dotacji gmin-

nych. Okazuje siê, ¿e ustawa o subwencjach oœwiatowych przewiduje subwencje dla dzieci niepe³no-
sprawnych wed³ug okreœlonych wag zwi¹zanych ze stopniem niepe³nosprawnoœci, który wskazuje orze-
czenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydawane przez poradniê pedagogiczno-psychologiczn¹.

Do pewnego punktu przedszkolnego zg³osi³o siê siedemnaœcioro dzieci, w tym jedenaœcioro niepe³no-
sprawnych (wœród nich piêcioro wymagaj¹cych indywidualnej opieki, m.in. jedno dziecko le¿¹ce). Aby za-
pewniæ tym dzieciom w³aœciw¹ opiekê, edukacjê i zajêcia terapeutyczne, przedszkole to potrzebuje wiêcej
personelu, a w zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ koszty funkcjonowania punktu wzrastaj¹. Stawki subwencji oœwia-
towych wynosz¹ od ok. 1300 z³. do 3500 z³. na jedno dziecko niepe³nosprawne miesiêcznie. Zak³adaj¹c,
¿e mog³oby z tych subwencji korzystaæ choæby piêcioro dzieci, mo¿na by zapewniæ dzieciom godziwy,
bezp³atny pobyt i odci¹¿yæ rodziców w niektórych formach terapii.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy subwencja oœwiatowa dla dzieci niepe³nosprawnych przys³uguje na ka¿de dziecko niepe³no-

sprawne w wieku przedszkolnym, czy tylko na szeœciolatki objête obowi¹zkiem szkolnym (w tym przy-
padku odroczonym)?

2. Czy gmina mo¿e przekazaæ subwencjê oœwiatow¹ dla punktu przedszkolnego (innych form wycho-
wania przedszkolnego)?

3. Czy, jeœli w orzeczeniu wydanym przez poradniê o potrzebie kszta³cenia specjalnego jest zalecenie
kszta³cenia w przedszkolu specjalnym lub oddziale specjalnym, to przedszkola ogólnodostêpne (w tym
inne formy wychowania przedszkolnego – jak nasz punkt przedszkolny) mog¹ takie dziecko przyj¹æ i ko-
rzystaæ z subwencji? Czy musi jednak byæ jednoznaczne wskazanie jednostki oœwiatowej?

4. Czy dzieci przedszkolne upoœledzone w stopniu lekkim równie¿ mog¹ otrzymaæ z poradni orzeczenie
o potrzebie kszta³cenia specjalnego?

Wyjaœnienie powy¿szych kwestii pomog³oby ustaliæ mo¿liwoœci finansowe i organizacyjne przedszko-
la. W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o dog³êbn¹ weryfikacjê problemu i wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nawi¹zuj¹c do tematu koniecznoœci podjêcia dzia³añ na rzecz stworzenia krajowych regulacji praw-

nych odnosz¹cych siê do stosowania przepisów konwencji dotycz¹cej cywilnych aspektów uprowadzenia
dziecka za granicê, sporz¹dzonej w Hadze 25 paŸdziernika 1980 r., poruszonego zarówno w interpelacji
pos³a na Sejm, pana Jaros³awa Sellina, (nr 5045) z dnia 17 wrzeœnia 2008 r., jak równie¿ w moim oœwiad-
czeniu, chcia³abym jeszcze raz przedstawiæ Panu Ministrowi argumenty przemawiaj¹ce za stworzeniem
skutecznych regulacji prawnych pozwalaj¹cych na racjonalne stosowanie przez polskie s¹dy norm za-
wartych w konwencji haskiej w odniesieniu do dzieci pochodz¹cych ze zwi¹zków obywateli polskich z ob-
cokrajowcami.

W pierwszej kolejnoœci chcia³abym zwróciæ uwagê Pana Ministra na pkt 2 odpowiedzi Pana Ministra,
udzielonej w dniu 30 wrzeœnia 2008 r., na interpelacjê pos³a Sellina. Pisze pan miêdzy innymi: „Zasada
niezw³ocznego wydania dziecka bezprawnie uprowadzonego nie zosta³a jednak przeprowadzona w spo-
sób bezwzglêdny. Wzgl¹d na dobro dziecka przemawiaæ mo¿e w niektórych przypadkach za odmow¹ wy-
dania dziecka bezprawnie uprowadzonego. Nadmiernie szeroka interpretacja tych wyj¹tkowych wypad-
ków, które umo¿liwiaj¹ oddalenie wniosku o powrót dziecka bezprawnie uprowadzonego, mog³aby jed-
nak zniweczyæ cel konwencji”.

W zwi¹zku z tym sformu³owaniem chcia³abym Pana Ministra zapytaæ, jakie to okolicznoœci danej spra-
wy o uprowadzenie dziecka mog³yby staæ siê przes³ankami odpowiedniej, to znaczy nie „nadmiernie sze-
rokiej”, interpretacji przepisów konwencji haskiej i tym samym spowodowaæ odmowê wydania dziecka
rodzicowi obcokrajowcowi? Czy tak¹ okolicznoœci¹ móg³by byæ na przyk³ad zarzut molestowania seksu-
alnego dziecka? Bo jeœli tak, to spieszê z informacj¹, ¿e w sprawie pani M.G. taki zarzut zosta³ podniesio-
ny przez matkê Polkê, lecz s¹d polski nie wzi¹³ tej okolicznoœci w ogóle pod uwagê, wydaj¹c dziecko
w³aœnie na podstawie regulacji konwencji haskiej, ograniczaj¹c siê jedynie do wskazania, ¿e matka upro-
wadzi³a dziecko, zatem dziecko nale¿y wydaæ. Czy zatem w obliczu takiego kuriozum, nadal Pan Minister
twierdzi, ¿e interpretacja regulacji konwencji haskiej przez s¹dy polskie jest w³aœciwa i realizuje nadrzêd-
ny cel tej umowy miêdzynarodowej objaœniony dobitnie w preambule, to jest „przekonanie, ¿e interes
dziecka ma podstawowe znaczenie we wszystkich sprawach dotycz¹cych opieki nad nim”? Czy fakt mole-
stowania seksualnego dziecka powinien byæ w tym przypadku przez matkê w jakiœ sposób utrwalony, aby
s¹d nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e do takich czynów dochodzi³o?

Nie jestem w stanie zrozumieæ postêpowania s¹du polskiego w tej sprawie, nie jestem w stanie równie¿
zrozumieæ, jakie musia³yby zaistnieæ okolicznoœci, aby s¹dy polskie odwa¿y³y siê na odpowiedni¹, to jest
odpowiadaj¹c¹ rzeczywistoœci, interpretacjê zapisów konwencji haskiej. Czy zarzuty molestowania sek-
sualnego, przemocy fizycznej b¹dŸ maltretowania psychicznego to zbyt ma³o? A mo¿e nale¿a³oby to jed-
nak sprawdziæ?

Odpowiedzi na swoje w¹tpliwoœci nie mogê odnaleŸæ w pana odpowiedziach dotycz¹cych konwencji
haskiej. Wobec tego zapytam wprost: jakie okolicznoœci lub fakty, w ocenie Pana Ministra, by³yby
przes³ankami pozwalaj¹cymi na odstêpstwo od zasady niezw³ocznego wydania dziecka bezprawnie upro-
wadzonego?

Ponadto chcia³abym Panu Ministrowi przybli¿yæ postêpowanie organów administracyjnych innych
pañstw sygnatariuszy konwencji haskiej. Otó¿ jak wynika z relacji przedstawicieli dwóch organizacji po-
lonijnych dzia³aj¹cych w Niemczech, których podstawowym celem jest walka z dyskryminacj¹ obywateli
polskich, pana Wojciecha L. Pomorskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia „Rodzice przeciw Dyskry-
minacji Dzieci w Niemczech” z siedzib¹ w Hamburgu, oraz pani Beaty M. Pokrzeptowicz-Meyer, prezes
Stowarzyszenia Polskiego „Rodzice przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech” z siedzib¹ w Bielefeld, w
walkê o prawa dzieci pochodz¹cych z mieszanych ma³¿eñstw (polsko-niemieckich) w³¹cza siê specjalny
organ administracji publicznej, to jest Urz¹d do spraw Dzieci i M³odzie¿y (Jugendamt). Z relacji tych osób
wynika wprost, i¿ polityka tego urzêdu polega na pozostawianiu dziecka, w wypadku rozwodów ma³¿e-
ñstw mieszanych, zawsze przy rodzicu niemieckim, a w wypadku ma³¿eñstw polsko-polskich na kiero-
waniu dzieci do niemieckich rodzin zastêpczych lub domów dziecka.

S³owa pana Pomorskiego i pani Pokrzeptowicz-Meyer potwierdza rozmowa przeprowadzona z panem
mecenasem Olivierem Karrerem, francuskim adwokatem, który od dziesiêciu lat prowadzi sprawy osób
pochodzenia francuskiego poszkodowanych przez Jugendamt. Z informacji przedstawionych przez pana
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mecenasa Oliviera Karrera wynika, ¿e w praktyce dzia³alnoœci niemieckich s¹dów rodzinnych opinie (sta-
nowiska) Urzêdu do spraw Dzieci i M³odzie¿y (Jugendamtu), obligatoryjnie sporz¹dzane i przedk³adane
s¹dowi w ka¿dej sprawie rodzinnej dotycz¹cej dziecka, maj¹ charakter rozstrzygaj¹cy, to jest s¹dy te nig-
dy nie orzekaj¹ wbrew stanowisku przedstawionemu w sprawie przez Jugendamt.

Co wiêcej, z wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszeñ oraz pana mecenasa Oliviera Karrera jednoznacz-
nie wynika, ¿e ka¿dy rodzic obcokrajowiec, który chce dochodziæ swoich praw rodzicielskich w Niemczech,
jest nie tylko nara¿ony na trudne i kosztowne procesy s¹dowe, na których przebieg i wynik zdumiewaj¹cy
wp³yw – jak na standardy doktrynalne pañstwa prawa – ma Jugendamt, lecz tak¿e musi siê liczyæ z dotkli-
wymi, metodycznymi dzia³aniami podejmowanymi przez ten urz¹d, na przyk³ad nêkaniem czynnoœciami
administracyjnymi i policyjnymi. Jak dobitnie wskazywali rozmówcy, rzeczywistym celem dzia³ania urzê-
du (Jugendamtu) jest zapewnienie „dobra dziecka” poprzez niedopuszczenie do powstania sytuacji
gro¿¹cych zerwaniem (os³abieniem) wiêzi dziecka z niemieckimi spo³eczeñstwem i pañstwem.

Podkreœlenia wymaga to, i¿ praktyki stosowane przez niemieckie urzêdy i s¹dy w sprawach do-
tycz¹cych dzieci i w³adzy rodzicielskiej znane s¹ ju¿ na forum Parlamentu Europejskiego. W 2007 r. mia³y
miejsce bowiem a¿ trzy wys³uchania w zwi¹zku z petycjami z³o¿onymi w tej sprawie zarówno w Komisji
Petycji, jak i w Komisji Wolnoœci Obywatelskich, Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych. By³y one tak¿e
wielokrotnie sygnalizowane polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, rzecznikowi praw obywatel-
skich, rzecznikowi praw dziecka, jak równie¿ ministrowi sprawiedliwoœci.

Zatem na usta ciœnie siê pytanie: czy Pan Minister podj¹³ jakiekolwiek kroki, aby pomóc rodakom sta-
raj¹cym siê o prawa do swoich dzieci w Niemczech? Czy mog¹ oni liczyæ na pomoc polskich przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, tak deklarowan¹ i podnoszon¹ przez Pana Ministra w odpowiedzi na moj¹ inter-
wencjê? Z obserwacji rzeczywistoœci wynika raczej, ¿e ci rodzice s¹ pozostawieni sami sobie, a maj¹ po dru-
giej stronie niezwykle trudnego przeciwnika: aparat administracyjny pañstwa, na terytorium którego wa¿¹
siê ich losy jako rodziców. Na ten w³aœnie aspekt sprawy chcia³abym zwróciæ szczególn¹ uwagê Pana Mini-
stra. Odnoszê bowiem wra¿enie, ¿e obywatele polscy mieszkaj¹cy w Niemczech oczekiwaliby od polskiego
s¹downictwa znacznie wiêkszego zaanga¿owania, pieczo³owitoœci i wnikliwoœci w tej kwestii.

Chcia³abym przy tym zwróciæ uwagê, ¿e pani Pokrzeptowicz-Meyer (prezes Stowarzyszenia Polskiego
„Rodzice przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech” z siedzib¹ w Bielefeld) jako przyk³ad budz¹cego
wspomniane w¹tpliwoœci orzeczenia wskaza³a postanowienie S¹du Rejonowego w Mys³owicach Wydzia³
III Rodzinny i Nieletnich z dnia 26 czerwca 2008 r. wydane w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 210/08.

Nie jest moim zamiarem namawianie Pana Ministra do tworzenia Jugendamtów w Polsce, wrêcz prze-
ciwnie, uwa¿am, ¿e sprawa ka¿dego dziecka powinna zostaæ rozpatrzona w sposób maksymalnie bez-
stronny i z uwzglêdnieniem najwa¿niejszego w tym wszystkim jego dobra. Nie mogê jednak bezkrytycznie
przyjmowaæ argumentów Pana Ministra, ¿e wszystko jest w porz¹dku, w sytuacji, kiedy w majestacie
prawa brak jest poszanowania interesu ma³oletniego „przedmiotu” postêpowania s¹dowego.

Bêdê wdziêczna Panu Ministrowi za wnikliwe rozwa¿enie zagadnieñ poruszonych w niniejszym piœ-
mie. Uprzejmie proszê tak¿e o przes³anie, oprócz odpowiedzi, w której ustosunkuje siê Pan do moich
twierdzeñ, informacji obejmuj¹cej lata 2000–2008, wskazuj¹cej:

– ile orzeczeñ wydanych przez niemieckie s¹dy rodzinne w sprawach dotycz¹cych dzieci zosta³o na-
stêpnie uznanych przez s¹dy polskie;

– w ilu przypadkach by³y to orzeczenia skutkuj¹ce koniecznoœci¹ przekazania dzieci na teren Niemiec;
– w ilu przypadkach orzeczenie s¹du niemieckiego, uznane nastêpnie przez polski s¹d rodzinny, prze-

widywa³o przekazanie dziecka pod wy³¹czn¹ opiekê rodzicowi zamieszka³emu na terenie Niemiec;
– w ilu przypadkach orzeczenie s¹du niemieckiego, uznane nastêpnie przez polski s¹d rodzinny, prze-

widywa³o przekazanie dziecka pod opiekê rodziny zastêpczej zamieszka³ej na terenie Niemiec lub placów-
ki opiekuñczo-wychowawczej (dom dziecka) po³o¿onej na terenie Niemiec.

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
276 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 21. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W tzw. master planie sieci po³¹czeñ miêdzyaglomeracyjnych, zdefiniowanych zarówno jako po³¹czenia
promieniste wszystkich wa¿niejszych aglomeracji z Warszaw¹, jak równie¿ jako najwa¿niejsze po³¹cze-
nia pomiêdzy tymi aglomeracjami, nie uwzglêdniono skomunikowania Kielc z którymkolwiek z miast z
najbli¿szej okolicy.

Proszê Pana Ministra o odpowiedŸ, w jaki sposób twórcy master planu definiuj¹ aglomeracjê, skoro
wed³ug nich warunki aglomeracyjne spe³niaj¹: Rzeszów, Przemyœl, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, a
nie spe³niaj¹ ich Kielce. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o ujêcie miasta Kielce w sieci
po³¹czeñ miêdzyaglomeracyjnych z Warszaw¹, Krakowem, Katowicami, Lublinem i £odzi¹ z wykorzysta-
niem linii CMK.

Istotna jest równie¿ kwestia po³¹czeñ miêdzyregionalnych na linii Kielce – Czêstochowa. W master pla-
nie znajdujemy zapisy dotycz¹ce ograniczeñ po³¹czeñ na tej linii uzasadnionych tym, ¿e nie ma na niej
dostatecznej liczby pasa¿erów. W opinii wielu specjalistów wynika to z coraz gorszej oferty przewozowej, z
powodu tego, ¿e poci¹gi pomiêdzy ¯elis³awicami i Czêstochow¹ poruszaj¹ siê z prêdkoœci¹ 30 km/h. A
wczeœniej przez kilka lat na odcinku Czêstochowa – Lubliniec prêdkoœæ ta wynosi³a miejscami nawet
20 km/h. Na trasie Lublin – Wroc³aw przez Kielce i Czêstochowê frekwencja by³a zawsze dobra, a¿ do cza-
su tak istotnego spowolnienia ruchu. W zwi¹zku z tym wnoszê do pana ministra, by obj¹æ liniê Kielce –
Czêstochowa ruchem miêdzyaglomeracyjnym.

W planowanym uk³adzie Kolei Du¿ych Prêdkoœci trasa tzw. mniejszego „Y”, to jest Warszawa – Psary
(Trzebinia) – Katowice – Kraków, przebiega w odleg³oœci kilkudziesiêciu kilometrów od Kielc. Jednocze-
œnie Kielce nie posiadaj¹ ¿adnego mo¿liwie najkrótszego i szybkiego po³¹czenia z £odzi¹, Poznaniem czy
Szczecinem. Czy autorzy master planu rozwa¿ali mo¿liwoœæ bezpoœredniego skomunikowania Kielc
z lini¹ CMK (mniejsze „Y”) poprzez budowê ³¹cznicy Czarnca – W³oszczowa Pó³noc? Czy Pan Minister widzi
mo¿liwoœæ sfinansowania budowy ³¹cznicy Czarnca – W³oszczowa Pó³noc w okresie od 2014 r. do 2020 r.?

Na mapach uk³adów torowych docelowych przewidzianych na rok 2030 jest ujêty szereg linii z prêdko-
œciami wiêkszymi ni¿ obecnie, przy jednoczesnym braku wskazañ w tabelach okresów finansowania cza-
su realizacji prac powoduj¹cych podniesienie standardów na tych liniach. Jednoczeœnie mo¿na domnie-
mywaæ, ¿e bêdzie to okres finansowania 2020–2030. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê, ¿e zakres tych prac bê-
dzie znacznie szerszy ni¿ we wczeœniejszych okresach finansowania oraz ¿e w okresie tym wspomaganie
inwestycji infrastrukturalnych funduszami z Unii bêdzie znacz¹co ni¿sze, to czy tak naprawdê nie oka¿e
siê, ¿e rewitalizacja niektórych linii zostanie od³o¿ona na czas bli¿ej nieokreœlony? W zwi¹zku z tym zwra-
cam siê do Pana Ministra, by zechcia³ przynajmniej wstêpnie okreœliæ sposób finansowania inwestycji
kolejowych na lata 2020–2030.

Bior¹c pod uwagê problemy z modernizacj¹ linii nr 8 i nieaktualnoœæ zapisów dotycz¹cych tej inwesty-
cji, a ujêtych w master planie ju¿ w momencie publikacji tego dokumentu, proszê Pana Ministra o odpo-
wiedŸ, w jakim zakresie master plan ma znaczenie strategiczne dla funkcjonowania kolei w RP.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W dobie technologii transportowych XXI wieku po³¹czenie miasta wojewódzkiego, jakim s¹ Kielce,
ze stolic¹ kraju Warszaw¹ lini¹ kolejow¹ o d³ugoœci 186 km, któr¹ pokonuje siê w czasie ponad 3 godziny,
wskazuje na niedostateczny stan po³¹czeñ miêdzyaglomeracyjnych w RP. Stan techniczny linii kolejowej
³¹cz¹cej Warszawê z Kielcami wymaga robót modernizacyjnych lub remontowych we wszystkich elemen-
tach infrastruktury, takich jak:

— budynki (nastawnie w wiêkszoœci stare i nieocieplane, czêsto bez wody bie¿¹cej i kanalizacji);
— perony i wiaty peronowe oraz dojœcia do peronów;
— wyeksploatowane tory i rozjazdy oraz elementy podtorza;
— sieæ trakcyjna w du¿ym stopniu zu¿yta ponad miarê, du¿a awaryjnoœæ;
— obiekty in¿ynieryjne wyeksploatowane (sypi¹ce siê wiadukty, niedro¿ne przepusty);
— przejazdy kolejowe nienadaj¹ce siê do przekraczania z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ 20 km/h ze wzglêdu

na groŸbê uszkodzenia samochodu (przestarza³e systemy z nawierzchni¹ w fatalnym stanie);
— urz¹dzenia sterowania ruchem kolejowym przestarza³e (rozwi¹zania opracowane przez Niemców na

pocz¹tku XX wieku i przez Szwedów w latach dwudziestych tego samego wieku).
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” w latach 2005–2007 rozpoczêto prace

przygotowawcze do modernizacji linii 8 – SPOT/1.1/162/05. Ca³oœæ mia³a byæ ukoñczona w roku 2007.
Do dziœ trwa oczekiwanie na wydanie decyzji lokalizacyjnych i œrodowiskowych przez urzêdy wojewódz-
kie (mazowiecki i œwiêtokrzyski).

Projekt ujêty przez rz¹d RP poprzedniej kadencji na liœcie indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego do finansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”, zosta³ z tej listy wy-
kreœlony przez obecnie rz¹dz¹cych. Zadanie przewidziane do realizacji w okresie finansowania
2007–2013 wstêpnie przesuniêto na listê projektów rezerwowych z teoretyczn¹ mo¿liwoœci¹ realizacji do
roku 2015, ale bez wskazania Ÿróde³ finansowania. Choæ w ramach przygotowania inwestycji w latach
2005–2007 wykonano studium wykonalnoœci modernizacji, a w roku bie¿¹cym zakoñczono prace przed-
projektowe, do dziœ nie ma pewnoœci, czy zadanie bêdzie realizowane.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Co obecny rz¹d zamierza uczyniæ w sprawie zapewnienia finansowania zadania „Modernizacja linii

kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okêcie – Kielce”?
2. Czy œrodki finansowe wydane na realizacjê „Modernizacji linii kolejowej nr 8. Etap1: Warszawa Okê-

cie – Radom – Kielce. Faza1: przygotowanie dokumentacji”, w sytuacji braku decyzji co do dalszego losu
inwestycji nie zostan¹ stracone?

3. Czy wykonane prace przedprojektowe wraz z odk³adaniem w czasie realizacji inwestycji nie zdezak-
tualizuj¹ siê w œwietle prawa budowlanego i praw pokrewnych?

Oczekujê odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê pana ministra o informacje dotycz¹ce wydawnictw MON. Czy du¿a liczba wydaw-

nictw – „Polska Zbrojna”, „Przegl¹d Wojsk L¹dowych”, „Przegl¹d Morski”, „Przegl¹d Si³ Powietrznych”,
„Przegl¹d Logistyczny”, „Przegl¹d ¯andarmerii” – jest gwarancj¹ tego, ¿e prezentuj¹ one wysoki poziom
i spe³niaj¹ misjê, dla której zosta³y powo³ane? Podczas dokonywania oceny wydawnictw niezwykle istot-
na bêdzie odpowiedŸ na pytanie o realny odbiór wœród prenumeratorów i pozycjê na rynku wydawnictw
wojskowych, a tak¿e kondycjê finansow¹, promocjê wojska, funkcjê informacyjn¹ i edukacyjn¹.

Myœlê, ¿e dokonanie takiej oceny nale¿a³oby zleciæ audytorom zewnêtrznym, którzy znaj¹ realia rynku
wydawniczego i mogliby postawiæ diagnozê oraz okreœliæ kierunki na przysz³oœæ.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Z zaniepokojeniem przeczyta³em informacje prasowe o pogotowiu strajkowym i przygotowywanym

strajku generalnym w Zak³adach Mechanicznych w Tarnowie. Oficjalnym powodem niepokoju s¹ rosz-
czenia p³acowe. Nale¿y jednak na ten problem spojrzeæ szerzej. ¯adna firma nie mo¿e sobie pozwoliæ
na podwy¿ki, nie maj¹c Ÿród³a ich pokrycia. Portfel zleceñ, jakim aktualnie dysponuj¹ Zak³ady Mecha-
niczne, nie napawa optymizmem.

Nasuwa siê pytanie, dlaczego zak³ad, który przez wiele lat nastawiony by³ na produkcjê dla wojska,
w dalszym ci¹gu nie mo¿e tego robiæ. Czy nie jest mo¿liwe, aby jedna z firm zagranicznych dostar-
czaj¹cych sprzêt dla naszej armii produkowa³a wybrane elementy lub ca³e produkty w Tarnowie? Wed³ug
mojej wiedzy takie zainteresowanie wykazuje na przyk³ad izraelska firma „Raphael”.

Nie uwa¿am za dobry pomys³u tworzenia kolejnych zak³adów zbrojeniowych, podczas gdy obecnie
funkcjonuj¹ce nie maj¹ zamówieñ, które zapewnia³yby im przysz³oœæ. Dla Ma³opolski Zak³ady Mecha-
niczne w Tarnowie to bardzo wa¿ny pracodawca. £¹cznie z kooperantami i podwykonawcami to kilka ty-
siêcy miejsc pracy.

Podobne problemy ma inny zak³ad produkuj¹cy dla wojska, a mianowicie Bumar-£abêdy, który za-
trudnia oko³o czterech tysiêcy pracowników.

W kontekœcie dyskusji o uzbrojeniu armii i przysz³oœci polskiego przemys³u zbrojeniowego przedsta-
wione zagadnienia, w moim przekonaniu, nabieraj¹ szczególnego znaczenia.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na pocz¹tku roku izby rolnicze bi³y na alarm, ¿e gleby s¹ zakwaszone i natychmiast potrzebuj¹ wapno-

wania. Argumentowa³y, ¿e wapñ jest sk³adnikiem niezbêdnym roœlinom do ¿ycia, gdy¿, wchodz¹c w sk³ad
b³on komórkowych i tkanki mechanicznej, wzmacnia je. Brak wapnia powoduje rozpad komórek i b³on
cytoplazmatycznych. Wapniowanie, zmieniaj¹c pH gleby, wp³ywa na dostêpnoœæ dla roœlin sk³adników
pokarmowych, zwiêksza aktywnoœæ mikroorganizmów, przyczynia siê do zwiêkszenia pojemnoœci wod-
nej, poprawia strukturê gruze³kowat¹ gleby, zwiêkszaj¹c jej odpornoœæ na erozjê wodn¹ i wietrzn¹.

Rolnikom z regionów ³ódzkiego, wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego obiecano i zagwarantowano, i¿ bêd¹
mogli staraæ siê o dop³aty do wapnowania pól. Pomoc, jak¹ mieli uzyskaæ, to maksymalnie 40% kosztów
zakupionego wapna. Kwota ta mia³a pochodziæ z WFOŒiGW.

Jednak w ostatnich dniach w lokalnych mediach pojawi³y siê informacje, i¿ w zwi¹zku z Pana opini¹
program dofinansowania wapnowania gleb zostaje wstrzymany.

Ze wzglêdu na brak wyjaœnieñ i jakichkolwiek konkretnych decyzji w tej sprawie, pragnê zapytaæ,
co pana resort zamierza zrobiæ w tej sytuacji. W jaki sposób wspomóc rolników, którzy wierz¹c, ¿e do-
stan¹ dofinansowanie, zdecydowali siê na zakup wapna?

Pragnê wspomnieæ, ¿e rolnicy byli zachêcani przez ró¿ne œrodowiska zwi¹zane z wsi¹, a tak¿e przeze
mnie, do zakupu wapna w celach poprawy struktury gleb uprawnych, gdy¿ wiadome by³o wszystkim, i¿ zo-
sta³y zabezpieczone na to œrodki w WFOŒiGW. Ponadto w 2007 r. odby³a siê taka akcja, która zakoñczy³a
siê sukcesem, i izby rolnicze szykowa³y siê do realizacji takich zadañ tak¿e w tym roku. W województwie
³ódzkim oko³o tysi¹c rolników poczyni³o inwestycje w zakup nawozów wapiennych z przekonaniem, i¿
otrzymaj¹ rekompensaty. Jest to skandal, ¿e w koñcu wrzeœnia dowiadujemy siê, i to nie z ministerstwa, a z
prasy, i¿ do WFOŒiGW przysz³o pismo z Ministerstwa Œrodowiska, w którym, z tego co mi wiadomo, zinter-
pretowano jakieœ zapisy w taki sposób, ¿e spowodowa³o to brak mo¿liwoœci wyp³aty œrodków.

Wykona³em wiele telefonów w tej sprawie, lecz nikt nie potrafi³ mi udzieliæ ¿adnych konkretnych infor-
macji. Pyta³em o to na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska samego podsekre-
tarza w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura £awniczaka i on równie¿ nie potrafi³ mi odpowie-
dzieæ. Do tej pory nie mam ¿adnych informacji. Sytuacja, w której rolnicy nie otrzymaliby dop³at, by³aby
niewybaczalna, podwa¿a³aby autorytet nas wszystkich. Wiemy doskonale, ¿e obecnie w rolnictwie nie
dzieje siê najlepiej, dlatego ka¿dy rolnik musi dobrze planowaæ wydatki i, przys³owiowo, liczyæ siê z ka-
¿dym groszem.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na pocz¹tku roku izby rolnicze bi³y na alarm, ¿e gleby s¹ zakwaszone i natychmiast potrzebuj¹ wapno-

wania. Argumentowa³y, ¿e wapñ jest sk³adnikiem niezbêdnym roœlinom do ¿ycia, gdy¿, wchodz¹c w sk³ad
b³on komórkowych i tkanki mechanicznej, wzmacnia je. Brak wapnia powoduje rozpad komórek i b³on
cytoplazmatycznych. Wapniowanie, zmieniaj¹c pH gleby, wp³ywa na dostêpnoœæ dla roœlin sk³adników
pokarmowych, zwiêksza aktywnoœæ mikroorganizmów, przyczynia siê do zwiêkszenia pojemnoœci wod-
nej, poprawia strukturê gruze³kowat¹ gleby, zwiêkszaj¹c jej odpornoœæ na erozjê wodn¹ i wietrzn¹.

Rolnikom z regionów ³ódzkiego, wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego obiecano i zagwarantowano, i¿ bêd¹
mogli staraæ siê o dop³aty do wapnowania pól. Pomoc, jak¹ mieli uzyskaæ, to maksymalnie 40% kosztów
zakupionego wapna. Kwota ta mia³a pochodziæ z WFOŒiGW.

Jednak w ostatnich dniach w lokalnych mediach pojawi³y siê informacje, i¿ w zwi¹zku z opini¹ Mini-
stra Œrodowiska program dofinansowania wapnowania gleb zostaje wstrzymany.

Ze wzglêdu na brak wyjaœnieñ i jakichkolwiek konkretnych decyzji w tej sprawie, pragnê zapytaæ,
co resort zamierza zrobiæ w tej sytuacji. W jaki sposób wspomóc rolników, którzy wierz¹c, ¿e dostan¹ dofi-
nansowanie, zdecydowali siê na zakup wapna?

Pragnê wspomnieæ, ¿e rolnicy byli zachêcani przez ró¿ne œrodowiska zwi¹zane z wsi¹, a tak¿e przeze
mnie, do zakupu wapna w celach poprawy struktury gleb uprawnych, gdy¿ wiadome by³o wszystkim,
i¿ zosta³y zabezpieczone na to œrodki w WFOŒiGW. Ponadto w 2007 r. odby³a siê taka akcja, która za-
koñczy³a siê sukcesem, i izby rolnicze szykowa³y siê do realizacji takich zadañ tak¿e w tym roku. W woje-
wództwie ³ódzkim oko³o tysi¹c rolników poczyni³o inwestycje w zakup nawozów wapiennych z przekona-
niem, i¿ otrzymaj¹ rekompensaty. Jest to skandal, ¿e w koñcu wrzeœnia dowiadujemy siê, i to nie z mini-
sterstwa, a z prasy, i¿ do WFOŒiGW przysz³o pismo z Ministerstwa Œrodowiska, w którym, z tego co mi
wiadomo, zinterpretowano jakieœ zapisy w taki sposób, ¿e spowodowa³o to brak mo¿liwoœci wyp³aty œrod-
ków.

Wykona³em wiele telefonów w tej sprawie, lecz nikt nie potrafi³ mi udzieliæ ¿adnych konkretnych infor-
macji. Pyta³em o to na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska samego pana mi-
nistra Artura £awniczaka i on równie¿ nie potrafi³ mi odpowiedzieæ. Do tej pory nie mam ¿adnych infor-
macji. Sytuacja, w której rolnicy nie otrzymaliby dop³at, by³aby niewybaczalna, podwa¿a³aby autorytet
nas wszystkich. Wiemy doskonale, ¿e obecnie w rolnictwie nie dzieje siê najlepiej, dlatego ka¿dy rolnik
musi dobrze planowaæ wydatki i, przys³owiowo, liczyæ siê z ka¿dym groszem.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojony apelami i proœbami Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, przedsiêbiorców, rolni-

ków, w zwi¹zku z interpretacj¹ wydan¹ przez Ministerstwo Finansów dotycz¹c¹ zasady rozliczania
dzia³ów specjalnych produkcji rolnej z podatku dochodowego, pragnê zapytaæ: kto wyda³ tê kontrower-
syjn¹ interpretacjê; czy nie nale¿a³oby przeprowadziæ analizy ustawowego statusu podatkowego dzia³ów
specjalnych produkcji rolnej, z uwzglêdnieniem oczywistej argumentacji ekspertów z dziedziny prawa
podatkowego, i uchyliæ na tej podstawie interpretacjê; czy dzia³y specjalne produkcji rolnej, jako jedyna
grupa producentów rolnych bêd¹ca p³atnikami podatku dochodowego, nie sta³y siê ofiar¹ pozaprawnego
eksperymentu resortu finansów, wprowadzaj¹cego tylnymi drzwiami reformê systemu podatkowego w
rolnictwie?

Absurdalnoœæ kwestionowanej interpretacji potwierdza fakt, ¿e urzêdy skarbowe, rozliczaj¹ce dzia³y
specjalne na podstawie niezmienionych od 1992 r. przepisów, tak d³ugo nie traktowa³y jej powa¿nie, do-
póki nie zosta³a ona wylansowana jako wytyczne kierownictwa Ministerstwa Finansów dla organów
skarbowych. Wytyczne te okaza³y siê w praktyce podstaw¹ do weryfikowania rozliczeñ podatkowych za
okres piêciu lat wstecz oraz do uchylenia przez izby skarbowe wi¹¿¹cych interpretacji podatkowych, wy-
danych podatnikom przez urzêdy skarbowe. Tego rodzaju pozaprawne dzia³ania, prowadzone od trzech
lat, spowodowa³y pocz¹tkowo stan niepewnoœci prawnej, nastêpnie stan bardzo powa¿nego zagro¿enia,
co uniemo¿liwia swobodne prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz skutkuje parali¿em inwestycyj-
nym w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej. Ostatecznie, jeœli resort finansów nie przyzna siê do b³êdu i
nie uchyli tej kuriozalnej interpretacji, sprawa mo¿e mieæ tragiczny fina³ w postaci egzekucji maj¹tku
dzia³ów specjalnych.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do prezydenta Wroc³awia Rafa³a Dutkiewicza

Szanowny Panie Prezydencie!
Korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mi prawa do sk³adania oœwiadczeñ, proszê o zajêcie ostatecznego i de-

cyduj¹cego stanowiska w sprawie rozwi¹zania problemów mieszkaniowych obywatela miasta
Wroc³awia, pana S³awomira Salomona, zamieszka³ego przy ul. Pasteura 17 lok. 5, 50-367 Wroc³aw.

Problemem tym zajmowali siê Pana zastêpca, pan Wojciech Adamski, oraz dyrektor Wydzia³u Lokali
Mieszkalnych w Departamencie Nieruchomoœci, pani Jolanta ¯urawska, jednak nie udzielili oni odpo-
wiedzi na niektóre pytania, a co gorsza, nie zaproponowali ¿adnego rozwi¹zania zmierzaj¹cego do
zamkniêcia sprawy.

Nadmieniam, ¿e oko³o czterdziestu pos³ów i senatorów zwraca³o siê w tej sprawie do wroc³awskich
w³adz samorz¹dowych. Jak wynika z konsultacji z nimi, odpowiedzi raz by³y identyczne, a raz rozbie¿ne.

Moje pierwsze pytanie brzmi: czy pan Salomon (zalegaj¹cy z op³atami) musi byæ eksmitowany z miesz-
kania? Zapowiedziano mu to, tak¿e w korespondencji ze mn¹ przekazano tak¹ informacjê.

I drugie pytanie: czy pod Pana przewodnictwem mogliby siê spotkaæ dotychczasowi decydenci w tej
sprawie, aby Pan Prezydent móg³ wydaæ ostateczne postanowienie, co by zakoñczy³o ci¹gn¹c¹ siê od
dwunastu lat sprawê?

Wszelkie materia³y w tej sprawie, jakie otrzyma³o moje biuro senatorskie, przekazujemy na rêce Pana
Prezydenta odrêbn¹ poczt¹.

Bêdê wdziêczna za osobiste zajêcie siê t¹ spraw¹. Œwiadczy³oby to, ¿e jest Pan prezydentem wszystkich
obywateli Wroc³awia.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dobie nasilania siê zamachów terrorystycznych coraz czêœciej spekuluje siê o tworzonych w zaci-

szach gabinetów pana ministerstwa rygorystycznych przepisach prawnych dotycz¹cych prawa antyter-
rorystycznego odnosz¹cego siê do zwalczania takich zagro¿eñ. Pojawiaj¹ siê informacje wskazuj¹ce na
tworzenie takich przepisów, które bêd¹ umo¿liwia³y wywo¿enie podejrzanych do takich pañstw jak na
przyk³ad Egipt, gdzie tortury podczas przes³uchañ mog¹ byæ stosowane.

W demokratycznych pañstwach prawnych tortury i innego rodzaju nieludzkie traktowanie s¹ zabro-
nione na mocy takich aktów, jak: miêdzynarodowa Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz
innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania z roku 1984 (Polska ratyfiko-
wa³a tê konwencjê w 1989 r.), Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka ONZ z 1948 r., Konwencja o zapo-
bieganiu torturom i nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu i karaniu uchwalona w 1989 r. przez
Radê Europy (ratyfikowan¹ przez Polskê w roku 1993), Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych uchwalony przez ONZ w 1966 r. (ratyfikowany przez Polskê w 1977 r.). Stosowania tortur zabra-
nia tak¿e Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. której art. 40 g³osi, ¿e „nikt nie mo¿e byæ poddany torturom
ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu i karaniu”.

Zakaz tortur to jedno z niewielu praw cz³owieka nieposiadaj¹cych ¿adnych klauzul limituj¹cych, nie
podlega ono tak¿e derogacji. Jest to zakaz bezwzglêdny, dlatego te¿ ani wobec stanu wyj¹tkowego, ani
wojny, zakazu z³amaæ nie wolno. Z tego powodu niepokój budz¹ pojawiaj¹ce siê informacje, jakoby Pol-
ska – a w istocie rz¹d realizuj¹cy inicjatywê ustawodawcz¹ i pan jako minister sprawiedliwoœci – rozwa-
¿a³a wprowadzenie przepisów prawnych ³ami¹cych normy uznane dotychczas jako wa¿ne i potrzebne, re-
alizuj¹ce zasadê demokratycznego pañstwa prawnego.

Polska jako strona wspomnianych konwencji powinna raczej staæ na stra¿y ich przestrzegania, a umo-
¿liwianie stosowania tortur pod otoczk¹ dzia³alnoœci antyterrorystycznej jest ra¿¹cym ich pogwa³ceniem.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji, czy rzeczywiœcie rozwa¿ane
jest wprowadzenie norm umo¿liwiaj¹cych stosowanie tortur, a je¿eli tak, to jak siê to bêdzie mia³o do obo-
wi¹zuj¹cych w tej materii przepisów prawnych oraz wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ konwencji miêdzy-
narodowych.

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!
W mediach coraz czêœciej pojawiaj¹ siê niepokoj¹ce informacje o planowanych reformach w oœwiacie,

które mog¹ prowadziæ wrêcz do jej prywatyzacji. Z przedstawionych mi informacji wynika, i¿ rz¹d PO-PSL
opracowuje plan reformy oparty na umo¿liwieniu stowarzyszeniom, firmom i prywatnym osobom przej-
mowania publicznych szkó³ od samorz¹dów terytorialnych.

Placówki takie by³yby przekazywane na podstawie umowy z samorz¹dem w drodze uchwa³y rady gmi-
ny, powiatu lub sejmiku województwa. Teraz mo¿liwe jest przejêcie jedynie tych szkó³, które gmina likwi-
duje. Zwykle s¹ to placówki, które maj¹ ma³o uczniów.

Dzia³ania takie budz¹ niepokój spo³eczeñstwa polskiego. W œwietle przygotowywanych zmian sa-
morz¹d móg³by oddawaæ w rêce prywatne du¿e, faktycznie niezagro¿one likwidacj¹ szko³y. Co wa¿niej-
sze, w takich prywatnych szko³ach nie obowi¹zuje przecie¿ Karta Nauczyciela. To mo¿e staæ siê podstaw¹
do wyd³u¿ania czasu pracy nauczycieli i zmniejszania ich wynagrodzeñ.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister o wskazanie, na czym mia³aby polegaæ reforma oœwiaty w tym
zakresie oraz jakie œrodki prawne przewiduje Pani w celu ochronienia publicznych szkó³ przed prywaty-
zacj¹. Czy nie obawia siê Pani, i¿ samorz¹dy bêd¹ chêtniej przekazywa³y publiczne szko³y w rêce prywat-
ne, tylko i wy³¹cznie po to, by pozbyæ siê finansowego balastu? W jaki sposób zagwarantuje siê, ¿e prywa-
tyzacja nie obejmie wszystkich dotychczas publicznych placówek oœwiatowych? Na jak¹ ochronê prawn¹
mog¹ liczyæ nauczyciele, którzy wskutek dokonanej prywatyzacji utrac¹ przywileje zagwarantowane
Kart¹ Nauczyciela?

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!
Od kilkunastu miesiêcy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zadaj¹ sobie pytanie: czy uda siê urato-

waæ polskie stocznie, aby nasi wspó³rodacy nie tracili miejsc pracy, a rodziny nie traci³y nierzadko jedy-
nego Ÿród³a dochodu?

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, i¿ plan zaproponowany przez Komisjê Europejsk¹ mo¿e
przekreœliæ szansê na dalsz¹ produkcjê statków w Gdyni i Szczecinie, a to mo¿e oznaczaæ dla pracowni-
ków stoczni jedno: utratê miejsc pracy. Wyzbycie siê maj¹tku stoczni, zgodnie z wytycznymi Brukseli,
mo¿e okazaæ siê tak¿e tragiczne w skutkach. Równie¿ nakazanie stoczniom zwrotu œrodków finansowych
otrzymanych przez nie w formie pomocy publicznej wi¹zaæ siê bêdzie z koniecznoœci¹ og³oszenia
upad³oœci tych zak³adów pracy.

Czuj¹c powagê sprawy oraz znaczenie, jakie wymienione stocznie maj¹ dla obywateli, zwracam siê do
Pana Ministra z zapytaniem: czy widzi Pan realn¹ szansê na skuteczn¹ restrukturyzacjê stoczni? Je¿eli
tak, to na czym ona mia³aby polegaæ oraz jakie zak³adane efekty przyniesie?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
W œwietle pojawiaj¹cych siê w mediach informacji o mo¿liwoœci zorganizowania Euro 2012 wespó³

z Niemcami zamiast z Ukrain¹, proszê Pana Ministra o zajêcie stanowiska w tej sprawie. Czy zdaniem
Pana jako ministra sportu przedstawianie takich informacji przez nowego prezesa PZPN Grzegorza Lato
ma jakiekolwiek uzasadnienie prawne b¹dŸ faktyczne? Na czym siê ono opiera? Czy prezes PZPN jest
osob¹ uprawnion¹ do podejmowania jakichkolwiek decyzji w tej kwestii, a je¿eli nie, to czy zostan¹ wobec
niego wyci¹gniête konsekwencje?

W przypadku uznania, i¿ pan Grzegorz Lato nie jest osob¹ upowa¿nion¹ do wyg³aszania takich stwier-
dzeñ, proszê o podjêcie dzia³añ celem oficjalnego ich zdementowania, tak aby stosunki polsko-ukraiñ-
skie nie ucierpia³y wskutek wyg³aszania tego typu wypowiedzi.

Ponadto proszê o ustosunkowanie siê do zarzutów legalnoœci zjazdu PZPN, na którym nowym preze-
sem zosta³ pan Grzegorz Lato. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, i¿ protest przeciwko sposo-
bowi wyboru kandydatów wyra¿a jeden z okrêgowych zwi¹zków, kolejny protest pochodzi zaœ od osoby
zwi¹zanej z drugim z kandydatów. Czy Pana zdaniem wymieniony zjazd PZPN odby³ siê zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami oraz bez jakichkolwiek nieprawid³owoœci skutkuj¹cych jego nielegalnoœci¹? Czy
zosta³y podjête jakiekolwiek czynnoœci maj¹ce na celu ustalenie tego? Je¿eli tak, to jakie to czynnoœci
oraz kiedy opinia publiczna bêdzie mog³a zapoznaæ siê z ich wynikiem?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall oraz do marsza³ka woje-
wództwa lubelskiego Krzysztofa Grabczuka

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Marsza³ku!
Z informacji, jakie otrzyma³am od zaniepokojonych pedagogów z Lublina, wynika, i¿ marsza³ek woje-

wództwa lubelskiego pan Krzysztof Grabczuk zak³ada likwidacjê bibliotek pedagogicznych na terenie wo-
jewództwa. Spoœród osiemnastu bibliotek maj¹ pozostaæ tylko trzy, w Che³mie, Lublinie i Zamoœciu, zaœ
piêtnaœcie filii bibliotek pedagogicznych ma byæ zlikwidowanych, bo s¹ niedochodowe. Nale¿y zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ s¹ to biblioteki, a nie firmy przynosz¹ce zysk, wiêc nie mog¹ byæ dochodowe.

Jak twierdz¹ nauczyciele, ma to byæ przeprowadzone zgodnie z liter¹ prawa i w dwóch etapach. Na
pocz¹tek zaplanowano przekazanie bibliotek samorz¹dom. Niestety, w zwi¹zku z brakiem œrodków na
ich prowadzenie, najprawdopodobniej czêœæ z nich zostanie zlikwidowana, a czêœæ przekszta³cona w bi-
blioteki publiczne. W rzeczywistoœci znikn¹ centra oœwiatowo–wychowawcze, bowiem biblioteka publicz-
na ma inne cele i zdecydowanie inny profil dzia³ania.

Biblioteki pedagogiczne od pocz¹tku swego istnienia by³y placówkami edukacyjno-kulturalnymi
ze specjalistycznymi zbiorami i kadr¹ przygotowan¹ do realizacji ró¿norodnych zadañ edukacyjnych,
kulturalnych i oœwiatowych. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e – jak twierdz¹ pedagodzy –
pan marsza³ek chce likwidowaæ biblioteki pedagogiczne na tak zwanej œcianie wschodniej, gdzie tego
typu placówek nigdy doœæ.

Podzielaj¹c zaniepokojenie pedagogów o dalszy los bibliotek pedagogicznych, zwracam siê z zapyta-
niem do pani minister, jakie jest stanowisko ministerstwa co do pomys³u likwidacji bibliotek pedagogicz-
nych.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do ministra spraw zagranicz-
nych Rados³awa Sikorskiego oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Do senatorów RP zwróci³ siê pan Edward Cyran, dzia³aj¹cy z upowa¿nienia Spo³ecznego Komitetu Pol-
skich Emerytów w USA, a tak¿e jako dyrektor Sekcji ds. Emerytów Œwiatowego Kongresu Polaków Katoli-
ków. G³ównym celem wizyty pana Edwarda Cyrana by³a proœba o spowodowanie przez senatorów g³êb-
szego zainteresowania rz¹du RP spraw¹ Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie 2 kwietnia 2008 r., której zapisy s¹
wysoce krzywdz¹ce dla emerytów polskiego pochodzenia.

W tej sprawie Œwiatowy Kongres Polaków Katolików z³o¿y³ 24 paŸdziernika 2008 r. stosowne pismo do Pana
Premiera Donalda Tuska, przekazane tak¿e do wiadomoœci panom marsza³kom Sejmu i Senatu, w którym
szczegó³owo wy³uszczy³ obecn¹ sytuacjê prawn¹ Polaków, zw³aszcza tych, którzy czêœæ swego ¿ycia przepraco-
waliwPolsce,aczêœæwUSA.Tagrupazosta³aszczególnieboleœniedotkniêta interpretacj¹przepisówameryka-
ñskich, które s¹ ju¿ wprowadzane w USA, jeszcze przed wejœciem w ¿ycie wspomnianej umowy. Powoduje to
drastyczne, podwójne opodatkowanie kilkunastu tysiêcy Polaków, którzy pracowali zawodowo w obu krajach
czêstokroæ d³u¿ej ni¿ 40–45 lat. Argumenty wyszczególnione w udostêpnionym senatorom piœmie do Pana Pre-
mieraDonaldaTuskaz24paŸdziernika2008r.przemawiaj¹ za tym,a¿ebyponownie zainteresowaæsiêspraw¹
polskich emerytów przebywaj¹cych w USA lub zamierzaj¹cych zamieszkaæ w Polsce w celu uzupe³nienia tej
umowy o zapisy spe³niaj¹ce postulaty wnioskodawców. Sprawa jest bardzo powa¿na, wzbudzi³a wiele emocji
wœród spo³ecznoœci emigracji polskiej w USA, o czym œwiadczy przedstawione przez pana Edwarda Cyrana
szesnaœcie tysiêcy podpisów Polaków emerytów pod apelem do polskich w³adz o uznanie przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ prawa do zabezpieczenia spo³ecznego jako fundamentalnego prawa cz³owieka.

Postulaty polskich emerytów w USA sprowadzaj¹ siê do nastêpuj¹cych tez:
1. Œwiadczenia emerytalne nabyte w Polsce i poza jej granicami powinny podlegaæ systemowi totaliza-

cji tylko wtedy, gdy w USA lub w Polsce dana osoba nie uzyska³a wystarczaj¹cych okresów do otrzymania
œwiadczeñ w jednym kraju lub obu krajach albo gdy zsumowanie okresów by³oby korzystniejsze.

2. Œwiadczenia nabyte w Polsce wolne od podatku powinny byæ przekazywane tam, gdzie wska¿e emeryt.
3. Œwiadczenia emerytalne uzyskane za granic¹ nie powinny byæ opodatkowane w Polsce, gdy¿ po-

chodz¹ z uprzednio opodatkowanych dochodów.
4. Warunkiem podstawowym umowy powinno byæ równie¿ ustalenie stron, ¿e strona amerykañska

odst¹pi od potr¹ceñ z emerytur amerykañskich z tytu³u uzyskanych œwiadczeñ emerytalnych w Polsce.
Z ubolewaniem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e tak istotna kwestia dotycz¹ca zas³u¿onych dla Polski emi-

grantów nie by³a konsultowana przez przedstawicieli rz¹du polskiego podczas przygotowywania zapisów
tej¿e umowy ze œrodowiskiem emerytów polskiego pochodzenia w USA.

Uwzglêdniwszy przedstawion¹ przez pana Edwarda Cyrana argumentacjê i powzi¹wszy przekonanie, ¿e istot-
nie nie dope³niono moralnego obowi¹zku konsultacji z zainteresowanym i tak zas³u¿onym dla Polski œrodowi-
skiem, wnosimy o pilne zajêcie siê t¹ spraw¹ oraz jak najszybsze wynegocjowanie i wniesienie do wspomnianej
umowy odpowiednich zapisów spe³niaj¹cych s³uszne postulaty polskich emerytów emigrantów w USA.

Janina Fetliñska
Stanis³aw Gogacz
Ryszard Bender
Tadeusz Skorupa
Kazimierz Jaworski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
Maciej Klima
Kazimierz Wiatr
Stanis³aw Zaj¹c
Stanis³aw Kogut
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Zbigniew Cichoñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji Adama Rapackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mija w³aœnie rok od zamieszczenia przez ³ódzkie media informacji (miêdzy innymi przez „Express Ilu-

strowany” z 16 listopada 2007 r. w artykule pod tytu³em „Szef ³ódzkiej policji traktuje s³u¿bowe auto jak
taksówkê”) dotycz¹cych potrzeby wyjaœnienia sprawy wykorzystywania samochodu s³u¿bowego do ce-
lów prywatnych przez pana Lecha Biernata, komendanta wojewódzkiego Policji w £odzi. Wspomniana
publikacja porusza³a równie¿ w¹tek mo¿liwoœci dzia³ania komendanta na szkodê jednego z funkcjona-
riuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w £odzi, co wywo³ywa³o negatywne oceny w szczególnoœci ze strony
³ódzkich policjantów, którzy zg³aszaj¹ siê na moje dy¿ury senatorskie. Z informacji przekazywanych w
kolejnych dniach przez miejskie media wynika³o, ¿e w tej sprawie prowadzone jest postêpowanie wyja-
œniaj¹ce przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnêtrznych KGP. Na stronach internetowych gorzow-
skiej „Gazety” z dnia 27 grudnia 2007 r. znalaz³em informacjê, ¿e takie samo postêpowanie wobec tego
samego komendanta prowadzone jest przez BSW KGP w Gorzowie i w Szczecinie.

W mojej ocenie w rok po ukazaniu siê opisanych doniesieñ istnieje pilna potrzeba zakomunikowania
mieszkañcom mojego województwa, czy opisywane wówczas sytuacje potwierdzi³y siê w toku prowadzo-
nych postêpowañ. W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie nastêpuj¹cych informa-
cji: po pierwsze, jak¹ dat¹ jest sygnowany dokument dotycza¹cy opisywanych kontroli BSW KGP. Po dru-
gie, w jakich komendach by³y prowadzone postêpowania. Po trzecie, czy postêpowania siê zakoñczy³y, a
je¿eli nie, to na jakim s¹ etapie. Po czwarte, w jakim terminie mo¿na bêdzie powiadomiæ mieszkañców na-
szego województwa o wynikach postêpowania wyjaœniaj¹cego.

Pozwolê sobie zacytowaæ s³owa, które znalaz³y siê w jednym z przywo³anych artyku³ów, a wypowiedziane
zosta³y przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Wojewódzkiego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowe-
go Policjantów: „docieraj¹ do mnie sygna³y dotycz¹ce niew³aœciwego traktowania policjantów przez komen-
danta wojewódzkiego i wykorzystywania przez niego do celów prywatnych samochodu s³u¿bowego”.

Brak podsumowuj¹cej ca³¹ sprawê decyzji Ÿle wp³ywa na atmosferê w policji w £odzi i na ocenê jej po-
czynañ i dzia³añ ze strony mieszkañców województwa.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji Adama Rapackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 16 paŸdziernika 2008 r. w gazecie „Polska Dziennik £ódzki” ukaza³ siê artyku³ pod tytu³em „Prze-

pad³y akta policji, a nie premia”. W artykule zosta³y opisane zarzuty kierowane pod adresem obecnego
komendanta wojewódzkiego Policji w £odzi, pana Lecha Biernata, ¿e „faworyzowa³” finansowo pracowni-
ka cywilnego Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej KWP w £odzi. Autor przywo³anego artyku³u poda³, ¿e
chodzi o przewodnicz¹cego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Cywilnych Policji, wobec którego proku-
ratura prowadzi dochodzenie. W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê pana ministra o przekazanie na-
stêpuj¹cych informacji.

Czy po opublikowaniu przez gazetê wskazanych informacji zosta³o wszczête przez KWP postêpowanie
wyjaœniaj¹ce? Je¿eli dochodzenie jest prowadzone, to na jakim jest etapie, je¿eli siê zakoñczy³o, to proszê
o podanie ustaleñ koñcowych. Czy w KWP w £odzi prowadzono kontrolê podzia³u œrodków przeznaczo-
nych na premie i nagrody? Czy do KGP wp³ywa³y skargi, jeœli tak, to w jakiej formie i ile, na ewentualne de-
cyzje dotycz¹ce podzia³u œrodków finansowych na premie i nagrody w KWP w £odzi?

Czy KGP kontrolowa³a podzia³ œrodków przeznaczonych na premie i nagrody w KWP w £odzi w oparciu
o pe³nione przez funkcjonariuszy funkcje? Ile premii i nagród i w jakiej wysokoœci przyznano funkcjona-
riuszom zasiadaj¹cym w zarz¹dach wszystkich zwi¹zków zawodowych istniej¹cych w KWP w £odzi w sto-
sunku do iloœci i wysokoœci premii, nagród i dodatków s³u¿bowych, jakie zosta³y przyznane pozosta³ym
funkcjonariuszom Policji, maj¹cym ten sam stopieñ i podobny zakres obowi¹zków, a niezasiadaj¹cym w
zarz¹dach zwi¹zków zawodowych KWP?

Jednoczeœnie chcia³bym podkreœliæ swoje zaniepokojenie du¿¹ liczb¹ interwencji zg³aszanych mi
przez ³ódzkich policjantów. Je¿eli przedstawione przez funkcjonariuszy relacje s¹ zgodne z prawd¹, to
wynika z nich, ¿e w Komendzie Wojewódzkiej Policji w £odzi panuje bardzo z³a atmosfera.

Chcia³bym ¿ywiæ nadziejê na prawid³owe dzia³ania kierownictwa ³ódzkiej komendy. To w koñcu my,
mieszkañcy £odzi i województwa, jesteœmy twórcami bud¿etu, z którego korzysta Policja, dlatego te¿ pew-
noœæ pe³nej przejrzystoœci jest w tym wypadku konieczna. Liczê na wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Na jednym z ostatnich posiedzeñ senackiej Komisji Obrony Narodowej genera³ brygady doktor nauk
medycznych Andrzej Wiœniewski, szef Inspektoratu Wojskowej S³u¿by Zdrowia, w obecnoœci wicemini-
stra obrony narodowej, pana genera³a Czes³awa Pi¹tasa, wyrazi³ swoj¹ opiniê dotycz¹c¹ kompleksu 8156
przy ulicy 6 Sierpnia 92 w £odzi, zaznaczaj¹c, i¿ rzecz¹ niezbêdn¹ dla przysz³oœci funkcjonowania struk-
tur szkolnictwa wojskowych s³u¿b medycznych jest modernizacja wymienionego kompleksu. S³uchaj¹c
wypowiedzi pana genera³a Andrzeja Wiœniewskiego, odnios³em wra¿enie, ¿e w bud¿ecie pañ- stwa na
2009 r. zosta³y zapewnione œrodki finansowe z przeznaczeniem na ten cel.

Z uwagi na brak konkretnych zapisów, œwiadcz¹cych o przyznaniu dofinansowania na przedmiotowe
inwestycje, zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie informacji, czy w 2009 r. Cen-
trum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych otrzyma dotacjê z bud¿etu pañstwa na modernizacjê
kompleksu 8156, którego jest u¿ytkownikiem. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e brak dofinansowania spo-
woduje du¿e opóŸnienie prac remontowych, a to z pewnoœci¹ odbije siê na poziomie kszta³cenia
przysz³ych wojskowych medyków.

Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji Adama Rapackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu siê z wydan¹ w dniu 4 czerwca 2008 r. opini¹ prawn¹ sporz¹dzon¹ przez Biuro Prawne

Komendy G³ównej Policji dotycz¹c¹ drogi awansu policjantów na wy¿sze stopnie s³u¿bowe oraz doku-
mentem nazwanym „Porozumienie” – chodzi o porozumienie zawarte pomiêdzy komendantem wojewódz-
kim Policji w £odzi a organizacj¹ zwi¹zkow¹ NSZZ Policjantów województwa ³ódzkiego, reprezentowan¹
przez jej zarz¹d wojewódzki – zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie informacji,
czy treœæ zawartego porozumienia, na podstawie którego realizowane by³y awanse policjantów w woje-
wództwie ³ódzkim, jest zgodna z t¹ opini¹ prawn¹.

W naszej ocenie, w œwietle informacji, jakie docieraj¹ do nas od policjantów podczas dy¿urów senator-
skich, decyzje personalne dotycz¹ce awansów realizowane przez Pana Lecha Biernata, komendanta wo-
jewódzkiego Policji w £odzi, pozbawi³y mo¿liwoœci awansu bardzo zas³u¿onych policjantów.

W zwi¹zku z tym prosimy Pana Ministra o udzielenie nastêpuj¹cej informacji: czy wczeœniej dociera³y
do KGP informacje dotycz¹ce tego problemu i czy KGP bada³a tê sprawê.

Z uwagi na dobro skrzywdzonych policjantów uprzejmie prosimy Pana Ministra o piln¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski

Za³¹czniki:

Kserokopia opinii Biura Prawnego KGP oraz kserokopia „Porozumienia”.*
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Rozwój skojarzonego wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej stanowi istotny postêp w zaspokajaniu

potrzeb w zakresie efektywnoœci energetycznej i ochrony œrodowiska naturalnego. Jest to jedyny sposób
wykorzystania ró¿norodnych paliw do produkcji ciep³a i energii elektrycznej o wysokiej efektywnoœci i ni-
skich poziomach emisji.

Podstawowe wymaganie dla skojarzonego wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej to istnienie lokal-
nego zapotrzebowania na ciep³o. Potencja³ skojarzonego wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej jest
ogromny, poniewa¿ mniejsze i wiêksze miasta s¹ ju¿ wyposa¿one w miejskie sieci ciep³ownicze, a lokalny
przemys³ czêsto jest bardzo energoch³onny i wymaga du¿ych iloœci ciep³a.

Zainstalowanie w wielu lokalnych ciep³owniach turbin wytwarzaj¹cych w skojarzeniu energiê elek-
tryczn¹ pozwoli³oby polepszyæ bilans energetyczny kraju bez zwiêkszania negatywnych emisji do œrodo-
wiska. Wi¹¿e siê to jednak ze znacznymi nak³adami inwestycyjnymi.

Wydaje siê zasadne, by tego rodzaju dzia³alnoœæ inwestycyjna znalaz³a wsparcie w ramach programu
pomocowego Infrastruktura i Œrodowisko.

Proszê o udzielenie informacji:
1. Czy Ministerstwo Gospodarki monitoruje i w jakim zakresie rozwój skojarzonego wytwarzania

ciep³a i energii elektrycznej?
2. Czy i w jakim zakresie programy pomocowe wspieraj¹ rozwój tego sektora energetyki?

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Moje oœwiadczenie dotyczy projektu reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.
Otrzyma³em uchwa³ê Sejmiku Województwa Lubuskiego w tej sprawie, podpisan¹ przez przewod-

nicz¹cego Krzysztofa Seweryna Szymañskiego.
W sytuacji, kiedy planowana jest szeroka reforma ochrony zdrowia, istotne jest, aby reformê tê

wspó³prowadzi³y instytucje od lat znaj¹ce lokalne potrzeby zdrowotne mieszkañców województwa. Do ta-
kich niew¹tpliwie nale¿y Lubuski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przekonaniu radnych sejmiku, które podzielam, dzia³alnoœæ szesnastu wojewódzkich oddzia³ów
NFZ nie powinna byæ ograniczana, a wrêcz przeciwnie, powinny one otrzymaæ wiêksz¹ autonomiê po-
przez nadanie im osobowoœci prawnej i zwiêkszenie decyzyjnoœci w sprawach lokalnych problemów
ochrony zdrowia. Wiêksze mo¿liwoœci podejmowania decyzji w regionie daj¹ szansê na efektywniejsze
wykorzystanie œrodków finansowych.

Uwa¿am, ¿e przyjêcie innego rozwi¹zania, to jest utworzenie jedynie szeœciu towarzystw, ograniczy
w bardzo istotny sposób rozwój œwiadczeñ medycznych, szczególnie wysokospecjalistycznych, na terenie
województwa lubuskiego i dostêp do nich pacjentów z tego terenu. Ten kierunek zmian, w mojej ocenie,
pozbawi równie¿ samorz¹d województwa mo¿liwoœci kreowania wojewódzkiej polityki zdrowotnej i jest
niespójny z za³o¿eniami idei zwiêkszenia samorz¹dnoœci województwa.

W tej sytuacji proszê Pani¹ Minister o ujêcie w projektach reorganizacji NFZ pozostawienia szesnastu
samodzielnych oddzia³ów Narodowego Funduszu Zdrowia lub utworzenie szesnastu wojewódzkich to-
warzystw, bêd¹cych p³atnikami w systemie opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Z satysfakcj¹ Panu donosimy, ¿e toruñska geotermia jest bliska sukcesu. Ta inwestycja powiod³a siê,

mimo i¿ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zerwa³ umowê z Fundacj¹ „Lux Ve-
ritatis” na jej budowê. Minister spraw wewnêtrznych i administracji nie zgodzi³ siê na og³oszenie zbiórki pu-
blicznej na ten cel. Naszym zdaniem rz¹d zachowa³ siê tak jak w PRL: gdy Polacy odkrywali jakieœ z³o¿a bo-
gactw naturalnych, wtedy to miejsce zabetonowywano, a badaczom zabraniano o tym mówiæ.

Panie Ministrze, jak Pan siê czuje teraz, kiedy Fundacja „Lux Veritatis” dotar³a do Ÿróde³ geotermal-
nych w Toruniu, a Pan jako zwierzchnik Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej wypowiedzia³ zawart¹ wczeœniej umowê, dotycz¹c¹ tej inwestycji geotermalnej? Ju¿ wiado-
mo, ¿e woda z toruñskiej geotermii bêdzie wystarczaj¹co gor¹ca, by mo¿na j¹ by³o wykorzystywaæ do
ogrzewania pomieszczeñ, do produkcji pr¹du, oraz wystarczaj¹co czysta, aby wykorzystywaæ j¹ do balne-
ologii oraz nape³nienia wod¹ basenów.

Panie Ministrze, kto lepiej dba o bezpieczeñstwo energetyczne kraju: pañskie ministerstwo czy prywatna
Fundacja „Lux Veritatis”, która zdecydowa³a siê na ryzykowne zainwestowanie w³asnych œrodków na od-
wierty w poszukiwaniu wód geotermalnych w Toruniu? Czy to nie Pan powinien uczyniæ wszystko, aby roz-
wijaæ energiê geotermaln¹ w Polsce, bo jest to doskona³e uzupe³nienie zasobów energetycznych kraju
i mo¿e w przysz³oœci pozytywnie wp³yn¹æ na zwiêkszenie naszego bezpieczeñstwa energetycznego? Tym-
czasem dzia³ania rz¹du wobec tej inwestycji po pierwsze, wstrzymuj¹ rozwój geotermii w Polsce, a po dru-
gie, mog¹ przyczyniæ siê do tego, ¿e Polska nie wykorzysta œrodków unijnych zarezerwowanych na ten cel.

Panie Ministrze, czy Pan wie, ¿e w³adze niemieckie daj¹ miliony euro ka¿demu, kto podejmuje siê inwestycji
geotermalnej? Dop³acaj¹ nawet do kolektorów i baterii s³onecznych, by zwiêkszyæ produkcjê czystej energii i
zmniejszyæ uzale¿nienie od importu. A my ju¿ za kilka lat bêdziemy p³aciæ kary za to, ¿e nie wype³niamy limitów
udzia³u energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. W sytuacji, gdy u naszych zachodnich, a tak¿e
po³udniowych s¹siadów rozpocz¹³ siê boom na rozwój energetyki geotermalnej, Polska znowu zostaje w tyle,
choæma jedneznajwiêkszychz³ó¿wEuropie.Có¿, je¿eli pionierskieprojektyspotykaj¹siê z takpe³nymniechê-
ci przyjêciem, trudno siê dziwiæ niskiemu poziomowi wykorzystania geotermii w naszym kraju.

Na szczêœcie determinacja Fundacji „Lux Veritatis”, a przede wszystkim obywatelska i patriotyczna
postawa ojca dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka sprawi³a, ¿e to cenne dla Polski przedsiêwziêcie
zosta³o uwieñczone sukcesem. Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci dziêkujemy mu za to.

Panie Ministrze, z uwagi na to, ¿e postanowienia umowy z Fundacj¹ „Lux Veritatis” w naszej ocenie zo-
sta³y ra¿¹co naruszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, mamy na-
stêpuj¹ce pytania.

Czy Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska liczy siê z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia przez fundacjê z po-
wództwem odszkodowawczym za straty spowodowane niewykonaniem umowy przez fundusz? Czy fun-
dusz posiada w bud¿ecie œrodki przeznaczone na wyp³aty, b¹dŸ co b¹dŸ, odszkodowañ?

Ile umów o dotacjê na odnawialne Ÿród³a energii zawarto w I kwartale 2008 r.?
Jakie œrodki finansowe s¹ planowane na odnawialne Ÿród³a energii na rok 2008?
Ile wniosków wp³ynê³o w okresie ostatniego pó³rocza o dotacje na odnawialne Ÿród³a energii i na jakim

etapie procedowania siê znajduj¹?
Jak wygl¹da bilans wykorzystania funduszy na odnawialne Ÿród³a energii?
Jakie s¹ mo¿liwoœci wype³nienia przez Polskê zobowi¹zania na³o¿onego na nasz kraj przez Uniê Euro-

pejsk¹ dotycz¹cego dwudziestoprocentowej wartoœci pozyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych?
Uprzejmie prosimy o udzielenie jasnych, jednoznacznych odpowiedzi na zadane zapytania.
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Kazimierz Jaworski
Ryszard Bender
Piotr Kaleta
Jan Dobrzyñski
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa

Waldemar Kraska
Wojciech Skurkiewicz
Maciej Klima
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk
Grzegorz Banaœ

Norbert Krajczy
Krzysztof Majkowski
Witold Idczak
Stanis³aw Zaj¹c
Wies³aw Dobkowski

Z powa¿aniem



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

oraz senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani ponownie w sprawie dostêpnoœci substancji dzia³aj¹cych podobnie jak œrodki

odurzaj¹ce i psychotropowe. Pozwoli³em sobie z³o¿yæ w tej sprawie oœwiadczenie na posiedzeniu Senatu
25 wrzeœnia bie¿¹cego roku i otrzyma³em odpowiedŸ pana Adama Fronczaka, podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Zdrowia. W tym¿e piœmie pan podsekretarz wyjaœni³ merytoryczne kwestie dotycz¹ce dystry-
bucji tak zwanych dopalaczy zawieraj¹cych benzylopiperazynê (BZP), substancjê dzia³aj¹c¹ podobnie do
amfetaminy. Specyfiki te rozprowadzane s¹ miêdzy innymi w dyskotekach i klubach i mog¹ byæ niebez-
pieczne dla zdrowia. Obecnie ich dystrybucj¹ zajmuj¹ siê wyspecjalizowane sklepy. Taki sklep powsta³
ju¿ na obszarze okrêgu wyborczego, który mam zaszczyt reprezentowaæ, sprawuj¹c mandat. Tego rodza-
ju placówek jest w Polsce co najmniej kilkanaœcie.

Z odpowiedzi, któr¹ uzyska³em od pana podsekretarza stanu – mimo ¿e objaœniono w niej merytorycz-
nie kwestie zwi¹zane z oddzia³ywaniem na organizm ludzki benzylopiperazyny – nie wynika, kto jest win-
ny karygodnego zaniedbania, to znaczy biernoœci Ministerstwa Zdrowia wobec faktu ekspansji handlo-
wej podmiotów sprzedaj¹cych te odurzaj¹ce specyfiki. Zaniedbanie to oœmieszy³o w³adze publiczne w
aspekcie dzia³añ prewencyjnych, które obliczone byæ powinny na zapewnienie bezpieczeñstwa ludnoœci
wobec negatywnego wp³ywu substancji niebezpiecznych, odurzaj¹cych i psychotropowych.

Pragnê zapytaæ ponownie: jak mog³o dojœæ do tak karygodnego niedbalstwa, skoro by³o wiadome,
¿e specyfiki te od kilku lat obecne s¹ na rynkach krajów europejskich i tylko kwesti¹ czasu by³o wprowa-
dzenie ich na rynek polski?

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Znowelizowana 30 maja 2008 roku ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która wesz³a w ¿y-

cie w bie¿¹cym roku, zwiêkszy³a dopuszczalny obszar wszystkich stref ekonomicznych w Polsce do 20 ty-
siêcy ha.

Ustawa upowa¿ni³a Radê Ministrów do wydania rozporz¹dzeñ zwi¹zanych z wymienion¹ ustaw¹.
Proszê o podanie terminu wejœcia w ¿ycie niezbêdnych rozporz¹dzeñ ze wzglêdu na ich istotne znacze-

nie gospodarcze.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zasygnalizowaæ Panu Ministrowi wa¿ny problem dotycz¹cy wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia

Ministerstwa Infrastruktury o nowych kursach kwalifikacyjnych dla kierowców.
Sprawa, na podstawie której sk³adam oœwiadczenie, zwi¹zana jest z procedur¹ wydawania dokumen-

tów z naniesion¹ kategori¹ D.
Zgodnie z dyrektyw¹ unijn¹, osoby, które zda³y egzamin po 10 wrzeœnia 2008 r., podlegaj¹ obowi¹zko-

wi kwalifikacji wstêpnej, a tym samym koszt oraz czas trwania kursu ulegaj¹ zmianie. Kwesti¹ sporn¹
jest jednak ustalenie, jaka data ma widnieæ na dokumencie. Na podstawie opinii zainteresowanych
stwierdzam, ¿e w takich przypadkach nie decyduje data zdania egzaminu, ale wydania dokumentu.

Czy Pan Minister mo¿e potwierdziæ tak¹ sytuacjê oraz podaæ przepisy, które okreœlaj¹ tryb dzia³ania w
przedmiotowej sprawie?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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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 nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego na 20. posiedzeniu Senatu RP w dniu 30 paŸdziernika

w sprawie projektu zmiany art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (DzU
z 2001 r., Nr 142, pozycja 1592 z póŸniejszymi zmianami) zmierzaj¹cego do nadania statusu powiatu
miastom, w których organem wykonawczym w dniu 31 grudnia 1998 r. by³ prezydent miasta i w dniu
31 grudnia 2008 r. organem wykonawczym jest prezydent miasta, przedstawiam nastêpuj¹ce oœwiad-
czenie.

Z doniesieñ prasowych dowiadujemy siê, ¿e celem ministerstwa jest wprowadzenie mniejszej liczby
powiatów, które bêd¹ bardziej stabilne finansowo. Gdyby czarny scenariusz zrealizowano, to w Wielko-
polsce z mapy zniknê³oby 9 z 31 powiatów. Dla mieszkañców oznacza³oby to przede wszystkim zmianê
sieci szkó³, trudniejszy dostêp do szpitali i wydzia³ów komunikacyjnych, gdzie rejestruje siê pojazdy.
Wed³ug powy¿szych informacji powiat leszczyñski (województwo wielkopolskie) musi siê liczyæ z plano-
wan¹ likwidacj¹.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e powiat leszczyñski ziemski obejmuje swym zasiêgiem 804,65 km2 obejmuj¹c
7 jednostek administracyjnych, w tym 2 miasta i gminy, to jest Rydzyna i Osieczna oraz 5 gmin: Lipno,
Krzemieniewo, Œwiêciechowa, Wijewo, W³oszakowice. Zamieszkuje go 50 879 mieszkañców (wed³ug sta-
nu na dzieñ 30 czerwca 2008 r.).

Wed³ug Zarz¹du Zwi¹zku Miast Polskich likwidacja powiatów grodzkich nie spowoduje zwiêkszenia
pieniêdzy przekazywanych przez rz¹d na wykonywanie zadañ powiatów. Ewentualne oszczêdnoœci wyni-
kaj¹ce z po³¹czenia powiatów grodzkich z ziemskimi bêd¹ niewielkie.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e samorz¹d powiatowy powiatu leszczyñskiego ziemskiego realizuje aktualnie lub
rozlicza zakoñczone inwestycje, a tak¿e aplikuje o œrodki unijne w ramach programów operacyjnych. Za-
powiadane zmiany, które w konsekwencji spowoduj¹ rozpad powiatu leszczyñskiego oraz zmiany teryto-
rialne w jego granicach, przyczyni¹ siê do chaosu kompetencyjnego oraz stan¹ siê realn¹ groŸb¹ niemo-
¿liwoœci rozliczenia lub kontynuowania projektów unijnych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy rzeczywiœcie planowana jest likwida-
cja powiatu leszczyñskiego ziemskiego (województwo wielkopolskie)?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

W mediach coraz czêœciej pojawiaj¹ siê informacje o planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci
reorganizacji s¹dów. Dzia³anie to mia³oby polegaæ przede wszystkim na likwidacji oko³o stu najmniej-
szych s¹dów rejonowych – szczególnie tych, w których orzeka do dziesiêciu sêdziów. Opinie takie, powie-
lane zarówno w prasie, jak i w œrodowiskach sêdziowskich, budz¹ znaczne obawy spo³ecznoœci lokalnej.
Zarówno w³adze samorz¹dowe, jak te¿ sami mieszkañcy powiatów, których mia³yby dotkn¹æ te zmiany,
obawiaj¹ siê znacznego pogorszenia dostêpnoœci s¹dów. Najczêœciej podnosi siê argument ewentualnej
koniecznoœci podró¿y do s¹siedniego miasta powiatowego w celu za³atwienia sprawy w s¹dzie, co generu-
je dodatkowe koszty oraz mo¿e stanowiæ znaczne utrudnienie ze wzglêdu na s³abo rozwiniêt¹ komunika-
cjê miêdzy miastami powiatowymi.

Jednoczeœnie, jeœli zwa¿yæ na stanowisko prezentowane przez ministerstwo, s¹dziæ mo¿na, ¿e nie
mo¿e byæ mowy o ¿adnej fizycznej likwidacji, a zmiany, jeœli w ogóle nast¹pi¹, bêd¹ mia³y charakter orga-
nizacyjny, jak na przyk³ad: utworzenie oddzia³ów zamiejscowych w miejsce niektórych obecnych s¹dów
rejonowych; przekazanie niektórych spraw, na przyk³ad z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich oraz z
zakresu prawa pracy, do wiêkszych s¹dów rejonowych; po³¹czenie wydzia³ów rodzinnych i prawa pracy w
ten sposób, ¿e w³aœciwoœæ wydzia³u bêdzie obejmowa³a wiêcej ni¿ jeden s¹d rejonowy.

Co istotne, zgodnie z zapewnieniami resortu zabiegi te nie powinny w ¿adnym wypadku prze³o¿yæ siê
na pogorszenie dostêpnoœci s¹dów dla obywatela.

Faktem wydaje siê równie¿ to, ¿e ewentualne zmiany s¹ dopiero na etapie prac koncepcyjnych, opar-
tych na intensywnej – prowadzonej co najmniej od kilku lat – analizie dotycz¹cej struktury s¹downictwa,
rozmieszczenia s¹dów, modelu zarz¹dzania, wewnêtrznej organizacji i zatrudnienia.

W zwi¹zku z zaniepokojeniem, jakie wywo³uj¹ informacje o likwidacji niektórych s¹dów rejonowych, w
tym jeœli chodzi o obszar województwa opolskiego: S¹du Rejonowego w Oleœnie oraz S¹du Rejonowego w
G³ubczycach, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska odnoœnie do przysz³ego funk-
cjonowania tych instytucji na terenie województwa opolskiego. W szczególnoœci zaœ proszê o wskazanie,
czy na podstawie aktualnych danych i za³o¿eñ przyjêtych w ministerstwie, istnieje realne zagro¿enie li-
kwidacji wymienionych s¹dów rejonowych w województwie opolskim.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W ostatnim czasie dotar³y do mnie niepokoj¹ce sygna³y o zamiarze drastycznego zwiêkszenia stawek
czynszu dzier¿awnego, pobieranego z tytu³u zajmowania, dzier¿awy, gruntów usytuowanych w bezpo-
œrednim s¹siedztwie Jeziora Turawskiego oraz Jeziora Nyskiego. Podmiotem w³aœciwym w kwestii usta-
lania wymienionych stawek na obszarze województwa opolskiego jest dyrektor Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, który objêty jest poœrednim nadzorem ministra w³aœciwego w spra-
wach gospodarki wodnej – ministra œrodowiska.

Nadmieniæ wypada, ¿e informacje o tych zamierzeniach wzbudzaj¹ uzasadniony niepokój zarówno po
stronie podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi z wykorzystaniem tych gruntów (restauracje, oœrodki wypoczyn-
kowe, wypo¿yczalnie sprzêtu itp.), jak te¿ osób prywatnych posiadaj¹cych w s¹siedztwie jezior domki let-
niskowe. Przede wszystkim trzeba tu wymieniæ lokalne w³adze samorz¹dowe, na których terenie znaj-
duj¹ siê te obiekty. Zbiorniki te stanowi¹ istotny punkt na turystyczno-rekreacyjnej mapie regionu, ge-
neruj¹ pokaŸne zyski dla bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego.

Tymczasem Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu planuje od przysz³ego roku, w przy-
padku dzier¿awy gruntów pod dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹, podnieœæ stawkê czynszu dzier¿awnego
z 1 z³ 80 gr do 15 z³ 31 gr za m2, czyli ponad siedmiokrotnie. Jest bardzo du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
dzia³anie to wywo³a niekorzystne implikacje, nawet w skali ca³ego regionu, bo wy¿sze koszty dzier¿awy
prze³o¿¹ siê albo na konsumentów – w postaci wy¿szych cen, albo te¿ skutkowaæ bêd¹ koniecznoœci¹
znacznego ograniczenia dzia³alnoœci us³ugowej nad jeziorami. W efekcie istnieje obawa, ¿e wskutek
odp³ywu us³ug znad brzegów jezior znacznemu pogorszeniu ulegnie baza wypoczynkowa w województwie
opolskim. Ograniczone zostan¹ te¿ wp³ywy do bud¿etów gmin, które przeznaczane s¹ miêdzy innymi na
utrzymanie czystoœci i ochronê œrodowiska – problem ten dotyczy szczególnie Jeziora Turawskiego, które
od kilku ju¿ lat zmaga siê z letnimi wykwitami glonów.

Maj¹c to na uwadze, uprzejmie proszê o zweryfikowanie zasadnoœci zaplanowania podwy¿ki w takiej
wysokoœci. W szczególnoœci proszê o wskazanie okolicznoœci wp³ywaj¹cych na tê wysokoœæ oraz ewentu-
alne rozwa¿enie ograniczenia jej skutków. Proszê nadto o informacjê, czy tak znacz¹cy skok stawek dzie-
r¿awnych ma miejsce tylko w odniesieniu do województwa opolskiego, czy jest to mo¿e ogólnokrajowa
tendencja.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Przesy³am Panu list prezydenta Nowego S¹cza, Ryszarda Nowaka, z proœb¹ o uwzglêdnienie opisanego

w nim przedsiêwziêcia w pracach nad bud¿etem pañstwa.
W pe³ni popieram postulat wsparcia z bud¿etu pañstwa planowanej inwestycji – budowy mostu nad

Dunajcem, wraz z drog¹. Jest to inwestycja niezbêdna, warunkuj¹ca normalne funkcjonowanie miasta.
Planowany most ma te¿ znaczenie ponadlokalne, znajdzie siê w ci¹gu drogi krajowej nr 28. To tym silniej
przemawia za wsparciem tej inwestycji.

W mojej opinii niewiele jest inwestycji tak oczywistych, niekontrowersyjnych i obiektywnie uzasadnio-
nych jak nowy most w Nowym S¹czu nad Dunajcem.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Oœwiadczenie w sprawie nieprawid³owoœci podczas Pañstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z cho-
rób wewnêtrznych.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie dzia³añ w celu wyjaœnienia nieprawid³owoœci, jakie –
zdaniem lekarzy, którzy o tak¹ interwencjê prosili – mia³y miejsce podczas Pañstwowego Egzaminu Spe-
cjalizacyjnego z chorób wewnêtrznych 16 paŸdziernika bie¿¹cego roku.

Wed³ug lekarzy, Centrum Egzaminów Medycznych, CEM, og³osi³o termin egzaminów na swojej stronie
internetowej zbyt póŸno, a do 14 paŸdziernika nie umieœci³o informacji o czasie trwania egzaminu. W
trakcie egzaminu anulowano szeœæ pytañ, co w efekcie obni¿y³o próg zdawalnoœci, a mimo to nie zda³o go
a¿ 47% egzaminowanych. Zdaniem lekarzy w pytaniach testowych by³y nieœcis³oœci merytoryczne, które
powodowa³y, ¿e odpowiedzi by³y niejednoznaczne. Niestety, nie ma ¿adnej mo¿liwoœci zakwestionowania
tego, ³¹cznie z odwo³aniem. Lekarze, którzy zwrócili siê do mnie, utworzyli inicjatywê „Protest – PES”, któ-
ra ma nie tylko wyjaœniæ nieprawid³owoœci podczas testu z chorób wewnêtrznych, jaki odby³ siê 16 paŸ-
dziernika bie¿¹cego roku, ale tak¿e ma doprowadziæ do istotnych zmian w systemie kszta³cenia podyplo-
mowego lekarzy. Uzyskali poparcie Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy – Porozumienie Rezy-
dentów oraz Dolnoœl¹skiej Izby Lekarskiej. Sytuacja dotyczy ponad trzystu osób, które uwa¿aj¹, ¿e nie-
merytoryczne opracowanie testu zawa¿y³o na ich losach zawodowych i osobistych. Osoby te wrêcz obwi-
niaj¹ za powsta³¹ sytuacjê konsultanta krajowego do spraw chorób wewnêtrznych. Zawsze Pani Minister
podkreœla³a, ¿e bardzo wa¿ny jest dla niej los, a zw³aszcza kszta³cenie m³odych lekarzy. Proszê Pani¹ o
rozpatrzenie tej bulwersuj¹cej sprawy.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Zwracam siê do Pana Dyrektora z proœb¹ o zajêcie stanowiska w sprawie tragicznej sytuacji, która gro-
zi wrêcz parali¿em komunikacyjnym mieszkañcom powiatów: brzeskiego, o³awskiego i namys³owskiego
(województwa opolskie i dolnoœl¹skie). Jest ona spowodowana zwiêkszeniem natê¿enia ruchu przez
most na Odrze w okolicach Brzegu. Wed³ug samorz¹dowców z wymienionych powiatów, jedyn¹ mo¿liwo-
œci¹ poprawy tej sytuacji jest budowa nowego mostu na Odrze w okolicach Brzegu, gdy¿ obecny zabytko-
wy most grozi zawaleniem. W planach zagospodarowania przestrzennego jest zapis o budowie obwodni-
cy, która przebiega³aby przez gminê Skarbimierz, miasto Brzeg i gminê Lubsza, a omija³aby Namys³ów,
co pozwoli³oby bezkolizyjnie poprowadziæ ruch pojazdów (niezale¿nie od ich tona¿u), które zmierzaj¹ na
pó³noc Polski. W tej koncepcji jest te¿ budowa nowej przeprawy mostowej na Odrze.

Planowana budowa obwodnicy w Nysie oraz drogi ekspresowej ³¹cz¹cej pó³noc z po³udniem Polski
zwiêkszy ruch tranzytowy na moœcie w Brzegu. Budowa przeprawy mostowej jest niecierpi¹cym zw³oki,
wa¿nym zadaniem w zakresie infrastruktury po³udniowo-zachodniej czêœci Polski.

Proszê o zajêcie stanowiska w tej sprawie oraz o mo¿liwoœæ spotkania z Panem Dyrektorem wraz z sa-
morz¹dowcami, którzy zwrócili siê do mnie z proœb¹ o interwencjê, w dogodnym dla Pana terminie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W czasie dy¿urów senatorskich wielokrotnie sygnalizowano mi sprawê sk³adek wp³acanych przez
ubezpieczonych do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, które w efekcie nie daj¹ im jednak prawa do pozy-
skiwania œwiadczeñ. Problem ten dotyczy w szczególnoœci pracuj¹cych emerytów.

Emeryci podejmuj¹cy pracê musz¹ op³acaæ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (emerytalne, rentowe,
wypadkowe i chorobowe). Mog¹ jednak skorzystaæ z prawa do œwiadczeñ, które daje im koniecznoœæ
op³acania tylko trzech z czterech sk³adek. P³ac¹c sk³adkê emerytaln¹, maj¹ prawo do przeliczenia œwiad-
czenia i mog¹ je podwy¿szyæ. Sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe daje prawo do odszkodowania w ra-
zie wypadku przy pracy, a chorobowa – miêdzy innymi do zasi³ku chorobowego.

Pracuj¹cy emeryci nie korzystaj¹ jednak z wp³acanej do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych sk³adki
rentowej. Emeryt œwiadczenie ma przyznane do¿ywotnio i z pewnoœci¹ nie stanie siê ju¿ rencist¹. Warto
podkreœliæ, ¿e chodzi o znaczne kwoty, poniewa¿ sk³adka rentowa wynosi 10% podstawy naliczania. Za-
tem gdyby pracuj¹cy emeryci nie musieli jej op³acaæ, mogliby otrzymaæ wy¿sze pensje. Problem dotyczy
znacznej grupy osób, z ostatnich opracowañ wynika, ¿e w Polsce pracuje prawie 400 tysiêcy osób pobie-
raj¹cych emeryturê.

Kolejny problem dotyczy osób, które op³acaj¹ do NFZ wiêcej ni¿ jedn¹ sk³adkê zdrowotn¹, a nie uzy-
skuj¹ prawa do dodatkowych œwiadczeñ. Dotyczy to miêdzy innymi emerytów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Sk³adka zdrowotna jest potr¹cana ze œwiadczenia emerytalnego, a drugi raz p³ac¹ j¹ oni
jako prowadz¹cy dzia³alnoœæ. W tym przypadku emeryci p³ac¹ sk³adki podwójnie, nie maj¹c z tego tytu³u
¿adnych dodatkowych korzyœci.

Zwracam siê z zapytaniem, jakie kroki zamierza Pani podj¹æ, by zakoñczyæ to zmuszanie obywateli do
op³acania sk³adki ZUS, z której nigdy nie skorzystaj¹, oraz zaprzestaæ przymuszania do op³acania po-
dwójnie tej samej sk³adki NFZ.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W trakcie dy¿urów senatorskich wielokrotnie zg³aszano mi problem dotycz¹cy zak³adania nowych
okien w lokalach komunalnych. Oczekiwanie na wymianê okien przez administracjê nieruchomoœci trwa
przynajmniej kilka lat, lokatorzy s¹ zatem zmuszeni do wymieniania okien, czêsto kilkudziesiêcioletnich,
na swój koszt. Po kilku miesi¹cach administracja refunduje im niewielk¹ czêœæ poniesionych nak³adów.
Okazuje siê, ¿e tê w³aœnie refundowan¹ kwotê musz¹ doliczaæ do sumy przychodów w zeznaniu podatko-
wym i zap³aciæ od tego podatek.

Taka interpretacja budzi moje w¹tpliwoœci. Lokatorzy montuj¹ przecie¿ okna w mieszkaniach, których
nie s¹ w³aœcicielami, a tym samym podwy¿szaj¹ wartoœæ maj¹tku miasta. Zasadne by³oby zatem roz-
wi¹zanie, zgodnie z którym ciê¿ar zap³acenia podatku spoczywa³by w³aœnie na mieœcie. Warto równie¿
zaznaczyæ, ¿e lokatorzy, wymieniaj¹c okna, p³ac¹ ju¿ jeden podatek – VAT.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e lokatorzy nie s¹ informowani o koniecznoœci zap³acenia tego podatku
i w efekcie karani przez urzêdy skarbowe. Administracje nieruchomoœci powinny równie¿ wystawiaæ sto-
sowny PIT, a tego nie robi¹.

Zwracam siê zatem z zapytaniem, jakie kroki zamierza Pan podj¹æ, by zmieniæ aktualn¹ sytuacjê loka-
torów mieszkañ komunalnych w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

W £odzi zrealizowano najwiêkszy od wielu lat projekt komunikacyjny: £ódzki Tramwaj Regionalny. In-
westycja ta ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla miasta, ale ca³ej aglomeracji ³ódzkiej. W czasach
coraz wiêkszych korków ulicznych projekt radykalnie podnosz¹cy atrakcyjnoœæ miejskiej komunikacji
zas³uguje na najwiêksze uznanie i poparcie. Niestety, realizacja projektu by³a znacz¹co dro¿sza, ni¿
pocz¹tkowo planowano, miêdzy innymi z uwagi na wzrost cen u wykonawców projektu, spadek kursu
euro w stosunku do z³otówki w trakcie realizacji i rozliczania projektu oraz w zwi¹zku z odkryciem na tra-
sie, na której realizowana by³a inwestycja, starego ¿ydowskiego cmentarza, który musia³ zostaæ zabez-
pieczony.

Wyra¿aj¹c ogromn¹ radoœæ, ¿e Pan Minister w trakcie spotkania z nami poœwiêconego tej inwestycji
przyj¹³ te argumenty, pytamy, w jakim czasie i w jakim trybie podmiot beneficjent realizuj¹cy projekt,
£ódzkie Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne, mo¿e spodziewaæ siê zadeklarowanej pomocy finan-
sowej. Pozwalamy sobie jednoczeœnie zwróciæ uwagê na potrzebê wypracowania sta³ych mechanizmów
umo¿liwiaj¹cych w sytuacjach nadzwyczajnych wspieranie finansowe zrealizowanych projektów inwe-
stycyjnych.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

W £odzi dzia³a jedna z nielicznych w Polsce europejskich instytucji badawczych, to jest Europejskie
Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN. Jest to niew¹tpliwie znacz¹ce osi¹gniêcie polskiej nauki i po-
wód do dumy. Tak¿e z uwagi na to, ¿e z najwa¿niejszych pañstw europejskich to Polska ma jedne z naj-
mniejszych zasoby wody pitnej, jest to instytucja, której dzia³alnoœæ ma niezwyk³e znaczenie dla naszego
kraju.

Bior¹c to pod uwagê, zwracamy siê do Pani Minister, ¿eby w trakcie procedur konkursowych, oczywiœ-
cie zgodnie z przepisami to reguluj¹cymi, zwrócono uwagê na projekt pod tytu³em „Budowa i wyposa¿e-
nie Europejskiego Centrum Badañ Makromolekularnych i Diagnostycznych w £odzi” (akronim: Euro-
MolMed), wspó³tworzony przez trzy jednostki, trzy oddzia³y PAN w £odzi (Instytut Biologii Medycznej
PAN, Centrum Badañ Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Europejskie Regionalne Centrum
Hydrologii PAN). Centrum to bêdzie pe³ni³o rolê regionalnego i ponadregionalnego oœrodka doskona³oœci
badawczej, zapewniaj¹cego miejsce do prowadzenia innowacyjnych badañ podstawowych i aplikacyj-
nych na poziomie œwiatowym dziêki starannie zaplanowanemu wyposa¿eniu w nowoczesn¹ aparaturê
badawcz¹. Projekt EuroMolMed zak³ada wybudowanie ultranowoczesnego budynku mieszcz¹cego labo-
ratoria powstaj¹cego centrum. Realizacja tego projektu to rozwiniêcie dotychczasowych kierunków ba-
dañ oraz podjêcie nowych wyzwañ dla polskiej nauki, a tak¿e gospodarki opartej na wiedzy.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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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, czy to prawda, ¿e wykorzystywanie funduszy unijnych przez Polskê w tym roku
wygl¹da katastrofalnie? Obiecywa³ Pan pocz¹tkowo, ¿e w 2008 roku wydamy 15 miliardów z³, potem te
plany zredukowano o po³owê, a obecnie okazuje siê, ¿e do tej pory wydaliœmy tylko 400 milionów z³.

Czy to prawda, ¿e jest to efekt zaniedbañ Pañskiego rz¹du, który nie przygotowa³ siê pod wzglêdem
prawnym i administracyjnym do mo¿liwoœci zwiêkszonej absorpcji œrodków z Unii Europejskiej na lata
2007–2013? Tu mo¿na wskazaæ na zbyt póŸne wejœcie w ¿ycie ustawy o oddzia³ywaniu œrodowiskowym,
powo³uj¹cej do ¿ycia dwie instytucje: Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska oraz dyrekcje regionalne.
Zacznie ona obowi¹zywaæ dopiero 15 listopada. Od 1 paŸdziernika urzêdy wojewódzkie zaprzesta³y wyda-
wania i przyjmowania dokumentacji, a co za tym idzie, równie¿ wydawania decyzji œrodowiskowych do-
tycz¹cych inwestycji infrastrukturalnych. To zapewne dodatkowo opóŸni wiele inwestycji. Niestety,
ustawa o oddzia³ywaniu œrodowiskowym powinna by³a zostaæ przyjêta na pocz¹tku tego roku, a zosta³a
ostatecznie przyjêta przez Sejm 30 wrzeœnia. Czyli rz¹d pracowa³ nad ni¹ oko³o oœmiu miesiêcy.

Do koñca grudnia mamy szansê powiêkszyæ prawdopodobnie tê kwotê, ale jakkolwiek byœmy nie sta-
rali siê j¹ zwiêkszyæ – powiedzmy nawet do 1 miliarda z³ – nadal bêdzie to znacznie mniej ni¿ zak³adano na
pocz¹tku 2008 r. oraz w momencie korekty pierwotnego planu. Jakie s¹ tego przyczyny?

Jeœli Pan nie wie, to chcia³bym przypomnieæ s³ynn¹ weryfikacjê listy projektów kluczowych, o wartoœci
przekraczaj¹cej nawet 130 miliardów z³. To by³a decyzja polityczna, maj¹ca na celu walkê z PiS, a straci³y
na niej regiony i poszczególne samorz¹dy. Kolejna przyczyna niskiej absorpcji œrodków unijnych przez
Polskê to z³y system prawny, który powoduje wstrzymanie realizacji projektów oraz wstrzymywanie prac
prowadzonych przez beneficjentów, a co za tym idzie – wolniejsze wydatkowanie.

Co nas czeka? W bud¿ecie na 2008 r., uchwalonym w Sejmie rok temu, zaplanowano wydanie 14,6 mi-
liarda euro w tym roku. Po korekcie tego planu w projekcie bud¿etu na 2009 r. przewidywane wykonanie
planu wygl¹da ju¿ znacznie skromniej – osi¹ga poziom nieco ponad 7 miliardów z³. Nie wystarcz¹ obietni-
ce i niegasn¹cy optymizm, nale¿y jeszcze coœ robiæ. Oczekujê odpowiedzi na pytanie, jak Pañski rz¹d chce
zrealizowaæ powy¿szy plan na 2009 rok.

Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
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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!
Podczas konferencji prasowej 4 listopada br. by³ Pan ³askaw stwierdziæ, ¿e najbardziej kryzys finanso-

wy odczu³y, bez wyj¹tku, kraje spoza strefy euro. Jako przyk³ad poda³ Pan Islandiê i Wêgry. Uwa¿amy, ¿e
œwiadomie czy nie, poda³ Pan dezinformacjê (nie w¹tpimy, ¿e ma Pan dok³adn¹ wiedzê na ten temat).

Otó¿ fakty s¹ inne. Kryzys finansowy zdecydowanie dotkn¹³ bankowoœæ Niemiec, Francji, Austrii oraz
krajów Beneluksu. Œwiadcz¹ o tym pochodz¹ce z pieniêdzy podatników setki miliardów euro, jakie
pop³ynê³y na ratowanie banków w tych krajach. Bêdzie to skutkowa³o zmniejszeniem wydatków bu-
d¿etowych albo, co bardziej prawdopodobne, zwiêkszeniem podatków lub deficytu bud¿etowego. Wnio-
sek: pe³ne efekty kryzysu w tych pañstwach dopiero nadejd¹.

To prawda, ¿e Islandia i Wêgry odczu³y kryzys bardziej ni¿ kraje strefy euro, ale równoczeœnie liczne pa-
ñstwa Europy spoza strefy euro, w tym Polska, odczu³y ten kryzys znacznie s³abiej. O tym przecie¿ Pan
Premier ci¹gle mówi, podkreœlaj¹c, ¿e nic nam nie grozi.

Tak¿e wed³ug innego kryterium – sytuacji na gie³dach – strefa euro wypada nie najlepiej. Wed³ug porta-
lu money.pl bardzo dobrze wypadaj¹ gie³dy Szwajcarii (indeks Swiss Market odpowiednio – 28% i 18%) i
Wielkiej Brytanii (indeks FTSE 100 – 31% i 28%). Gie³dy pañstw strefy euro s¹ sporo lub nawet znacznie
gorsze. Dla przyk³adu gie³da Niemiec (indeks DAX – 35% i 28%), Francji (indeks CAC 40 odpowiednio –
38% i 30%) czy Austrii (indeks ATX – 56% i 52%). Wyniki gie³d innych pañstw spoza strefy euro s¹ na po-
równywalnym do krajów tej strefy poziomie – nawet gie³da Wêgier ma lepsze wyniki ni¿ gie³da Austrii (in-
deks BUX – 48% i 28%). Co ciekawe wyniki polskiej gie³dy (indeksy: WIG – 54% i – 40% i WIG 20 – 52% i
39%) s¹ lepsze od Austrii, ale gorsze od Wêgier.

Piszemy o tym po to, aby Pan Premier poszukuj¹c argumentów za jak najszybszym wprowadzeniem
Polski do strefy euro, nie pos³ugiwa³ siê pó³prawdami. Krótko mówi¹c, przynale¿noœæ do strefy euro
nie ma bezpoœredniego prze³o¿enia na sytuacjê gospodarcz¹, o czym œwiadczy utrzymuj¹cy siê od trzech
lat wzrost gospodarczy w Polsce.

Prosimy o ustosunkowanie siê do tych uwag.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Stanis³aw Zaj¹c
Ryszard Bender
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do g³ównego inspektora pracy Tadeusza Zaj¹ca

Panie Ministrze!
Min¹³ drugi miesi¹c od bezprawnego zwolnienia z pracy pana Jacka Kotuli, przewodnicz¹cego Komisji

Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Alima Gerber SA i Nestle Polska SA oraz przewod-
nicz¹cego Rady Pracowników Alima Gerber SA. Dyrekcja, decyduj¹c siê na haniebny krok zwolnienia
chronionego dzia³acza zwi¹zkowego, z³ama³a nie tylko prawo polskie, ale i unijne dyrektywy i zobowi¹za-
nia miêdzynarodowe.

Nale¿y dodaæ, ¿e zarz¹d komisji zak³adowej „Solidarnoœci” Alima Gerber SA nie wyrazi³ zgody na zwol-
nienie chronionego prawem swojego przewodnicz¹cego, poniewa¿ Jacek Kotula od pocz¹tku pe³nienia tej
funkcji odwa¿nie zabiega³ o polepszanie warunków pracy, wystêpowa³ w obronie s³abo zarabiaj¹cych,
pracuj¹cych w olbrzymim ha³asie, przeciwko bezprawnym nadgodzinom w warunkach szkodliwych, bez-
prawnie wprowadzonemu regulaminowi pracy, Ÿle obliczanym stawkom nadgodzin, brakowi w³aœciwej
obsady, obsadzaniu stanowisk „swoimi” ludŸmi, przeciwko dyskryminacji, marnotrawstwu, stresowi i
lobbingowi, domaga³ siê informacyjnych spotkañ z dyrekcj¹.

Jak nam wiadomo, zwolnienie Jacka Kotuli by³o odwetem nie tylko za jego bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹. Ostatnio zwróci³ on uwagê dyrekcji firmy na niszczenie polskiego rolnictwa, tak¿e
na dzia³ania na szkodê firmy przez jej w³aœcicieli poprzez import dro¿szych owoców z W³och, Niemiec
i Brazylii. To antyrolnicze i nieop³acalne dla firmy dzia³anie szwajcarskiego w³aœciciela wobec plantato-
rów Alima Gerber SA spowodowa³o, ¿e drastycznie, bo z 5000 do oko³o 100, zmniejszy³a siê liczba planta-
torów dostarczaj¹cych owoce i warzywa do tej firmy.

Nale¿y tu dodaæ, ¿e liczni podrzeszowscy plantatorzy, gdy firma by³a prywatyzowana, otrzymali pakiet
20% akcji. Dlatego zwrócili siê oni do przewodnicz¹cego Jacka Kotuli ze skarg¹, ¿e w tym roku firma Ali-
ma Gerber zaczê³a wzglêdem nich prowadziæ szczególnie restrykcyjn¹ politykê, skrajnie zani¿aj¹c ceny
skupu. To naturalne, ¿e w tej sytuacji szukali oni wsparcia w komisji zak³adowej „Solidarnoœci”. Podej-
mowane przez Jacka Kotulê rozmowy z plantatorami zosta³y przez dyrekcjê firmy potraktowane jako
dzia³anie na szkodê firmy. Rzekomo narusza³y one obowi¹zki pracownicze i sta³y siê g³ówn¹ przyczyn¹
jego zwolnienia. Tymczasem by³o wrêcz przeciwnie. By³y to dzia³ania dla dobra pracodawcy, poniewa¿
ka¿dy dialog, który ma na celu unikniêcie eskalacji konfliktów, trudno uznaæ za naganny. Takie w³aœnie
s¹ zadania zwi¹zków zawodowych.

Pomimo przys³uguj¹cej przewodnicz¹cemu podwójnej ochrony prawnej, jako zwi¹zkowcowi i cz³onko-
wi rady pracowników, pracodawca zdecydowa³ siê na jego zwolnienie na podstawie art. 52 kodeksu pra-
cy. Artyku³ ten pozwala rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku,
gdy dopuœci³ siê ciê¿kiego naruszenia obowi¹zków pracowniczych – dopuszczenie siê ciê¿kiego narusze-
nia obowi¹zków to np. spo¿ywanie alkoholu w miejscu pracy – pope³ni³ przestêpstwo stwierdzone prawo-
mocnym wyrokiem lub utraci³ z w³asnej winy uprawnienia konieczne na zajmowanym stanowisku. Tak
czy inaczej, wybrani dzia³acze zwi¹zkowi s¹ wed³ug okreœlonych zasad chronieni prawem przed tego typu
zwolnieniem.

Z pewnoœci¹ przyczyn¹ zwolnienia przewodnicz¹cego by³o równie¿ aktywne dzia³anie komisji zak³ado-
wej „Solidarnoœci”, której od trzech lat przewodniczy³ Jacek Kotula. Tylko od stycznia do lipca 2008 r.
przyby³o zwi¹zkowi 50% nowych cz³onków, rozszerzono dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ na Nestle Polska SA
w Warszawie, ¿¹dano negocjacji podwy¿ek dla pracowników o 500 z³ miesiêcznie, gdy¿ obecnie zwyk³y
pracownik zarabia oko³o 1250 z³ na rêkê. Niestety, pracodawca nie by³ zainteresowany negocjacjami.

Panie Ministrze, pan Jacek Kotula sta³ siê niewygodny dla firmy tak¿e z innego powodu. W liœcie Rady
Pracowników z 25 czerwca 2007 r. zwróci³ uwagê dyrekcji firmy w Szwajcarii na systematyczne zani¿anie
zysków firmy Alima Gerber Polska poprzez finansowanie spó³ek koncernu w³aœciciela na zasadach nie-
rynkowych. Oznacza to, ¿e istotna czêœæ zysku wypracowanego w Alima Gerber jest w sposób ukryty
transferowana do spó³ek koncernu w Szwajcarii. Jeœli to prawda, to taka praktyka jest naganna i wysoce
nieetyczna.

Jako senatorowie zdecydowanie protestujemy przeciwko ³amaniu polskiego prawa przez szwajcarsk¹
firmê Nestle na terytorium Polski. ¯¹damy kategorycznie przywrócenia zwolnionego dzia³acza zwi¹zko-
wego Jacka Kotuli do pracy i zaprzestania ³amania praw pracowniczych w Alima Gerber SA. Proces w
s¹dzie pracy bêdzie trwa³ nie wiadomo jak d³ugo, a zwolniony pracownik nie ma œrodków do ¿ycia.
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Có¿, gdy w zak³adzie pracy istnieje zwi¹zek zawodowy, z góry nale¿y za³o¿yæ, ¿e bêd¹ konflikty. Gdyby
ka¿dy zwi¹zkowiec, który wdaje siê w konflikt, mia³ byæ usuwany z zak³adu, to tym samym rola zwi¹zków
zawodowych by³aby fikcj¹. Podobno zwolnienia aktywnych zwi¹zkowców s¹ w Polsce na porz¹dku dzien-
nym. W tym roku mia³y ju¿ miejsce zwolnienia zwi¹zkowców w Poczcie Polskiej w Gdañ- sku, w wielona-
rodowej firmie t³umaczeniowej Lionbridge w Warszawie i w Nestle w Rzeszowie. Próbowano te¿ zwolniæ
zwi¹zkowców w General Electric w £odzi. Pracodawcy zdaj¹ siê byæ bezkarni. Czy nie powinno to zaniepo-
koiæ równie¿ pana ministra?

Prosimy o pilne przyjrzenie siê sprawie i zajêcie stanowiska. Ponadto prosimy o poinformowanie o tej
sprawie prezesa Nestle Polska SA, pana Leszka Wencla (02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2, tel. 022 607
22 88) oraz prezesa centrali Nestle SA w Szwajcarii, którym jest pan Paul Bulcke (1800 Vevey, Switzer-
land, fax: +41 21 924 4800, e-mail: Paul.Bulcke@nestle.com), i szefa do spraw personalnych odpowie-
dzialnego za ca³¹ sprawê, jest to pan Jean Marc Duvoisin (Senior Vice President HR Nestle SA, 1800
Vevey, Switzerland, fax: +41 21 924 45 04, e-mail: JeanMarc.Duvoisin@nestle.com.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Stanis³aw Zaj¹c
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vicenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
Ze zrozumieniem przyjmujemy zapewnienia rz¹du, ¿e Polska nie odczuje skutków kryzysu bankowego

w USA i Europie Zachodniej. Faktycznie nie dotknê³y nas tzw. toksyczne aktywa, z³e kredyty, poniewa¿
nasz kraj tylko w niewielkim stopniu opiera swój rozwój na kredycie. O ile w Stanach Zjednoczonych kre-
dyty znacznie przekraczaj¹ poziom produktu krajowego brutto, siêgaj¹c 172% PKB, o tyle w Polsce stano-
wi¹ zaledwie 37% PKB. W sferze kredytów hipotecznych relacje te wypadaj¹ dla Polski jeszcze korzyst-
niej, bo stanowi¹ one zaledwie 10% polskiego PKB, podczas gdy w USA jest to 80%. Co wiêcej, kredyty
udzielone przez polskie banki maj¹ pe³ne pokrycie w depozytach, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych
stanowi¹ a¿ 360% depozytów.

Opieraj¹c siê na tych danych, podzielamy opiniê, ¿e bezpoœrednio nie zagra¿a nam kryzys finansowy.
Czy jednak nie grozi nam wytransferowanie z krajowych banków miliardów z³otych na ratowanie zachod-
nich banków, które na skutek prywatyzacji sektora finansowego s¹ ich w³aœcicielami?

Podobne zagro¿enie zawis³o nad ogromnym kapita³em zgromadzonym przez Polaków w otwartych fun-
duszach emerytalnych. Kilkadziesi¹t miliardów z³otych zosta³o ju¿ utracone na skutek kryzysu czy wrêcz
upadku instytucji finansowych na Zachodzie.

Panie Ministrze, jak ministerstwo temu zapobiega? Czy prowadzony jest wzmo¿ony nadzór ze strony
Komisji Nadzoru Finansowego nad wszelkimi operacjami dokonywanymi obecnie na rynku finansowym i
kapita³owym?

Jak pan przyj¹³ domaganie siê Brukseli, aby zlikwidowaæ piêcioprocentowy limit dla inwestycji otwar-
tych funduszy emerytalnych w instrumenty zagraniczne? Czy ¿¹danie tego akurat teraz nie jest efektem
nacisku zachodnich grup finansowych, które chcia³yby zasypaæ dziury w systemie finansowym
oszczêdnoœciami przysz³ych polskich emerytów? Przecie¿ to jest jasne, ¿e zniesienie limitu w takiej chwili
spowoduje, ¿e nasze emerytury zostan¹ wyprowadzone przez zagraniczne firmy zarz¹dzaj¹ce za granicê
na ratowanie ich interesów na Zachodzie! Skoro Bruksela wystêpuje dzisiaj z takim ¿¹daniem, to dowo-
dzi, ¿e planowany nadzór paneuropejski nad rynkiem finansowym te¿ bêdzie dzia³a³ nie w interesie pu-
blicznym, lecz w interesie grup nacisku. Widaæ to wyraŸnie na przyk³adzie nierównoprawnego potrakto-
wania polskich stoczni w porównaniu z zachodnimi bankami. Niestety, regu³y nie s¹ równe dla wszyst-
kich, faworyzuje siê jednych, niszczy innych.

Panie Ministrze, jeszcze s³owo o wprowadzeniu euro. Rz¹dowe deklaracje w tej sprawie bêd¹ zachêca³y
do spekulacji walutowych na z³otym. Widaæ to by³o niedawno. Uprzejmie prosimy o odpowiedŸ, jak mini-
sterstwo zamierza chroniæ siê przed spekulantami, przed tymi, którzy obecnie bêd¹ zachêcaæ do inter-
wencji podtrzymuj¹cych wartoœæ z³otego po to, aby wycofuj¹c kapita³y, inwestorzy uzyskiwali wiêkszy
wolumen euro.

To kilka niepokoj¹cych problemów, którymi dzielimy siê z panem ministrem, oczekuj¹c odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Stanis³aw Zaj¹c
Kazimierz Jaworski
Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Kwestia planowanej odp³atnoœci za przejazd budowan¹ Autostradow¹ Obwodnic¹ Wroc³awia budzi

zaniepokojenie mieszkañców Dolnego Œl¹ska, w tym jego stolicy – Wroc³awia. Dzisiaj Wroc³aw prowadzi
w niechlubnej statystyce najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. Wybudowanie obwodnicy auto-
stradowej mog³oby siê przyczyniæ do znacznej poprawy tego krytycznego stanu. Jednak w opinii mieszka-
ñców, podzielanej przez ekspertów, a tak¿e i ni¿ej podpisanych, zak³adana odp³atnoœæ znacznie ograni-
czy pozytywne efekty tego rozwi¹zania.

W dyskusji prowadzonej w dolnoœl¹skiej prasie i innych mediach wskazuje siê na du¿¹ rolê nieodp³at-
nego korzystania z obwodnicy Krakowa czy przebiegu autostrady przez Œl¹sk. Nasze wieloletnie zapóŸ-
nienia w budowie dróg, w tym autostrad, przemawiaj¹ za koniecznoœci¹ maksymalnego ich wykorzysty-
wania dla roz³adowania tak¿e ruchu lokalnego.

W tej sytuacji zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o takie zmiany regulacji prawnych, które zagwa-
rantowa³yby nieodp³atne korzystanie z Autostradowej Obwodnicy Wroc³awia.

W³adys³aw Sidorowicz
Stanis³aw Jurcewicz
Tomasz Misiak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Oœwiadczenie w sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyñskiego,

odnoœnie do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu
pañstwa uœwiadomi³a chyba nam wszystkim, w jakim tak naprawdê systemie politycznym ¿yliœmy od
1945 r., przez czterdzieœci cztery lata, oraz co tak naprawdê straciliœmy przez ostatnie dziewiêtnaœcie lat.

Oto w kraju, gdzie ponad 90% spo³eczeñstwa deklaruje wyznanie rzymskokatolickie, uczelnie katolic-
kie traktowano jako uczelnie prywatne, pozbawiaj¹c je dostêpu do dotacji i innych œrodków po-
chodz¹cych z bud¿etu pañstwa na finansowanie kosztów realizacji œrodków trwa³ych w budowie,
s³u¿¹cych procesowi dydaktycznemu.

A przecie¿ od roku 1938, na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia tego¿ roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski
otrzyma³ pe³ne prawa pañstwowych szkó³ akademickich.

Do jakiego wiêc systemu prawnego wróciliœmy tak naprawdê w 1989 r. i w jakim systemie ¿yliœmy
przez ostatnie dziewiêtnaœcie lat? Pytanie jest chyba retoryczne.

Ale jednoczeœnie nasuwaj¹ siê inne w¹tpliwoœci. Czy bowiem w œwietle takiego w³aœnie stosowania
ci¹g³oœci prawa Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu nie mog¹ przys³ugiwaæ roszczenia o ewentu-
alne odszkodowanie za odmienne traktowanie w stosunku do uczelni publicznych, skoro KUL tak¹
uczelni¹ publiczn¹ w myœl ustawy w 1938 r. przecie¿ by³.

Dodatkowo proszê o wyjaœnienia, ile uczelni oprócz KUL zosta³o uznanych ustawami przedwojennymi
za posiadaj¹ce pe³ne prawa pañstwowych szkó³ akademickich.

Z powa¿aniem
Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W ostatnich dniach paŸdziernika 2008 r. w gazecie „Nasz Dziennik” ukaza³a siê informacja dotycz¹ca
pakietu energetyczno-klimatycznego. Z treœci artyku³u wynika, ¿e nie by³o sukcesu negocjacyjnego, któ-
ry rzekomo premier Donald Tusk mia³ odnieœæ podczas paŸdziernikowego posiedzenia Rady Europejskiej
w Brukseli.

Decyzja w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego ma byæ podejmowana w grudniu 2008 r.
w trybie jednomyœlnoœci, gdy¿ wynika to z treœci Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.
W treœci publikacji przywo³any jest zapis dotycz¹cy art. 175 traktatu i informacja, ¿e ten zapis odnosi siê
równie¿ do wyj¹tku od regu³y podejmowania decyzji w drodze g³osowania wiêkszoœciowego, okreœlonego
w art. 251 traktatu. Po lekturze artyku³u nale¿y wnioskowaæ, ¿e Polska mo¿e sama zablokowaæ nieko-
rzystn¹ decyzjê Rady Europy, to jest indywidualnie zg³osiæ weto na posiedzeniu Rady Europejskiej
w grudniu 2008 r.

Sprawa, o której wyjaœnienie wnoszê, dotyczy dokumentu, który bêdzie mia³ kolosalne znaczenie dla
funkcjonowania polskiej gospodarki przez wiele lat. Ostateczne, obecnie negocjowane zapisy pakietu
okreœl¹ obci¹¿enia dla poszczególnych krajów UE, bêd¹ miêdzy innymi zawiera³y zobowi¹zania Polski do
roku 2020 dotycz¹ce redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiêkszenia efektywnoœci energetycznej
i oszczêdzania energii, zwiêkszenia energii wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii oraz wykorzy-
stania biopaliw.

W œwietle lektury artyku³u nale¿y stwierdziæ, ¿e – jak na razie – w tym zakresie nie ma ¿adnego sukcesu
rz¹du, którym pan kieruje. Nie mo¿na uznaæ, ¿e sukcesem jest wynegocjowanie czegoœ, co zosta³o ju¿ za-
gwarantowane w Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania. Na ja-
kiej podstawie rz¹d przypisa³ sobie sukces, którego nie by³o? Dlaczego tak s³aba jest znajomoœæ zapisów
Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ u podleg³ych panu osób i instytucji? Jeœli obecnemu
rz¹dowi nie uda siê wynegocjowaæ dla Polski zapisów w pakiecie energetyczno-klimatycznym, to czy pan
premier zablokuje przyjêcie dokumentu? Kto bêdzie przewodniczy³ polskiej delegacji na grudniowym po-
siedzeniu Rady Europejskiej?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodne z decyzj¹ Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.09.2008 r. nr 284/08 udzielone zosta³o pozwole-

nie na budowê obwodnicy Mszczonowa w ci¹gu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 – etap II.
Po realizacji I etapu obwodnicy Mszczonowa nast¹pi³o przeniesienie w granice miasta ciê¿kiego ruchu
tranzytowego prowadzonego w ci¹gu drogi krajowej nr 50. Spowodowa³o to du¿e utrudnienia w normal-
nym funkcjonowaniu lokalnej spo³ecznoœci. G³ównym sposobem poprawienia obecnej sytuacji jest szyb-
ka realizacja projektowanej obwodnicy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o zabezpieczenie œrodków finansowych na realizacjê
przedmiotowej inwestycji w roku 2009.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z propozycj¹ dokonania analizy kryteriów merytorycznych oceny wnio-

sków w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011”. Propozycja dotyczy skonstru-
owania kryteriów merytorycznych w taki sposób, aby mog³y byæ sfinansowane projekty, które nie wpi-
suj¹ siê w wytyczne regionalnych programów operacyjnych. Wydaje siê, ¿e propozycja ta zapewni maksy-
maln¹ komplementarnoœæ tego programu i regionalnych programów operacyjnych, a to pozwoli obj¹æ
wiêksz¹ liczbê dróg gminnych i powiatowych mo¿liwoœci¹ udzielania wsparcia finansowego z programów
regionalnych albo z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011.

Warto podkreœliæ, ¿e Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 ju¿ obecnie cieszy
siê ogromnym zainteresowaniem samorz¹dów, poniewa¿ znakomicie wychodzi naprzeciw potrzebom lo-
kalnych spo³ecznoœci, a tak¿e mieszkañców terenów wiejskich. Realizacja programu przyczyni siê do po-
prawy bezpieczeñstwa komunikacyjnego oraz przyspieszy rozwój spo³eczno-gospodarczy naszego kraju.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z propozycj¹ dokonania analizy mo¿liwoœci dopuszczenia kontynuowa-

nia w roku nastêpnym rozpoczêtych w roku 2008 inwestycji w ramach programu „Orlik”. Taka zmiana
pozwoli³aby inwestorom sfinalizowaæ inwestycje prowadzone w ramach programu „Orlik” w pierwszych
miesi¹cach 2009 r.

Program „Orlik” cieszy siê ogromnym zainteresowaniem samorz¹dów, znakomicie wychodzi naprze-
ciw potrzebom lokalnych spo³ecznoœci, dzieci, m³odzie¿y, osób doros³ych, mieszkañców terenów wiej-
skich. Wiele inwestycji zosta³o ju¿ zrealizowanych i oddanych do u¿ytku, realizacja wielu kolejnych do-
biega koñca. Istnieje jednak ryzyko, w pojedynczych przypadkach, pewnych opóŸnieñ, spowodowanych
na przyk³ad niekorzystnymi warunkami pogodowymi. St¹d wydaje siê, ¿e przedmiotowa propozycja jest
s³uszna i potrzebna.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 21. posiedzenia Senatu 321



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie postulatów i protestu Stowarzyszenia Sêdziów Polskich „Iustitia”.
W zwi¹zku z listami protestacyjnymi p³yn¹cymi ze œrodowiska w³adzy s¹downiczej reprezentowanej

przez Stowarzyszenie Sêdziów Polskich „Iustitia” pragnê wyraziæ swoje zaniepokojenie sytuacj¹ wymie-
nionej grupy spo³ecznej.

Moje dodatkowe obawy budzi apel do wszystkich sêdziów o udzia³ w akcjach protestacyjnych organizo-
wanych przez stowarzyszenie.

Po przeanalizowaniu postulatów, jakie kieruj¹ do parlamentarzystów oraz rz¹du przedstawiciele œro-
dowiska sêdziowskiego, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyczerpuj¹ce wyjaœnienia w sprawach podno-
szonych przez organizacjê.

Jakie Pan Minister przewiduje dzia³ania w zwi¹zku z zapowiadanymi akcjami protestacyjnymi, takimi
jak dzieñ bez wokandy – w styczniu 2009 r. – czy ze sk³adaniem oœwiadczeñ o nieprzystêpowaniu do ko-
misji wyborczych w œwietle zbli¿aj¹cych siê wyborów do Parlamentu Europejskiego?

Czy znane s¹ Panu Ministrowi postulaty przedstawiane przez zainteresowanych we wspomnianych
uchwa³ach z dnia 25 paŸdziernika 2008 r.?

Czy Pan Minister ma pomys³ na rozwi¹zanie zaistnia³ych problemów oraz konkretny program
dzia³ania?

Z uwagi na art. 24 i art. 178 Konstytucji RP postulat zg³aszany przez SSP „Iustitia” dotycz¹cy wynagro-
dzenia uwa¿am za zasadny. W moim przekonaniu ta sprawa powinna byæ jedn¹ z priorytetowych spraw
do za³atwienia przez Pana Ministra.

Jakie jest stanowisko rz¹du RP wobec dezyderatu nr 2 Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka,
z którego wynika, ¿e wynagrodzenia sêdziów s¹ sprzeczne z konstytucj¹? Takie stanowisko mia³o zostaæ
zajête.

Na jakim etapie s¹ zapowiadane przez Pana Ministra projekty dotycz¹ce kompleksowych zmian syste-
mowych w sprawie uposa¿eñ sêdziowskich?

Niezale¿nie od kompleksowych zmian systemowych Pan Minister zobowi¹za³ siê, i¿ ka¿dy sêdzia bez
wzglêdu na stanowisko otrzyma podwy¿kê w wysokoœci ponad 1 tysi¹ca z³ brutto w drodze incydentalnej
interwencji normatywnej. Czy te œrodki zosta³y zabezpieczone we wstêpnym projekcie ustawy bud¿eto-
wej proponowanym przez rz¹d?

Ponadto postulaty zawieraj¹ inne bardzo wa¿ne kwestie, które dotycz¹ m.in. wyodrêbnienia bud¿e-
towego s¹dów powszechnych na wzór rozwi¹zañ dotycz¹cych S¹du Najwy¿szego oraz s¹downictwa admi-
nistracyjnego, ograniczenia nadzoru administracyjnego nad s¹dami powszechnymi i przekazania go
pierwszemu prezesowi S¹du Najwy¿szego, przywrócenia s¹downictwu atrybutów samorz¹dnoœci po-
przez zapewnienie wszystkim sêdziom udzia³u w samorz¹dzie sêdziowskim i zwiêkszenie uprawnieñ sa-
morz¹du. Oczywiœcie to nie wszystkie postulaty, dlatego prosi³bym o pochylenie siê nad problemem kom-
pleksowo, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w omawianej uchwale.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Edmunda Wittbrodta

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Zgodnie z za³o¿eniami profesjonalizacji polskiego wojska od 1 stycznia 2010 r. armia stanie siê zawo-
dowa. Konsekwencj¹ tego bêdzie likwidacja istniej¹cej od 1988 r. s³u¿by zastêpczej poborowych.

Zwracaj¹ siê do mnie zaniepokojeni dyrektorzy placówek, w których poborowi odbywaj¹ s³u¿bê za-
stêpcz¹. Po zlikwidowaniu tej formacji polskie szpitale, domy pomocy spo³ecznej i domy dziecka zostan¹
pozbawione du¿ego wsparcia osobowego, a sytuacja finansowa takich placówek, jak wiadomo, jest trud-
na. Koszt zatrudnienia poborowego w takich placówkach ze strony pracodawcy jest niewielki i wynosi
oko³o 200 z³. Pozosta³a czêœæ uposa¿enia jest refundowana przez wojewódzkie urzêdy pracy, które w imie-
niu marsza³ków województw realizuj¹ zadania wynikaj¹ce z ustawy o s³u¿bie zastêpczej. Wed³ug zesta-
wieñ ministerstwa pracy w roku 2006 poborowi odbywali s³u¿bê zastêpcz¹ w 1258 podmiotach na terenie
kraju, zaœ w 2007 r. – w 1374 podmiotach. Odpowiednio w 2006 r. pracowa³o 8849 poborowych, zaœ w
2007 r. – 2867.

Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy po likwidacji s³u¿by zastêpczej tego typu placówki bêd¹
mog³y liczyæ na inn¹ pomoc ze strony pañstwa. Czy œrodki finansowe, jakie s¹ przeznaczane na realizacjê
zadañ wynikaj¹cych z ustawy o s³u¿bie zastêpczej, w ca³oœci zostan¹ przeznaczone na tworzenie armii za-
wodowej? Wed³ug danych ministerstwa pracy by³y to kwoty niema³e; w 2006 r. by³o to 25 931 704 z³, a w
minionym roku – 28 434 000 z³. Bêdê wdziêczny za udzielenie informacji w tej sprawie.

Edmund Wittbrodt
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z obowi¹zkiem sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej budynków, wyni-

kaj¹cym z wprowadzenia dyrektywy 2002/91 WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, nasuwa mi siê kilka w¹tpliwoœci dotycz¹cych zmian w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane.

1. W projekcie wymienionej ustawy w art. 5 pkt 3 widnieje zapis, i¿ „dla ka¿dego budynku oddawanego
do u¿ytkowania oraz budynku podlegaj¹cego zbyciu lub wynajmowi powinna byæ ustalona, w formie
œwiadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna”. Z kolei w pkcie 4 i 5 za-
pis wygl¹da nastêpuj¹co: „W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub czêœciami budynku sta-
nowi¹cymi samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹, jak te¿ budynków ze wspóln¹ instalacj¹ grzewcz¹,
sporz¹dza siê œwiadectwo charakterystyki energetycznej”.

2. W art. 63a widnieje zapis, ¿e „nabywcy budynku lub lokalu powinno byæ udostêpnione œwiadectwo
charakterystyki energetycznej lokalu, je¿eli przepisy ustawy wymagaj¹ dla tego budynku lub lokalu
ustalenia jego charakterystyki energetycznej”.

3. W art. 5 pkt 11 zapis stanowi, i¿ „za równorzêdne z odbyciem szkolenia oraz z³o¿eniem z wynikiem
pozytywnym egzaminu, o którym mowa [...], uznaje siê ukoñczenie nie mniej ni¿ rocznych studiów
na kierunkach: architektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie
audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”. Pkt 12:
„Program studiów podyplomowych […] powinien uwzglêdniaæ problematykê objêt¹ programem szkoleñ,
okreœlonym w drodze rozporz¹dzenia.”

W zwi¹zku z tymi zapisami proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poni¿sze pytania.
1. Czy w myœl projektu ustawy osoby wynajmuj¹ce budynki mieszkalne maj¹ obowi¹zek sporz¹dziæ

œwiadectwo charakterystyki energetycznej?
2. Czy w œwietle przygotowywanych zmian notariusz podczas spisywania aktu notarialnego sprzeda¿y

budynku bêdzie mieæ obowi¹zek wymagaæ okazania kupuj¹cemu œwiadectwa charakterystyki energe-
tycznej budynku?

3. Jakie kompetencje dotycz¹ce sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej budynków
powinny posiadaæ osoby z uprawnieniami budowlanymi, które w myœl ustawy zwolnione bêd¹ z egzami-
nów?

4. Czy zasadne jest stwierdzenie, ¿e osoba koñcz¹ca piêcioletnie dzienne studia na kierunku „budow-
nictwo” ma mniejsze kompetencje dotycz¹ce sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej od
osoby, która ukoñczy³a roczne studia podyplomowe na kierunku „budownictwo”?

5. Czy osoba po dziennych studiach na kierunku „in¿ynieria œrodowiska”, aby posiadaæ uprawnienia
do sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej, powinna ukoñczyæ dodatkowo roczne stu-
dia podyplomowe na identycznym kierunku?

6. Co by³o przes³ank¹, aby w niektórych przypadkach odstêpowaæ od egzaminów, które s¹ najlepszym
sposobem potwierdzenia kompetencji? Sporz¹dzanie œwiadectw charakterystyki energetycznej budyn-
ków to nowy dzia³, który nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z bran¿¹ budowlan¹. Nadmieniê tylko, i¿ do
sporz¹dzenia takiego œwiadectwa niezbêdna jest wiedza zarówno z tematyki budownictwa, jak i ochrony
œrodowiska, fizyki, energetyki, wiedzy ciep³owniczej i wielu innych. Niezrozumia³a jest wiêc dla mnie pro-
pozycja zwolnienia z egzaminów osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane oraz koñcz¹cych podyplo-
mowe studia na wymienionych w ustawie kierunkach. Wed³ug mnie takie osoby mo¿na zwolniæ jedynie
ze szkolenia dotycz¹cego sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej.

7. Kto bêdzie decydowa³, czy na danym kierunku studiów podyplomowych uwzglêdniona zostanie pro-
blematyka objêta programem szkoleñ okreœlonym w ust. 9? I czy osoby koñcz¹ce takie studia dostan¹
dodatkowy certyfikat umo¿liwiaj¹cy sporz¹dzanie œwiadectw charakterystyki energetycznej?

8. Czy w rozporz¹dzeniu zostanie podana lista kierunków studiów podyplomowych (wraz z uczelnia-
mi), po których ukoñczeniu osoby bêd¹ mog³y bez egzaminu sporz¹dzaæ œwiadectwa charakterystyki
energetycznej?

9. Czy w przypadku, jeœli dana osoba kilkakrotnie nie zda egzaminu, a w miêdzyczasie ukoñczy stu-
dium podyplomowe, nabêdzie uprawnienia do sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej?
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10. Czy prawd¹ jest, i¿ w ministerstwie trwaj¹ prace nad zamro¿eniem œrodków finansowych w bud¿e-
cie w zwi¹zku z ewentualnymi sankcjami Komisji Europejskiej, na³o¿onymi za niedotrzymanie terminu
dotycz¹cego stosowania œwiadectw charakterystyki energetycznej?

Œwiadectwa charakterystyki energetycznej s¹ nowym wymogiem wi¹¿¹cym siê z nasz¹ obecnoœci¹ we
Wspólnocie Europejskiej, prowadz¹cym do zobrazowania i jednoczesnego zwiêkszania efektywnoœci
energetycznej, a co za tym idzie, zmniejszenia zapotrzebowania na energiê. Wiele zapisów znajduj¹cych
siê w projekcie ustawy – Prawo budowlane jest dla mnie niezrozumia³ych. To, ¿e nie ma ich jednolitej in-
terpretacji, mo¿e doprowadziæ do powstawania wielu niepotrzebnych sporów i niedomówieñ, co w konse-
kwencji mo¿e powodowaæ zachwianie przestrzegania prawa dotycz¹cego obowi¹zku sporz¹dzania œwia-
dectw charakterystyki energetycznej. Udzielenie odpowiedzi na powy¿sze pytania znacznie u³atwi inter-
pretowanie przepisów zawartych w ustawie.

Z powa¿eniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Sytuacja polskiej s³u¿by zdrowia jest powszechnie znana. Codziennie otrzymujemy informacje o kry-

tycznym po³o¿eniu finansowym zak³adów opieki zdrowotnej w ca³ej Polsce, trudnoœciach w uzyskaniu
dostêpu do lekarzy oraz w wykonaniu koniecznych dla ratowania zdrowia, a czasem nawet ¿ycia, badañ.
W szczególnoœci problemy te narastaj¹ pod koniec roku, kiedy zak³ady opieki zdrowotnej wyczerpi¹ przy-
znane im limity.

Zwracam siê do Pani Minister na wyraŸne ¿yczenie moich wyborców – nie tylko pacjentów, ale równie¿ i
pracowników s³u¿by zdrowia oraz dzia³aczy samorz¹dowych – w sprawie wykorzystania sprzêtu medycz-
nego w placówkach s³u¿by zdrowia. Docieraj¹ do mnie informacje o niebezpiecznych, a wrêcz korupcjo-
gennych praktykach, jakie maj¹ miejsce w wielu szpitalach. Otó¿ wielokrotnie pacjenci s¹ zmuszeni do
czekania w d³ugiej, czêsto kilkumiesiêcznej kolejce na wykonanie niezbêdnych badañ, gdy¿ w tym mie-
si¹cu lub roku limit zosta³ ju¿ wyczerpany. Sytuacja ulega jednak radykalnej zmianie, gdy pacjent chce
wykonaæ badania nie w ramach œwiadczeñ gwarantowanych, lecz prywatnie, po tak zwanych godzinach,
w szpitalu, oczywiœcie na szpitalnym sprzêcie, na którym wczeœniej odmówiono mu bezp³atnego badania
ze wzglêdu na wyczerpany limit. Prywatnie limit ju¿ nie obowi¹zuje. Oczywiœcie z pozoru jest to uzasad-
nione, gdy¿ pacjent p³aci za wykonanie badañ, czyli ponosi ich koszt. Ale czy pe³ny?

Proszê rozwa¿yæ przyk³ad badañ rentgenowskich. Aparat rentgenowski zosta³ zakupiony przez szpital
i jest przez szpital wykorzystywany w ramach przyznanego limitu. Oznacza to, i¿ dziennie mo¿na wyko-
naæ na przyk³ad do dziesiêciu przeœwietleñ. Po po³udniu jednak w gabinecie prywatnym, de facto znaj-
duj¹cym siê równie¿ na terenie szpitala i korzystaj¹cym z ca³ej jego infrastruktury, limit ju¿ nie obo-
wi¹zuje i ka¿demu, kto chce, i komu zgodnie z zaleceniem lekarza powinno zostaæ wykonane przeœwietle-
nie, jest ono wykonywane. Z informacji, jakie otrzymujê, wynika, i¿ gabinety te nie pokrywaj¹ kosztów zu-
¿ytych materia³ów do badañ ani te¿ kosztów zu¿ycia sprzêtu, bo jak wiadomo, jest to koszt ma³o widocz-
ny. Nie pokrywaj¹ kosztów, bo koszty pokrywa w³aœciciel, czyli szpital. Nikt nie bierze pod uwagê faktu, i¿
intensywnoœæ u¿ytkowania sprzêtu medycznego przez szpital i przez gabinet prywatny na jego terenie
jest niewspó³mierna.

W zwi¹zku z tym przyk³adem i informacjami pacjentów mam pytanie, czy Pani Minister jest znana opi-
sana sytuacja. A jeœli tak, to jak resort zdrowia reguluje wykorzystywanie publicznego sprzêtu medycz-
nego znajduj¹cego siê w publicznych szpitalach, zakupionego za publiczne fundusze, przez gabinety pry-
watne znajduj¹ce siê na terenie szpitali? Czy dyrektorzy placówek maj¹ obowi¹zek informowania o tego
typu „wypo¿yczeniach”? Czy w raportach o wykorzystaniu sprzêtu uwzglêdnia siê „prywatne obci¹¿e-
nie”? Czy resort przeprowadza³ kiedykolwiek kontrolê w tym zakresie, a jeœli nie, to czy nie by³oby zasad-
ne sprawdzenie tych informacji?

Pani Minister, zwracam siê z proœb¹ o ustosunkowanie siê do opisanej praktyki wykorzystywania
sprzêtu medycznego w publicznych jednostkach przez gabinety prywatne, gdy¿ poprawne zarz¹dzanie
zasobami sprzêtowymi w szpitalach i efektywne ich wykorzystanie mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na poprawê
jakoœci obs³ugi pacjentów oraz skróciæ czas oczekiwania w kolejkach na wykonanie niezbêdnych badañ
ratuj¹cych zdrowie, a czasem nawet ¿ycie obywateli.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Proszê o zajêcie stanowiska i udzielenie informacji w sprawie zaawansowania prac nad dokumentem
„Program ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wis³y”.

Celem programu jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa powodziowego w dorzeczu górnej Wis³y poprzez
efektywne planowanie i realizacjê œrodków ochrony, rozwój dzia³añ prewencyjnych maj¹cych za zadanie
ograniczenie zagro¿enia powodziowego. W œwietle postanowieñ dyrektywy w sprawie oceny wp³ywu nie-
których planów i programów na œrodowisko (2001/42/WE) opóŸnianie prac nad przyjêciem tego progra-
mu, podobnie jak brak spójnych z nim planów ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia³ania skut-
kom suszy na obszarze kraju, za tworzenie których odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej, uniemo¿liwi miêdzy innymi realizacjê inwestycji w tym obszarze problemowym, szcze-
gólnie w przypadku korzystania ze œrodków Unii Europejskiej.

W moim przekonaniu nie mo¿na w nieskoñczonoœæ przenosiæ ciê¿aru w³aœciwej oceny mo¿liwych
dzia³añ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia celów strategicznych, jakimi s¹: zaspokojenie potrzeb ludnoœci
w zakresie zaopatrzenia w wodê do picia i do celów sanitarnych czy podniesienie skutecznoœci ochrony
ludnoœci i gospodarki w sytuacjach kryzysowych, na etap projektowania przedsiêwziêæ. Ze wzglêdów sys-
temowych na etapie oceny oddzia³ywania na œrodowisko poszczególnych przedsiêwziêæ nie ma mo¿liwo-
œci prawid³owej identyfikacji mo¿liwych przedsiêwziêæ, jak te¿ ich w³aœciwej oceny, choæby w kontekœcie
zastosowania procedury wynikaj¹cej z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej.

Brak dokumentów strategicznych, dla których we w³aœciwy sposób przeprowadzono procedurê oceny
oddzia³ywania na œrodowisko, skutkuje decyzjami politycznymi w tych tak wa¿nych kwestiach.
Przyk³adem takich politycznych dzia³añ jest chocia¿by ustalona i opublikowana przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego zweryfikowana lista projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i œrodowisko” 2007–2013, gdzie na liœcie podstawowej priorytetu III „Zarz¹dzanie zaso-
bami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska”, dzia³ania 3.1. „Retencjonowanie wody i zapewnienie
bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego” nie zosta³y uwzglêdnione zadania z dorzecza górnej Wis³y. Warto
tutaj dodaæ, ¿e takie, a nie inne okreœlenie listy nie wynika³o ani z prognozy skutków dla œrodowiska
sporz¹dzonej dla tego programu, ani te¿ z ustaleñ przeprowadzonej oceny oddzia³ywania na œrodowisko
dla tego dokumentu.

Maj¹c to wszystko na uwadze oraz zagro¿enia dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania œrodków UE zwra-
cam siê do Pana Ministra o udzielenie informacji, czy s¹ kontynuowane prace nad przygotowaniem „Pro-
gramu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wis³y”, jaki jest stan zaawansowania tych prac,
oraz okreœlenie terminu zakoñczenia prac nad tym programem.

Stanis³aw Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 21. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w 90. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê

11 listopada 2008 r. mija 90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Zas³ug¹ wielu pokoleñ
by³o zbudowanie to¿samoœci Polaka, w³asn¹ krwi¹ i prac¹, na przekór opresji zaborców. Marsza³ek Józef
Pi³sudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyñski, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty
i inni Wielcy Rodacy podjêli ich dzie³o i stworzyli podwaliny niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.

W ci¹gu zaledwie trzech miesiêcy uchwalono Ma³¹ Konstytucjê. Odby³y siê wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego. Po niespe³na trzech latach powsta³y Konstytucja marcowa i dwuizbowy parlament. Instytucje
demokratyczne rodzi³y siê w warunkach nieustaj¹cej walki o ostateczny kszta³t granic Rzeczypospolitej.
W obliczu œmiertelnego zagro¿enia m³odego pañstwa, w sierpniu 1920 roku, Naród Polski raz jeszcze po-
kaza³, do jak wielkich poœwiêceñ jest zdolny, by ocaliæ Niepodleg³¹.

Dwadzieœcia lat wystarczy³o do odbudowy pañstwa, spo³eczeñstwa i gospodarki. Wbrew trudnoœciom
politycznym i ekonomicznym przeszkodom Polska nie ustawa³a w rozwoju. Do znacz¹cych osi¹gniêæ
Drugiej Rzeczypospolitej nale¿a³y budowy Centralnego Okrêgu Przemys³owego i portu w Gdyni. Jednak
najcenniejsz¹ spuœcizn¹ by³ i jest patriotyzm Jej córek i synów. To Pokolenie Powstania Warszawskiego
potrafi³o stawiæ czo³a dwóm totalitaryzmom.

W niepodleg³ej Polsce dorasta³ i kszta³ci³ siê Karol Wojty³a. W tym czasie formowa³ siê Jego charakter, tutaj
dojrzewa³a Jego ¿yciowa postawa. Nauczanie papie¿a Polaka Jana Paw³a II o przyrodzonej godnoœci cz³owie-
ka sta³o siê inspiracj¹ dla spo³eczeñstwa polskiego i jego integracji wokó³ „Solidarnoœci”. W Naród wst¹pi³
duch, który da³ Polakom si³ê, by zwyciê¿yæ. Dziêki temu po pó³wieczu odrodzi³a siê Rzeczpospolita.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

Mija 90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, a 4 czerwca 2009 r. up³ynie 20 lat od wybo-
rów, które zapocz¹tkowa³y demokratyczne przemiany. Do istnienia zosta³ przywrócony Senat, a w pe³ni
wolne i demokratyczne wybory do tej Izby sta³y siê symbolem powrotu Polski do rodziny krajów demokra-
tycznych. Ich wynik jednoznacznie dowiód³, ¿e Polacy chc¹ sami decydowaæ o swoim losie.

System komunistyczny narzucony nam po II wojnie œwiatowej wywo³a³ w dwóch pokoleniach Polaków
têsknotê za prawdziw¹ wolnoœci¹, której demokracja jest jedyn¹ rêkojmi¹. Pragnienie wolnoœci nigdy
w naszym narodzie nie zgas³o. Gdy tylko pojawi³a siê szansa na jego spe³nienie, zosta³a wykorzystana
przez Polaków jak najlepiej.

Nie mog³o byæ inaczej w kraju, którego nazwa od wieków symbolizowa³a przywi¹zanie do demokratycz-
nych idea³ów; kraju, którego naród, odrzucaj¹c nacjonalistyczny egoizm, umieszcza³ na sztandarach
has³o „Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹”.

My nie zapominamy, ¿e to g³os Polaków, którzy od Strajku Sierpniowego i powstania „Solidarnoœci” wy-
raŸnie i donoœnie formu³owali program powrotu do europejskiej wspólnoty, zburzy³ mur dziel¹cy Europê.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OG£ASZA ROK 2009 ROKIEM POLSKIEJ DEMOKRACJI.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o pielêg-

nowanie demokratycznych tradycji i szerzenie demokratycznych obyczajów w ¿yciu spo³ecznym.
Senat zachêca w³adze pañstwowe i samorz¹dowe do podejmowania inicjatyw sprzyjaj¹cych ugrunto-

waniu demokratycznych regu³ postêpowania. Senat uznaje, ¿e poszanowanie demokracji jest istotnym
elementem polskiej racji stanu.

Senat apeluje do nauczycieli, wychowawców m³odych Polaków o kszta³towanie postaw demokratycz-
nych wœród pokolenia, które bêdzie decydowa³o o przysz³oœci Polski.

Senat jest przekonany, ¿e za utrzymanie i rozwój demokratycznych norm jesteœmy odpowiedzialni
wszyscy, wiêc ich upowszechnianie powinno byæ naturalnym zadaniem mediów. Wszelkie wartoœci
kszta³tuj¹ce demokracjê, w tym tak¿e dotycz¹ce wolnoœci s³owa, powinny byæ traktowane z powag¹ i od-
powiedzialnoœci¹.

Polskoœæ, polska kultura, obyczaje i historyczna pamiêæ s¹ nierozerwalnie z³¹czone z demokracj¹.
Uwa¿amy przeto, ¿e Rok Polskiej Demokracji powinien byæ czasem umacniania naszych demokratycz-
nych tradycji oraz wartoœci.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o emeryturach kapita³owych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o emeryturach kapita³owych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 8 w pkt 1 na koñcu œrednik zastêpuje siê wyrazem „oraz”;
2) w art. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwota œrodków zgromadzonych na rachunku cz³onka otwartego funduszu emerytalnego, ustalo-
na na ostatni dzieñ miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od którego zostanie przyznana emerytura,
jest równa lub wy¿sza od dwudziestokrotnoœci kwoty dodatku pielêgnacyjnego.”;

3) w art. 10 w ust. 1 w pkt 1 na koñcu œrednik zastêpuje siê wyrazem „oraz”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o emeryturach kapita³owych, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 3
poprawki o charakterze doprecyzowuj¹cym. Poprawki s¹, zdaniem Senatu, konieczne, bowiem popra-
wiaj¹ przepisy stanowi¹ce podstawowe regulacje dotycz¹ce nabycia prawa do okresowej i do¿ywotniej
emerytury kapita³owej.

Poprawki zawarte w pkt 1 i pkt 3 uchwa³y Senatu maj¹ na celu zmianê przepisów wskazuj¹cych wa-
runki, od spe³nienia których ustawa uzale¿nia nabycie prawa do okresowej (poprawka do art. 8) b¹dŸ do-
¿ywotniej (poprawka do art. 10) emerytury kapita³owej. Warunki te powinny byæ spe³nione ³¹cznie. Z tego
wzglêdu niezbêdnym wymogiem jest po³¹czenie ich spójnikiem koniunkcji.

Poprawka zawarta w pkt 2 uchwa³y Senatu doprecyzowuje jeden z warunków nabycia prawa do eme-
rytury okresowej, eliminuj¹c w¹tpliwoœci interpretacyjne, dotycz¹ce momentu zgromadzenia okreœlonej
kwoty œrodków na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
334 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapita³owych



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks pracy, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w § 5 w pkt 2 wyraz „i” zastêpuje siê wyrazami „, w szczególnoœci”;
2) w art. 1 w pkt 2, w § 2 w zdaniu wstêpnym wyraz „proporcjonalnie” zastêpuje siê wyrazem „proporcjo-

nalne”;
3) w art. 2 wyrazy „14 dni” zastêpuje siê wyrazami „30 dni”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks pracy, postanowi³ wprowadziæ do niej 3 poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat postanowi³ ujednoliciæ definicje okreœleñ „molestowanie” oraz „mole-
stowanie seksualne”. Art. 183a § 5 pkt 2 w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm stanowi, ¿e molesto-
waniem jest „niepo¿¹dane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci pracowni-
ka i stworzenie wobec niego zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmos-
fery”, natomiast w myœl § 6 tego przepisu, molestowanie seksualne to „ niepo¿¹dane zachowanie o cha-
rakterze seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie
godnoœci pracownika, w szczególnoœci stworzenie wobec niego zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej,
upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery”. W opinii Izby okreœlenia te powinny zostaæ ujednolicone, aby
unikn¹æ w przysz³oœci problemów interpretacyjnych. Znaczenie przepisu zmienia siê bowiem istotnie
w zale¿noœci od tego, czy u¿ywa siê w nim spójnika „i”, czy te¿ wyra¿enia „w szczególnoœci”.

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny.
W poprawce nr 3 Senat wyd³u¿y³ okres vacatio legis ustawy. Ze wzglêdu na nowe obowi¹zki nak³adane

na pracodawców, wynikaj¹ce w szczególnoœci z art. 2071 dodawanego do Kodeksu pracy, minimalny
okres vacatio legis zaproponowany dla ustawy przez Sejm mo¿e siê okazaæ zbyt krótki, aby mogli oni do-
stosowaæ prowadzon¹ dzia³alnoœæ do nowych przepisów.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy 339



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
17 paŸdziernika 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 8 w lit. c w tiret drugim, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)cz³onkowi rodziny przys³uguje za granic¹, na osobê wymagaj¹c¹ opieki, œwiadczenie na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z opiek¹, chyba ¿e przepisyo koordynacji systemów zabezpieczenia spo³e-
cznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹ inaczej.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Poprawka ma charakter redakcyjny. Zmierza do zapewnienia wiêkszej czytelnoœci przepisu i spójnoœci
terminologicznej w ramach ustawy.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych 341



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, ustawy o podatkach

i op³atach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 11 po wyrazie „psa” dodaje siê wyrazy „, w szczególnoœci psa przewodnika oso-

by niewidomej lub niedowidz¹cej oraz psa asystenta osoby niepe³nosprawnej ruchowo”;
2) w art. 1 w pkt 2:

a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 20a” dodaje siê wyrazy „i 20b”,
b) w art. 20a:

– w ust. 5 po wyrazach „prowadz¹cy szkolenie” dodaje siê wyrazy „psów asystuj¹cych”,
– skreœla siê ust. 7–11,

c) po art. 20a dodaje siê art. 20b w brzmieniu:
„Art. 20b.

1.Statuspsaasystuj¹cegopotwierdzacertyfikatwydawanypoodbyciuodpowiedniegoszkolenia.
2. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadz¹cy szkolenie psów asystuj¹cych,

wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
3. Koszty wydania certyfikatu finansowane s¹ ze œrodków Funduszu na wniosek podmiotu up-

rawnionego do wydawania certyfikatów.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, prowadzi Pe³nomocnik.
5. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek podmiotu prowadz¹cego szkolenie psów asy-

stuj¹cych.
6. Pe³nomocnik zawiadamia podmiot, który z³o¿y³ wniosek o wpis do rejestru, o wpisie lub od-

mowie dokonania wpisu do rejestru.
7. Pe³nomocnik mo¿e przeprowadzaæ kontrolê podmiotów uprawnionych do wydawania certy-

fikatów w zakresie spe³niania warunków okreœlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie ust. 9.

8. Pe³nomocnik dokonuje wykreœlenia z rejestru w przypadku niespe³niania warunków okreœlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, o czym zawiadamia podmiot wykreœlony.

9. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, maj¹c na uwadze sprawnoœæ szko-
lenia i certyfikacji, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:
1) rodzaje psów asystuj¹cych, dla których mo¿liwe jest wydawanie certyfikatów;
2) warunki, jakie powinny spe³niaæ podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz

sposób oceny spe³niania tych warunków;
3) tryb sk³adania i rozpatrywania wniosków o finansowanie kosztów wydawania certyfika-

tów, wysokoœæ oraz sposób przyznawania i przekazywania œrodków Funduszu na ten cel;
4) tryb sk³adania i rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do

wydawania certyfikatów;
5) sposób dokonywania wpisu i zmian w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania

certyfikatów, zakres danych objêtych rejestrem oraz sposób prowadzenia tego rejestru;
6) wzory wniosków, o których mowa w pkt 3 i 4 oraz zawiadomieñ o wpisie, odmowie doko-

nania wpisu, a tak¿e o wykreœleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania
certyfikatów;

7) sposób oznaczania psów asystuj¹cych i psów w trakcie szkolenia.”;
3) w art. 4 skreœla siê wyrazy „ust. 1–6”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych oraz ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Poprawka nr 1 doprecyzowuje definicjê psa asystuj¹cego poprzez wskazanie, i¿ za psa asystuj¹cego
uznaje siê w szczególnoœci psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidz¹cej oraz psa asystenta oso-
by niepe³nosprawnej ruchowo.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za zasadne uporz¹dkowanie, uzupe³nienie i doprecyzowa-
nie regulacji, w szczególnoœci w zakresie dotycz¹cym: procedury wydawania i finansowania certyfikatów
potwierdzaj¹cych status psa asystuj¹cego, podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów, reje-
stru takich podmiotów, a tak¿e funkcji Pe³nomocnika. Ponadto Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y do-
precyzowaæ zakres spraw przekazanych do uregulowania ministrowi w³aœciwemu do spraw zabezpiecze-
nia spo³ecznego w drodze rozporz¹dzenia.

Poprawka nr 3 ma charakter techniczno-legislacyjny. Stanowi konsekwencjê przyjêcia poprawki nr 2.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej

i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych… 343



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie medycyny pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie medycyny pracy, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o s³u¿bie cywilnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
24 paŸdziernika 2008 r. ustawy o s³u¿bie cywilnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 19:

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) mo¿e skierowaæ swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu naboru przepro-

wadzanego na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podleg³ej lub nadzorowanej
przez Prezesa Rady Ministrów lub w³aœciwego ministra, na które na podstawie odrêbnych prze-
pisów przeprowadza siê otwarty i konkurencyjny nabór.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w przebiegu procesu naboru na stanowisko

okreœlone w ust. 3 pkt 4, Rada mo¿e zwróciæ siê do Prezesa Rady Ministrów o zarz¹dzenie prze-
prowadzenia ponownego naboru.”;

2) w art. 70 w pkt 5 wyraz „utraty” zastêpuje siê wyrazami „o pozbawieniu”;
3) w art. 134 po wyrazach „(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póŸn. zm.)” dodaje siê wyrazy „wprowadza

siê nastêpuj¹ce zmiany:”, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 1 oraz dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:
„2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Art. 3a. Na stanowisko urzêdnika pañstwowego zatrudnionego w urzêdach wymienionych
w art. 1 ust. 1 mo¿e zostaæ przeniesiony w drodze porozumienia pracodawców cz³onek kor-
pusu s³u¿by cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia..... 2008 r. o s³u¿bie cywilnej.”.”;

4) w art. 135 w pkt 1, w ust. 5 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Minister w³aœciwy do spraw zdrowia odwo³uje dyrektora Agencji.”;

5) skreœla siê art. 140;
6) po art. 157 dodaje siê art. 157a w brzmieniu:

„Art. 157a. W ustawie z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz.
394) po art. 33b dodaje siê art. 33c w brzmieniu:
„Art. 33c. W razie stwierdzenia nieprawid³owoœci w przebiegu naboru na stanowisko kierownika je-

dnostki organizacyjnej podleg³ej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub w³aœciwe-
go ministra, na które na podstawie odrêbnych przepisów przeprowadza siê otwarty i konkuren-
cyjny nabór, Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady S³u¿by Cywilnej, o której mowa w ustawie
z dnia....... 2008 r. o s³u¿bie cywilnej, mo¿e zarz¹dziæ ponowne przeprowadzenie naboru.”.”;

7) w art. 171 w pkt 6, w art. 28a dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2
w brzmieniu:
„2. O stanowisko zastêpcy dyrektora biura w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³aœciwego do spraw

zagranicznych mo¿e ubiegaæ siê tak¿e cz³onek personelu pomocniczego lub inna osoba spe³nia-
j¹ca wymagania okreœlone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy spe³niaj¹ dodatkowo wymagania okreœ-
lone w art. 53 ustawy z dnia...... o s³u¿bie cywilnej.”;

8) w art. 183 przed pkt 1 dodaje siê pkt... w brzmieniu:
„...) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa UKE powo³uje Prezes Rady Ministrów, spoœród osób zaproponowanych przez Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji. Prezes Rady Ministrów odwo³uje Prezesa UKE.”;”;

9) w art. 189, w art. 8:
a) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Agencji powo³uje zastêpców Prezesa Agencji spoœród osób wy³onionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru. Prezes Agencji odwo³uje zastêpców Prezesa Agencji.”,

b) po ust. 12 dodaje siê ust. 12a i 12b w brzmieniu:
„12a. Zespó³ przeprowadzaj¹cy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2a, powo³uje Prezes

Agencji.
12b. Do sposobu przeprowadzenia naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2a, stosuje siê

odpowiednio ust. 3–12.”;



10) po art. 189 dodaje siê art. 189a w brzmieniu:
„Art. 189a. W ustawie z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego

ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wisko (Dz. U. Nr..., poz....) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 125 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Szef S³u¿by Cywilnej na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska – w odniesie-
niu do urzêdnika s³u¿by cywilnej;”;

2) art. 126 otrzymuje brzmienie:
„Art. 126.

1. Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska powo³uje Prezes Rady Ministrów, spoœród
osób wy³onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
w³aœciwego do spraw œrodowiska. Prezes Rady Ministrów odwo³uje Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Œrodowiska.

2. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska, na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Œro-
dowiska, powo³uje zastêpców Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska, spoœród
osób wy³onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w³aœciwy do
spraw œrodowiska odwo³uje zastêpców Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska.

3. Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska mo¿e zajmowaæ osoba, która:
1) posiada tytu³ zawodowy magistra lub równorzêdny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe³ni praw publicznych;
4) nie by³a skazana prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne

przestêpstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta¿ pracy, w tym co najmniej 3-letni sta¿ pracy na stano-

wisku kierowniczym, w zakresie ochrony œrodowiska;
7) posiada wykszta³cenie i wiedzê z zakresu spraw nale¿¹cych do w³aœciwoœci General-

nego Dyrektora Ochrony Œrodowiska.
4. Informacjê o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska og³a-

sza siê przez umieszczenie og³oszenia w miejscu powszechnie dostêpnym w siedzibie
urzêdu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzêdu i Biuletynie Informacji Publicz-
nej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og³oszenie powinno zawieraæ:
1) nazwê i adres urzêdu;
2) okreœlenie stanowiska;
3) wymagania zwi¹zane ze stanowiskiem wynikaj¹ce z przepisów prawa;
4) zakres zadañ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk³adania dokumentów;
7) informacjê o metodach i technikach naboru.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 10 dni od dnia opublikowa-
nia og³oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska przeprowadza ze-
spó³, powo³any przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska, licz¹cy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doœwiadczenie daj¹ rêkojmiê wy³onienia najlepszych kandy-
datów. W toku naboru ocenia siê doœwiadczenie zawodowe kandydata, wiedzê niezbêd-
n¹ do wykonywania zadañ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, mo¿e byæ dokona-
na na zlecenie zespo³u przez osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem zespo³u, która posiada odpo-
wiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

8. Cz³onek zespo³u oraz osoba, o której mowa w ust. 7, maj¹ obowi¹zek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotycz¹cych osób ubiegaj¹cych siê o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.

9. W toku naboru zespó³ wy³ania nie wiêcej ni¿ 3 kandydatów, których przedstawia mini-
strowi w³aœciwemu do spraw œrodowiska.

10. Z przeprowadzonego naboru zespó³ sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy:
1) nazwê i adres urzêdu;
2) okreœlenie stanowiska, na które by³ prowadzony nabór, oraz liczbê kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wiêcej ni¿ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych

wed³ug poziomu spe³niania przez nich wymagañ okreœlonych w og³oszeniu o naborze;
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4) informacjê o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy³onienia kandydata;
6) sk³ad zespo³u.

11. Wynik naboru og³asza siê niezw³ocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej urzêdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwê i adres urzêdu;
2) okreœlenie stanowiska, na które by³ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumie-

niu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacjê o niewy³onieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

og³oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp³atne.
13. Zespó³ przeprowadzaj¹cy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo³uje Ge-

neralny Dyrektor Ochrony Œrodowiska.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje

siê odpowiednio ust. 3–12.”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o s³u¿bie cywilnej, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 10 poprawek.
Poprawka nr 1 jest wyrazem przekonania Senatu, ¿e Rada S³u¿by Cywilnej powinna posiadaæ mo¿li-

woœæ obserwowania naboru na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych podleg³ych lub nad-
zorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo w³aœciwego ministra. W przypadku stwierdzenia niepra-
wid³owoœci w przebiegu procesu takiego naboru Rada S³u¿by Cywilnej bêdzie mog³a zwróciæ siê do Pre-
miera o przeprowadzenie ponownego naboru. Poprawka nr 6, która jest konsekwencj¹ przyjêtych roz-
wi¹zañ, przyznaje Prezesowi Rady Ministrów kompetencje do zarz¹dzenia ponownego naboru. Brak ta-
kiego uprawnienia czyni³by niewykonalnym ewentualny wniosek Rady S³u¿by Cywilnej o zarz¹dzenie po-
nownego naboru.

Poprawka nr 2 dostosowuje terminologiê ustawy do pojêæ stosowanych na gruncie Kodeksu karnego.
Poprawka nr 3 poszerza zakres nowelizacji ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych o zmiany

polegaj¹ce na aktualizacji odes³añ do nowej ustawy o s³u¿bie cywilnej.
Senat uzna³ za konieczne uzupe³nienie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoho-

lizmowi, poniewa¿ w nowelizacji tej ustawy nie wskazano podmiotu uprawnionego do odwo³ania dyrekto-
ra Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Poprawka nr 4 okreœla, ¿e jest to minister w³aœciwy
do spraw zdrowia.

W zwi¹zku z uchwaleniem nowej ustawy o pracownikach samorz¹dowych, Senat stan¹³ na stanowis-
ku, ¿e bezprzedmiotowy jest art. 140 wprowadzaj¹cy zmiany do ustawy, która ma byæ uchylona i za-
st¹piona nowym aktem prawnym. Z tego wzglêdu poprawka nr 5 zak³ada skreœlenie art. 140.

W ocenie Senatu wymóg posiadania stopnia dyplomatycznego w przypadku stanowisk zastêpców dy-
rektorów biur w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest rozwi¹zaniem zbyt restrykcyjnym. W przekona-
niu Izby mo¿e to doprowadziæ do ograniczenia krêgu potencjalnych kandydatów na te stanowiska.
Z uwagi na powy¿sze argumenty Senat proponuje poprawkê nr 7.

W zwi¹zku z uchyleniem ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwo-
wych Senat uzna³ za wskazane zmianê trybu powo³ywania Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej
oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska i jego zastêpców. Poprawka nr 8 wprowadza w tym za-
kresie stosowne zmiany do ustawy – Prawo telekomunikacyjne, natomiast poprawka nr 10 wprowadza
nowelizacjê ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

Poprawka nr 9 uzupe³nia regulacje normatywne dotycz¹ce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o przepisy okreœlaj¹ce tryb powo³ywania zastêpców Prezesa Agencji. W przekonaniu Senatu s¹
to zmiany, które uczyni¹ kompletnymi rozwi¹zania ustawowe.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o pracownikach samorz¹dowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o pracownikach samorz¹dowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 6 w ust. 2 i w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „za umyœlne przestêpstwo” dodaje siê wyrazy „œcigane

z oskar¿enia publicznego”;
2) w art. 6 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie „gospodarcz¹” dodaje siê wyrazy „o charakterze zgodnym z wyma-

ganiami na danym stanowisku”;
3) w art. 6 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzyska³a tytu³ licencjata, in¿yniera, magistra lub tytu³ równorzêdny.”;
4) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marsza³ek województwa mog¹ zatrudniaæ osoby

na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzêdzie gminy, starostwie powiato-
wym i urzêdzie marsza³kowskim.”,

b) w ust. 2 wyrazy „kierownika jednostki, o której mowa w art. 2” zastêpuje siê wyrazami „odpowied-
nio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostê lub marsza³ka”,

c) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie mo¿e przekroczyæ:

1) w gminach do 20.000 mieszkañców – 3 osoby;
2) w gminach do 100.000 mieszkañców oraz powiatach – 5 osób;
3) w pozosta³ych gminach oraz województwach – 7 osób.”;

5) po art. 30 dodaje siê art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. Sekretarz, skarbnik gminy, skarbnik powiatu i skarbnik województwa nie mog¹ ³¹czyæ za-

trudnienia z mandatem radnego.”;
6) po art. 32 dodaje siê art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. Przepisy art. 31 i 32 stosuje siê odpowiednio do doradców i asystentów.”;
7) w art. 41 w ust. 3 wyrazy „oœmiu lat” zastêpuje siê wyrazami „czterech lat”;
8) w art. 52 w ust. 1 po wyrazach „osób zatrudnionych na podstawie powo³ania” dodaje siê wyrazy „in-

nych ni¿ osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2”;
9) w art. 52 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. Sekretarze, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy nie spe³niaj¹ warunków okreœlonych w art.
5 ust. 2, mog¹ byæ nadal zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.”;

10) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 oraz art.

21 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 59 zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 niniejszej ustawy, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez
6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”;

11) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w stosunku do pracowników samorz¹dowych mianowanych stosuje

siê dotychczasowe przepisy dotycz¹ce wynagrodzeñ.”;
12) w art. 60 po wyrazach „z tym ¿e” dodaje siê wyrazy „art. 30a,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat proponuje przyjêcie 12 poprawek do uchwalonej przez Sejm na 26. posiedzeniu w dniu 24 paŸ-
dziernika 2008 r. ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

Poprawka nr 1 modyfikuje wymóg niekaralnoœci dotycz¹cy pracowników samorz¹dowych, w taki spo-
sób, aby stanowisk w administracji samorz¹dowej nie mog³y obj¹æ wy³¹cznie osoby skazane za przestêp-
stwa umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego.

Poprawki nr 2 i 3 odnosz¹ siê do wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych. Poprawka
nr 2 doprecyzowuje przepis okreœlaj¹cy wymagania zwi¹zane z zatrudnieniem na kierowniczym stanowi-
sku urzêdniczym w administracji samorz¹dowej, odnosz¹ce siê do wymogu wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej – charakter dzia³alnoœci gospodarczej ma odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym dla dane-
go stanowiska w administracji samorz¹dowej. Poprawka nr 3 modyfikuje przes³ankê odnosz¹c¹ siê do
wykszta³cenia osób ubiegaj¹cych siê o kierownicze stanowisko urzêdnicze w administracji samorz¹do-
wej w taki sposób, aby bez wzglêdu na rodzaj ukoñczonych studiów (studia pierwszego stopnia, drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie), w administracji samorz¹dowej mog³y byæ zatrudnione osoby
posiadaj¹ce okreœlony tytu³ zawodowy.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat uzna³ za konieczne ograniczenie liczby osób zatrudnianych w admi-
nistracji samorz¹dowej na tzw. „stanowiskach politycznych”. Poprawka ta przes¹dza, i¿ stanowiska do-
radców i asystentów mog¹ byæ obsadzane wy³¹cznie w urzêdach gmin, starostwach powiatowych oraz
urzêdach marsza³kowskich oraz okreœla limity osób, które mog¹ byæ zatrudniane na tych stanowiskach.
Jednoczeœnie uznano, i¿ doradcy i asystenci powinni byæ objêci obowi¹zkiem sk³adania oœwiadczeñ
o prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz oœwiadczeñ o stanie maj¹tkowym, na takich samych zasa-
dach jak pracownicy samorz¹dowi zatrudnieni na stanowiskach urzêdniczych (poprawka nr 6).

Poprawki nr 5 i 12 wprowadzaj¹ zakaz ³¹czenia zatrudnienia na stanowisku sekretarza i skarbnika
w gminie, powiecie i województwie z mandatem radnego jednostki samorz¹du terytorialnego oraz przewi-
duj¹, i¿ norma ta bêdzie mia³a zastosowanie od nowej kadencji organów stanowi¹cych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego. Izba uzna³a, i¿ stanowiska sekretarzy i skarbników, jako jedne z najwy¿szych sta-
nowisk w administracji samorz¹dowej, powinny byæ objête niepo³¹czalnoœci¹ z mandatem radnego, ana-
logicznie do rozwi¹zañ dotycz¹cych cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej.

Poprawka nr 7 obni¿a wiek dziecka, nad którym opieka wi¹¿e siê z prawem pracownika samorz¹dowe-
go do niewyra¿enia zgody na pracê w godzinach nadliczbowych, pracê w porze nocnej oraz w niedziele
i œwiêta. Uznano, i¿ to uregulowanie powinno byæ zbie¿ne z rozwi¹zaniami przyjêtymi w Kodeksie pracy.

Poprawki nr 8, 9 i 11 porz¹dkuj¹ rozwi¹zania zawarte w przepisach przejœciowych. Poprawka nr 8
zmierza do skorelowania treœci przepisu przejœciowego z przepisem wskazuj¹cym formy zatrudnienia na
poszczególnych stanowiskach. Precyzuje ona, i¿ przekszta³cenie powo³ania w stosunek pracy na podsta-
wie umowy o pracê nie bêdzie dotyczy³o zastêpcy wójta oraz skarbników w jednostkach samorz¹du tery-
torialnego, gdy¿ te osoby nadal bêd¹ zatrudniane na podstawie powo³ania. Poprawka nr 9 uprawnia oso-
by zatrudnione na stanowiskach sekretarzy przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, które nie
spe³niaj¹ nowych wymagañ kwalifikacyjnych, do pozostania na dotychczasowych stanowiskach. Po-
prawka nr 11 zmierza do wskazania przepisów, które bêd¹ mia³y zastosowanie do pracowników samo-
rz¹dowych mianowanych, w zakresie ich wynagrodzeñ, do czasu zmiany podstawy ich zatrudnienia
z mianowania na umowê o pracê tj. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Poprawka nr 10 ma charakter techniczno – legislacyjny; zmierza do wskazania rozporz¹dzeñ, które
czasowo zachowaj¹ moc obowi¹zuj¹c¹, uwzglêdniaj¹c tylko te, których materia bêdzie równie¿ regulowa-
na w rozporz¹dzeniach wydanych na podstawie niniejszej ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów

œrodkami publicznego transportu zbiorowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 2:

a) przed lit. a dodaje siê lit.... w brzmieniu:
„...) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dop³aty mog¹ byæ stosowane, je¿eli kredyt preferencyjny zosta³ udzielony na podstawie
umowy zawartej z instytucj¹ ustawowo upowa¿nion¹ do udzielania kredytów przez:
1) oboje ma³¿onków;
2) osobê samotnie wychowuj¹c¹ przynajmniej jedno:

a) ma³oletnie dziecko,
b) dziecko, bez wzglêdu na jego wiek, na które, zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 listopada 2003 r.

o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.), jest pobie-
rany zasi³ek pielêgnacyjny,

c) dziecko do ukoñczenia przez nie 25 roku ¿ycia, ucz¹ce siê w szko³ach, w zak³adach
kszta³cenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników s³u¿b spo³ecznych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.), a tak¿e w szko³ach wy¿szych w rozumieniu ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.),
oraz szko³ach wy¿szych i wy¿szych seminariach duchownych, prowadzonych przez
Koœció³ Katolicki, inne koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe na podstawie przepisów o sto-
sunku pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów
o stosunku pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych zwanych dalej
„docelowymi kredytobiorcami”.”,”,

b) w lit. a, w ust. 1a wyrazy „kredytobiorca docelowy” zastêpuje siê wyrazami „docelowy kredytobiorca”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy o zmianie usta-
wy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania Senat uzna³ za stosowne wprowa-
dzenie do jej tekstu jednej poprawki.

Poprawka ma na celu wskazanie wyraŸnego odniesienia pojêcia „docelowy kredytobiorca” do konkret-
nej grupy podmiotów w ustawie, a tak¿e ujednolicenie stosowania tego pojêcia.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 4 po wyrazach „o podobnym przeznaczeniu” dodaje siê wyrazy „, w tym plebanie, domy

zakonne i klasztory”;
2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „nie ni¿szy ni¿ 0,15” zastêpuje siê wyrazami „ nie ni¿szy ni¿ 0,05”;
3) w art. 14 w ust. 1 skreœla siê pkt 4;
4) w rozdziale 6 przed art. 28 dodaje siê art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 132 kropkê na koñcu zastêpuje siê
przecinkiem i dodaje siê pkt 133 w brzmieniu:
„133) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na

podstawie ustawy z dnia...... 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr...,
poz....).”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o wspieraniu termomodernizacji i remontów, postanowi³ wprowadziæ do jej
tekstu 4 poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y usun¹æ w¹tpliwoœci, ¿e pojêcie „bu-
dynku zbiorowego zamieszkania” dotyczy równie¿ plebanii, domów zakonnych oraz klasztorów.

Poprawka nr 2, która obni¿a dolny próg wskaŸnika kosztu przedsiêwziêcia, umo¿liwiaj¹cy skorzysta-
nie z premii remontowej, z 0,15 do 0,05, zdaniem Senatu, przyczyni siê do znacznego poszerzenia krêgu
podmiotów uprawnionych do tej premii.

Poprawka nr 3 spowoduje, i¿ do wniosku o przyznanie premii remontowej nie bêdzie wymagane za-
³¹czenie oœwiadczenia banku, i¿ inwestor nie znajduje siê w trudnej sytuacji finansowej. Senat stan¹³ na
stanowisku, i¿ nale¿y usuwaæ wszelkie zbêdne, biurokratyczne wymagania. W przypadku, którego doty-
czy omawiana poprawka, oœwiadczenie banku jest zbêdne, poniewa¿ to ten sam bank udziela inwestoro-
wi kredytu.

Aby zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ premii oraz zachêciæ inwestorów do korzystania z tej formy wsparcia inwe-
stycji Senat postanowi³ przyj¹æ poprawkê nr 4. Poprawka ta ma na celu objêcie zwolnieniem do podatku
dochodowego od osób fizycznych otrzymanych premii termomodernizacyjnej, remontowej oraz kompen-
sacyjnej.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76d w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, w drodze decyzji,”;
2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76d w ust. 5 wyraz „oraz” zastêpuje siê wyrazem „lub”;
3) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76d w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „dwu i pó³krotnoœci” zastêpuje siê wyrazem

„dwuipó³krotnoœci”;
4) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76d w ust. 9 skreœla siê wyrazy „, na warunkach okreœlonych umow¹,”;
5) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76f w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „egzaminacyjn¹” dodaje siê wyrazy „na ra-

chunek organizatora egzaminu”;
6) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76f w ust. 5 po wyrazach „zwróciæ siê” dodaje siê wyrazy „do organizatora

egzaminu”;
7) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76f ust. 5 oznacza siê jako ust. 6, a ust. 6 jako ust. 5;
8) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 76f:

a) w ust. 7 skreœla siê wyrazy „, uzgodnionym z Komisj¹”,
b) dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:

„8. Warunkiem przyst¹pienia do egzaminu w terminie póŸniejszym, przez osobê o której mowa
w ust. 7, jest przedstawienie Komisji dokumentów potwierdzaj¹cych niemo¿noœæ przyst¹pie-
nia do egzaminu w wyznaczonym terminie, najpóŸniej w ci¹gu 7 dni po tym terminie.”;

9) w art. 1 w pkt 1 w lit. c, pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) szczegó³owe zadania organizatora egzaminu, Komisji, przewodnicz¹cego Komisji, sekretarza Ko-

misji oraz regulamin dzia³ania Komisji, bior¹c w szczególnoœci pod uwagê koniecznoœæ: zapewnie-
nia sprawnej i prawid³owej organizacji egzaminu, precyzyjnego podzia³u zadañ, obowi¹zków i od-
powiedzialnoœci w ramach Komisji, zapewnienia obiektywnego sposobu przeprowadzenia egza-
minu oraz zapewnienia mo¿liwoœci sprawowania efektywnego nadzoru przez ministra w³aœciwego
do spraw finansów publicznych nad dzia³alnoœci¹ Komisji,”;

10) w art. 1 w pkt 1 w lit. c w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 76i” dodaje siê dwukropek pozosta³¹
treœæ oznacza siê jako tiret drugie i dodaje siê tiret pierwsze w brzmieniu:
„- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wysokoœæ wynagrodzeñ przewodnicz¹cego, cz³onków i sekretarza Komisji, bior¹c pod uwagê
nak³ad ich pracy i zakres obowi¹zków oraz uwzglêdniaj¹c maksymaln¹ jego wysokoœæ okreœlo-
n¹ w art. 76d ust. 7,”,”;

11) w art. 1 w pkt 4 skreœla siê wyrazy „1 i”;
12) skreœla siê art. 4;
13) w art. 5 skreœla siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od

dnia 2 maja 2008 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie
ustawy o rachunkowoœci i uchwali³ do niej 13 poprawek.

W nowelizowanym art. 76d ust. 1 ustawodawca przewiduje, ¿e minister w³aœciwy do spraw finansów pu-
blicznych powo³uj¹c Komisjê Egzaminacyjn¹, ustalaj¹c termin egzaminu i wskazuj¹c organizatora egza-
minu czyniæ to bêdzie w drodze decyzji. Zdaniem Senatu, w¹tpliwoœci budzi forma prawna, w jakiej mini-
ster bêdzie dokonywa³ przewidzianych we wskazanym przepisie aktów. Wskazanie, ¿e bêdzie to forma de-
cyzji sugeruje, ¿e mamy do czynienia z procedur¹ administracyjn¹. Z analizy przepisu wynika jednak, ¿e
w przypadku spraw, o których mowa w art. 76d ust. 1, procedura taka nie bêdzie znajdowa³a zastosowania.
Uznaj¹c, ¿e prawid³ow¹ form¹ dokonywania okreœlonych w tym przepisie aktów jest zarz¹dzenie oraz kie-
ruj¹c siê § 134 Zasad techniki prawodawczej, przyjêto poprawkê nr 1.

Przepis art. 76d ust. 5 w nowym brzmieniu umo¿liwia ministrowi w³aœciwemu do spraw finansów pub-
licznych odwo³anie w uzasadnionych sytuacjach przewodnicz¹cego, cz³onka oraz sekretarza Komisji Eg-
zaminacyjnej, w szczególnoœci w przypadku, innego ni¿ okreœlony w art. 76d ust. 4 pkt 2 lit. b, naruszenia
regulaminu Komisji lub regulaminu przeprowadzania egzaminu. Sposób sformu³owania przepisu suge-
ruje mo¿liwoœæ odwo³ania przez ministra wy³¹cznie ca³ego sk³adu Komisji. Przyjmuj¹c, ¿e zgodna z wol¹
ustawodawcy jest mo¿liwoœæ odwo³ania poszczególnych osób wchodz¹cych w sk³ad Komisji, Senat
uchwali³ poprawkê nr 2.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.
Znowelizowany art. 76d ust. 9 stanowi, ¿e organizator egzaminu wykonuje obs³ugê organizacyjn¹ eg-

zaminu na warunkach okreœlonych umow¹. Senat uzna³ wskazan¹ regulacjê za nieracjonaln¹. Trudno
bowiem wyobraziæ sobie sytuacjê, w której organizator egzaminu, podleg³y lub podporz¹dkowany mini-
strowi, podpisuje z nim umowê z zachowaniem zasady równoœci stron kontraktu. Ponadto, zak³adaj¹c
kompletnoœæ uregulowañ ustawy oraz maj¹c na wzglêdzie, ¿e zadania organizatora egzaminu okreœlone
zostan¹ precyzyjnie w rozporz¹dzeniu, które bêdzie wydane na podstawie art. 76i pkt 6, w zasadzie brak
by³oby spraw, których uregulowanie mog³oby byæ przedmiotem umowy (umowa de facto powtarza³aby to,
co znajduje siê w ustawie, rozporz¹dzeniu oraz zarz¹dzeniu ministra ustalaj¹cym termin egzaminu
i wskazuj¹cym organizatora egzaminu). Maj¹c powy¿sze na uwadze, Senat skreœli³ czêœæ przepisu wska-
zuj¹c¹, ¿e warunki wykonywania obs³ugi organizacyjnej egzaminu okreœla umowa (poprawka nr 4).

Oprócz warunków zwi¹zanych bezpoœrednio z osob¹ ubiegaj¹cego siê o zakwalifikowanie do egzaminu,
warunkiem zakwalifikowania do egzaminu jest uiszczenie op³aty egzaminacyjnej. Formu³uj¹c ten wymóg
ustawodawca nie okreœli³ wprost na rzecz, jakiego podmiotu op³ata ma byæ uiszczona (rozporz¹dzenie, któ-
re bêdzie wydane na podstawie art. 76i pkt 5 okreœli wysokoœæ op³aty oraz sposób jej wnoszenia). Poœrednio
z art. 76d ust. 9 wynika, ¿e op³ata egzaminacyjna bêdzie wnoszona na rzecz organizatora egzaminu. Nie-
mniej d¹¿¹c do zapewnienia jednoznacznoœci i kompletnoœci przepisów ustawy, Senat wprowadzi³ po-
prawkê nr 5, której celem jest wskazanie wprost na jaki rachunek op³ata ma byæ wniesiona.

W przepisie art. 76f ust. 5 ustawodawca umo¿liwia osobie zakwalifikowanej do egzaminu odst¹pienie
od przyst¹pienia do egzaminu i wyst¹pienie o zwrot op³aty egzaminacyjnej. Warunkiem uzyskania zwro-
tu op³aty jest zwrócenie siê o to na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. Formu³uj¹c przepis
ustawodawca nie wskaza³ jednak wprost, do jakiego podmiotu nale¿y siê zwróciæ o zwrot op³aty. Maj¹c na
wzglêdzie dostateczn¹ precyzjê jêzyka prawnego oraz wyeliminowanie ewentualnych w¹tpliwoœci inter-
pretacyjnych, Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie poprawki nr 6, która zak³ada, ¿e osoba zakwalifi-
kowana bêdzie mog³a zwróciæ siê o zwrot op³aty do organizatora egzaminu.

Poprawka nr 7 zmierza do zapewnienia w³aœciwej relacji pomiêdzy przepisem formu³uj¹cym zasadê
postêpowania i przepisem zawieraj¹cym wyj¹tek od tej zasady. Zasad¹ jest bowiem, i¿ w przypadku nie-
przyst¹pienia do egzaminu op³ata egzaminacyjna nie bêdzie podlega³a zwrotowi. Natomiast mo¿liwoœæ
zwrotu op³aty, o której mowa w art. 76f ust. 5, jest wyj¹tkiem od tej zasady. Zgodnie z § 22 ust. 3 Zasad te-
chniki prawodawczej przepis formu³uj¹cy wyj¹tek zamieszcza siê bezpoœrednio po przepisie okreœla-
j¹cym zasadê.

Przepis art. 76f ust. 7 zak³ada, ¿e osoba zakwalifikowana, która z wa¿nych udokumentowanych
przyczyn losowych nie mog³a przyst¹piæ do egzaminu w wyznaczonym dla niej terminie, bêdzie mog³a
przyst¹piæ do egzaminu w póŸniejszym terminie, uzgodnionym z Komisj¹ Egzaminacyjn¹ (wniesiona
op³ata zaliczana bêdzie na poczet egzaminu w póŸniejszym terminie). Zdaniem Senatu regulacja ta jest
sprzeczna z przepisem, który stanowi, ¿e termin egzaminu ustala minister w³aœciwy do spraw finansów
publicznych. Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e analizowana regulacja znajdowa³a siê ju¿ w nowelizowanej
ustawie z tym, ¿e zmieniane przepisy przewidywa³y, i¿ termin egzaminu bêdzie ustala³a Komisja Egza-
minacyjna. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze argumenty, Senat wprowadzi³ poprawkê nr 8, która koreluje
przytoczone wy¿ej przepisy. Jednoczeœnie przyjêto rozwi¹zanie, zgodnie z którym warunkiem prze³o¿e-
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nia egzaminu bêdzie przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej, w odpowiednim terminie, dokumentów
potwierdzaj¹cych zaistnienie przyczyn losowych uniemo¿liwiaj¹cych przyst¹pienie do egzaminu
w pierwotnym terminie.

W delegacji ustawowej zawartej w art. 76i pkt 6, ustawodawca przenosi do rozporz¹dzenia okreœlenie
obowi¹zków organizatora egzaminu. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e formu³owanie obowi¹zków nale¿y do materii
ustawowej oraz kieruj¹c siê treœci¹ analizowanego przepisu upowa¿niaj¹cego, Senat wprowadzi³ po-
prawkê nr 9. Zak³ada ona, ¿e minister okreœli w rozporz¹dzeniu zadania organizatora egzaminu. Po-
prawka uwzglêdnia tak¿e, ¿e w sk³ad Komisji Egzaminacyjnej bêdzie wchodzi³ tylko jeden sekretarz. Po-
nadto, w omawianej poprawce uzupe³niono wytyczne zawarte w zmienianym przepisie upowa¿niaj¹cym.
Rozszerzaj¹c zakres upowa¿nienia nie dokonano bowiem zmian w tym zakresie.

Z zwi¹zku z tym, i¿ maksymalna wysokoœæ wynagrodzeñ przewodnicz¹cego, cz³onków i sekretarza Ko-
misji okreœlona bêdzie w art. 76d ust. 7, a nie jak wczeœniej w art. 76f ust. 8 i 9, Senat uchwali³ poprawkê
nr 10. Poprawka ta uwzglêdnia równie¿, ¿e w sk³ad Komisji Egzaminacyjnej bêdzie wchodzi³ tylko jeden
sekretarz.

W przepisie art. 4 ustawy nowelizuj¹cej podjêto próbê przywrócenia mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dze-
niu, które ekspirowa³o z porz¹dku prawnego z dniem wejœcia w ¿ycie czêœci przepisów nowelizowanej
ustawy. Wskazany przepis nie zrealizuje jednak za³o¿onego przez ustawodawcê celu, nie mo¿na bowiem
uznaæ faktu utraty mocy przez akt prawny za nieby³y. ¯adna z przewidzianych w Zasadach techniki pra-
wodawczej formu³ nie umo¿liwia dokonania takiego zabiegu legislacyjnego. Je¿eli ustawodawca uznaje
za konieczne obowi¹zywanie przepisów, które utraci³y moc obowi¹zuj¹c¹, musi je ponownie do systemu
dodaæ. Kieruj¹c siê obowi¹zuj¹cymi zasadami obowi¹zywania aktów prawnych, Senat uchwali³ popraw-
kê nr 12. Konsekwencj¹ tej poprawki s¹ poprawki nr 11 i 13.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego,

S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej,
Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie imienia i nazwiska, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy ustawy stosuje siê do:

1) sprzêtu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju;
2) zu¿ytego sprzêtu.”,”;

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 2 wyraz „stronom” zastêpuje siê wyrazem „stron¹”;
3) w art. 1 w pkt 2 w lit. g:

a) w pkt 12 po wyrazach „do obrotu” dodaje siê wyrazy „na terytorium kraju”,
b) w pkt 13 w lit. c skreœla siê wyrazy „lub dokonuje wewn¹trzwspólnotowego nabycia sprzêtu, lub

dokonuje wewn¹trzwspólnotowej dostawy sprzêtu”,
c) w pkt 14 wyrazy „na terytorium kraju” zastêpuje siê wyrazami „na terytorium pañstwa cz³onkow-

skiego Unii Europejskiej lub pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”;

4) w art. 1 w pkt 2 w lit. g, w pkt 13:
a) w lit c na koñcu skreœla siê œrednik,
b) zdanie koñcowe otrzymuje brzmienie:

„– z wyj¹tkiem przedsiêbiorcy, który zapewnia wy³¹cznie finansowanie zgodne z warunkami okre-
œlonymi w umowie finansowania;”;

5) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) po art. 3 dodaje siê art. 3a i 3b w brzmieniu:

„Art. 3a.
1. W przypadku, gdy wprowadzaj¹cy sprzêt nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art.

6, albo bêd¹c wpisanym do rejestru nie realizuje zgodnie z ustaw¹ obowi¹zków obci¹¿a-
j¹cych wprowadzaj¹cego sprzêt, obowi¹zki, o których mowa w art. 7, art. 13, art. 18, art.
19, art. 21, art. 24, art. 25, art. 27-34, art. 64 oraz art. 67, przejmuje przedsiêbiorca doko-
nuj¹cy wewn¹trzwspólnotowego nabycia jego sprzêtu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiêbiorca dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowego
nabycia podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 6, i we wniosku o wpis do reje-
stru podaje dane okreœlone dla wprowadzaj¹cego sprzêt.

3. W zakresie, w jakim przedsiêbiorca dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowego nabycia poniós³
koszty gospodarowania zu¿ytym sprzêtem, przys³uguje mu roszczenie w stosunku do
wprowadzaj¹cego sprzêt, który wprowadzi³ ten sprzêt do obrotu.

Art. 3b.
1. Wprowadzenie sprzêtu do obrotu na terytorium kraju nastêpuje z dniem:

1) wydania sprzêtu z magazynu lub przekazania osobie trzeciej – w przypadku sprzêtu wypro-
dukowanego na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzaj¹cej wewn¹trzwspólnotowe nabycie;
3) przywozu sprzêtu na terytorium kraju.

2. Je¿eli z przepisów ust. 1 wynika, ¿e wprowadzenie sprzêtu do obrotu na terytorium kraju na-
st¹pi³o w dwóch terminach, za dzieñ wprowadzenia sprzêtu do obrotu na terytorium kraju
uwa¿a siê dzieñ wczeœniejszy.”; „;

6) w art. 1 w pkt 4, art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Przy ustalaniu iloœci i masy sprzêtu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju nie uwzglê-

dnia siê iloœci i masy sprzêtu, który zosta³ wyeksportowany lub sta³ siê przedmiotem wewn¹trzwspólno-
towej dostawy dokonanej przez wprowadzaj¹cego sprzêt lub innego przedsiêbiorcê.”;
7) w art. 1 w pkt 5, w ust. 4 wyrazy „za poœrednictwem organizacji odzysku sprzêtu elektrycznego i elek-

tronicznego, z któr¹ zawar³ umowê, wpisan¹ do rejestru, o którym mowa w art. 6” zastêpuje siê wyra-
zami „ za poœrednictwem organizacji odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, z któr¹ zawar³
umowê, o której mowa w art. 57 ust. 1, wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 6”;



8) w art. 1 w pkt 6 w lit c:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„ust. 8 i 9 otrzymuj¹ brzmienie:”,
b) po ust. 8 dodaje siê ust. 9 w brzmieniu:

„9. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzory wniosków, o któ-
rych mowa w ust. 1, 4 i 5, oraz sposoby ich przekazywania, kieruj¹c siê potrzeb¹ ujednolicenia for-
my wniosków, u³atwienia ich przekazywania oraz zidentyfikowania przedsiêbiorcy, w szczególno-
œci wprowadzaj¹cego sprzêt, dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowego nabycia i organizacji odzys-
ku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.”;

9) w art. 1 po pkt 16 dodaje siê pkt... w brzmieniu:
„...) po art. 23 dodaje siê art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a.
1. Wprowadzaj¹cy sprzêt jest obowi¹zany prowadziæ publiczne kampanie edukacyjne.
2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 mo¿e byæ wed³ug wyboru wprowadzaj¹cego sprzêt wykonywa-

ny samodzielnie lub za poœrednictwem organizacji odzysku sprzêtu elektrycznego i elek-
tronicznego.

3. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1, przeniesiony przez wprowadzaj¹cego sprzêt na organizacjê
odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, uznaje siê za wykonywany w ramach art.
58 ust. 3.

4. Wprowadzaj¹cy sprzêt samodzielnie wykonuj¹c obowi¹zek okreœlony w ust. 1:
1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo
2) przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca nastêpnego roku, na wyodrêbniony rachunek

Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
– co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytu³u wprowadzenia sprzêtu osi¹ganych w danym

roku kalendarzowym; poniesione wydatki stanowi¹ koszt uzyskania przychodu w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póŸn. zm.”; „;

10) w art. 1 w pkt 17, w ust. 1 wyrazy „wprowadzonego sprzêtu” zastêpuje siê wyrazami „sprzêtu wprowa-
dzonego do obrotu na terytorium kraju”;

11) w art. 1 w pkt 18, w art. 25 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domo-

wych s¹ obowi¹zani do informowania, w sposób okreœlony w ust. 3 i 5, nabywców sprzêtu o wyso-
koœci kosztów, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 4, je¿eli tak¹ informacjê uzyskali od wpro-
wadzaj¹cego sprzêt.”;

12) w art. 1 w pkt 21, w art. 27a:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „do obrotu” dodaje siê wyrazy „na terytorium kraju” oraz

w zdaniu drugim po wyrazie „wprowadzonego” dodaje siê wyrazy „do obrotu na terytorium kraju”,
b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „wprowadzonego przez niego sprzêtu” zastêpuje siê wyrazami

„sprzêtu wprowadzonego przez niego do obrotu na terytorium kraju”,
c) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „do obrotu” dodaje siê wyrazy „na terytorium kraju”;

13) w art. 1 w pkt 42 w lit. b:
a) w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „i 4”,
b) skreœla siê ust. 4;

14) w art. 1 w pkt 56, w art. 80 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 7 nie informu-

je w sposób okreœlony w art. 25 ust. 3 i 5 dokonuj¹cych zakupu sprzêtu o wysokoœci kosztów,
o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 2 i 4, je¿eli tak¹ informacjê uzyska³ od wprowadzaj¹ce-
go sprzêt, podlega karze pieniê¿nej w wysokoœci od 5 000 do 2 000 000 z³.”;

15) w art. 1 w pkt 56, w art. 80:
a) skreœla siê ust. 9,
b) w ust. 10–13 wyrazy „ust. 1–9” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1–8”;

16) po art. 3 dodaje siê art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150, z póŸn. zm.) w art. 401 ust. 12a otrzymuje brzmienie:
„12a. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy s¹ tak¿e wp³ywy z op³at,

o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr …, poz. …), wp³ywy
z kar pieniê¿nych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy, a tak¿e œrodki prze-
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kazane przez wprowadzaj¹cych sprzêt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 tej ustawy w wykona-
niu obowi¹zku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.”.";

17) po art. 8 dodaje siê art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy, o której

mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 8 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 marca 2009 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

368 i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
17 paŸdziernika 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do niej 17 poprawek.

Wiêkszoœæ poprawek zmierza do zapewnienia w³aœciwej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, w za-
kresie definicji wprowadzaj¹cego sprzêt. Definicja zawarta w dyrektywie dotyczy przywozu i wywozu
sprzêtu z rynku wspólnotowego, a nie jedynie krajowego. W konsekwencji podmiotem wprowadzaj¹cym
sprzêt powinien byæ ka¿dy przywo¿¹cy sprzêt elektryczny lub elektroniczny na rynek wspólnotowy. Se-
nat rozstrzygn¹³ m.in. sytuacjê, w której wprowadzaj¹cy sprzêt nie jest wpisany do rejestru albo bêd¹c
wpisany do rejestru nie realizuje ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków, okreœli³ roszczenia przys³uguj¹ce przed-
siêbiorcy dokonuj¹cemu wewn¹trzwspólnotowego nabycia wobec wprowadzaj¹cego sprzêt do obrotu
oraz wskaza³, jak¹ datê nale¿y uwa¿aæ za dzieñ wprowadzenia sprzêtu do obrotu na terytorium kraju.

Przyjmuj¹c poprawki nr 9 i 16 Senat na³o¿y³ na wprowadzaj¹cych sprzêt elektryczny i elektroniczny
obowi¹zek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz przeznaczania na nie co najmniej
0,1% swoich przychodów z tytu³u wprowadzenia sprzêtu osi¹ganych w danym roku kalendarzowym. Se-
nat ustanowi³ ponadto alternatywê wobec obowi¹zku prowadzenia kampanii - równoznaczne z jego wy-
konaniem by³oby przekazanie 0,1% przychodów na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Poprawki nr 11 i 14 dodaj¹ do ustawy przepis zobowi¹zuj¹cy sprzedawcê detalicznego oraz hurtowego
sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do informowania nabywców sprzêtu o wysokoœci
kosztów gospodarowania odpadami jako sk³adnika ceny oraz zabezpieczaj¹ ten obowi¹zek kar¹ pieniê¿-
n¹ w wysokoœci od 5 tys. do 2 mln. z³. Zdaniem Izby przepis ten bêdzie mia³ dla kupuj¹cych bardzo istotny
walor informacyjny i edukacyjny.

W poprawkach nr 13 i 15 Senat usun¹³ z ustawy przepis nak³adaj¹cy na organizacjê odzysku sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego obowi¹zek zapewnienia finansowania zagospodarowania zu¿ytego
sprzêtu przez zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt, w iloœci równej iloczynowi 150% minimalnego rocznego pozio-
mu zbierania okreœlonego w przepisach wydanych na podstawie art. 27a ust. 4 oraz masy sprzêtu wpro-
wadzonego w roku poprzednim przez wprowadzaj¹cych sprzêt. W opinii Izby przepis w sposób nieuzasad-
niony obci¹¿a dodatkowymi kosztami organizacje odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz
prowadzi do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Ewidencja jest rejestrem dzia³alnoœci regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa
w ust. 1.”;

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 17 w ust. 3 skreœla siê pkt 5;
3) w art. 1 w pkt 4 po wyrazach „w art. 19” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. b

i dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia, ¿e zak³ad leczniczy dla zwierz¹t przesta³ spe³niaæ wymogi okreœlo-
ne odpowiednio w art. 5 - 11 lub narusza inne przepisy ustawy albo zosta³o stwierdzone naru-
szenie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, z póŸn. zm.), okrêgowa izba lekar-
sko-weterynaryjna wyznacza termin do usuniêcia uchybieñ, a po jego bezskutecznym up³ywie
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o skreœleniu zak³adu z ewidencji.”,”;

4) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „rejestru dzia³alnoœci regulowanej” zastêpuje siê wyrazami „ewidencji zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejsz¹ ustaw¹”;

5) w art. 2 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „art. 17 ust. 4 i 5” zastêpuje siê wyrazami „art. 17 ust. 4”;
6) w art. 2 w ust. 3 wyraz „wykreœla” zastêpuje siê wyrazem „skreœla”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o zak³adach lecz-
niczych dla zwierz¹t i uchwali³ do niej 6 poprawek.

Przepis art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej przewiduje, ¿e warunkiem wyko-
nywania dzia³alnoœci regulowanej jest m.in. uzyskanie wpisu w rejestrze dzia³alnoœci regulowanej. Roz-
patrzona ustawa stanowi¹c o tym rejestrze nazywa go „ewidencj¹”. Wyj¹tek w tym zakresie stanowi art. 2
ust. 1, który stanowi, ¿e podmioty wpisane do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t prowadzonej
przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy uznaje siê za wpisane do rejestru dzia³alnoœci regulowanej. Maj¹c
na wzglêdzie zapewnienie konsekwencji terminologicznej w ustawie oraz wyeliminowanie ewentualnych
w¹tpliwoœci interpretacyjnych zwi¹zanych z charakterem ewidencji, Senat uzna³ za konieczne uchwale-
nie poprawki wskazuj¹cej w sposób jednoznaczny, ¿e ewidencja zak³adów leczniczych dla zwierz¹t jest
rejestrem dzia³alnoœci regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej (poprawka nr 1). Przyjêto równie¿ poprawkê modyfikuj¹c¹ art. 2 ust. 1 poprzez wskazanie, ¿e pod-
mioty, o których mowa w tym przepisie, uznaje siê za wpisane do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t w rozumieniu ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t w brzmieniu nadanym rozpatrzon¹
ustaw¹ (poprawka nr 4). Skorelowanie przepisu przejœciowego z treœci¹ ustawy nowelizowanej jest wa-
runkiem koniecznym zapewnienia komunikatywnoœci ustawy w aspekcie interpretacyjnym.

Przepis art. 17 ust. 3 pkt 5 w nowym brzmieniu (art. 1 pkt 3 ustawy nowelizuj¹cej) stanowi, ¿e wniosek
o wpis zak³adu do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t zawieraæ powinien m.in. oœwiadczenie
podmiotu prowadz¹cego zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, ¿e prowadzony przez niego zak³ad spe³nia wyma-
gania okreœlone w art. 5–11. Jednoczeœnie art. 17 ust. 4 nakazuje podmiotowi wystêpuj¹cemu z wnios-
kiem do³¹czenie do niego oœwiadczenia m.in. o spe³nianiu warunków wykonywania dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie prowadzenia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t. W zwi¹zku z przytoczonymi przepisa-
mi, Senat uzna³ za niecelowe na³o¿enie na podmioty ubiegaj¹ce siê o wpis do rejestru obowi¹zku sk³ada-
nia dwóch analogicznych oœwiadczeñ, jednego w treœci wniosku, a drugiego do³¹czonego do wniosku.
Uchwalaj¹c poprawkê nr 2 przyjêto, ¿e zakres oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 4, jest szerszy i obej-
muje wszystkie warunki wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej okreœlone w nowelizowanej ustawie,
w tym równie¿ te zawarte w art. 5–11.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 3 postanowiono skorelowaæ przepisy ustawy w zakresie sposobu odsy³a-
nia do regulacji okreœlaj¹cych szczególnie istotne wymogi zwi¹zane z prowadzeniem zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t. Zmiana dotycz¹ca art. 19 ust. 1 ustawy nowelizowanej jest konsekwencj¹ art. 17 ust.
1 tej ustawy w brzmieniu nadanym rozpatrzon¹ nowel¹.

W przepisie art. 17 ust. 6 (art. 1 pkt 3 ustawy nowelizuj¹cej) mówi¹c o „oœwiadczeniu” ustawodawca
odsy³a do art. 17 ust. 4, natomiast w przepisie przejœciowym w art. 2 ust. 2 pkt 2 stanowi¹c o takim „oœ-
wiadczeniu” odsy³a siê do art. 17 ust. 4 i 5. Maj¹c na uwadze to zró¿nicowanie oraz kieruj¹c siê konsek-
wencj¹ jêzyka prawnego w poprawce nr 5 Senat koreluje przytoczone odes³ania. Zdaniem Senatu, wy-
starczaj¹cym bêdzie odes³anie wy³¹cznie do art. 17 ust. 4, jako maj¹cego w tym zakresie podstawowe
znaczenie. Przepis art. 17 ust. 5 ma charakter uzupe³niaj¹cy wzglêdem art. 17 ust. 4.

W przepisie art. 2 ust. 3 mowa jest o skutku niedope³nienia przez podmioty wpisane do ewidencji obo-
wi¹zków, o których mowa w ust. 2, polegaj¹cym na wykreœleniu z ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t. Analizuj¹c przepisy ustawy nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawodawca mówi¹c to tej czynnoœci dokony-
wanej przez okrêgow¹ radê lekarsko-weterynaryjn¹ konsekwentnie pos³uguje siê sformu³owaniem
„skreœlenie z ewidencji” (art. 19–21 nowelizowanej ustawy oraz art. 22 tej ustawy w brzmieniu nada-
nym rozpatrzon¹ ustaw¹) Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie jednolitoœci terminologicznej w ustawie Senat
wprowadzi³ poprawkê nr 6 polegaj¹c¹ na zast¹pieniu wyrazu „wykreœla” wyrazem „skreœla”.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry – 2006”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, przyjmuje tê usta-
wê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1, w pkt 39 skreœla siê wyraz „ksiêgi”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Poprawka Senatu ma na celu zapewnienie spójnoœci terminologicznej w ramach ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym i ustawy z dnia 21 listopada 2006 r. o muzeach.

Przekazana Senatowi ustawa zmienia definicjê pojazdu zabytkowego poprzez objêcie jej zakresem
(obok pojazdów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków) pojazdów wpisanych do ksiêgi inwentarza
muzealiów. W ocenie Senatu w¹tpliwoœci budziæ mo¿e przyjêcie sformu³owania „ksiêgi inwentarza muze-
aliów”. Zgodnie z art. 21 ustawy o muzeach muzealia s¹ wpisywane do „inwentarza muzealiów”. Senat -
maj¹c na wzglêdzie Zasady techniki prawodawczej zgodnie z którymi, w ustawie nale¿y pos³ugiwaæ siê
okreœleniami u¿ytymi w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw (§ 9 Zasad), a do okreœlenia jed-
nakowych pojêæ u¿ywa siê jednakowych okreœleñ (§ 10 Zasad) - proponuje zast¹pienie sformu³owania
„ksiêgi inwentarza muzealiów” sformu³owaniem „inwentarza muzealiów”.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
w art. 1, ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza siê przedsta-
wienie oœwiadczenia w³aœciciela pojazdu, z³o¿onego pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za
fa³szywe zeznania, ¿e nie posiada dowodu rejestracyjnego.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Zgodnie z poprawk¹ w³aœciciel pojazdu zabytkowego bêdzie móg³ przedstawiæ przy rejestracji pojazdu,
zamiast dowodu rejestracyjnego, oœwiadczenie z³o¿one pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za fa³szy-
we zeznania, ¿e nie posiada dowodu rejestracyjnego.

W ocenie Senatu zasadnym jest zrezygnowanie z obowi¹zku przedstawiania zamiast dowodu rejestra-
cyjnego aktualnego zaœwiadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodnie z art. 72 ust. 3 nowe-
lizowanej ustawy w³aœciciel pojazdu jest ju¿ zobowi¹zany do przedstawiania przy rejestracji pojazdu, do-
kumentu potwierdzaj¹cego spe³nienie wymagañ o których mowa w art. 2 pkt 39 ustawy. Obowi¹zek ten
sprowadza siê w zasadzie do przedstawienia wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków: de-
cyzji, na podstawie której pojazd zosta³ wpisany do rejestru zabytków lub zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce-
go umieszczenie pojazdu w ewidencji zabytków. Wobec powy¿szego Senat nie znajduje uzasadnienia dla
powtórzenia tego obowi¹zku w dodawanym art. 72 ust. 2a. Senat wskazuje ponadto, ¿e zaproponowane
rozwi¹zanie uwzglêdnia zmiany wprowadzane rozpatrywan¹ równolegle przez Senat, kolejn¹ nowelizacj¹
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dotycz¹c¹ art. 2 pkt 39 (rozszerzenie definicji pojazdu zabytkowego
poprzez objêcie jej zakresem równie¿ pojazdu wpisanego do inwentarza muzealiów).

Senat uznaje, ¿e przedmiotem oœwiadczenia w³aœciciela pojazdu powinno byæ stwierdzenie, ¿e nie po-
siada on dowodu rejestracyjnego pojazdu, a nie ¿e jest on w³aœcicielem pojazdu. Na w³aœciciela pojazdu
jest ju¿ bowiem na³o¿ony obowi¹zek (w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy) przedstawienia dowodu w³asnoœci po-
jazdu, a zwolnienie z tego obowi¹zku mog³oby, zdaniem Senatu, prowadziæ do ryzyka podejmowania prób
legalizacji pojazdów pochodz¹cych z kradzie¿y.

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi,
sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja
2003 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Marokañskim o przekazywaniu osób skazanych,

podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Marokañskim o przekazywaniu osób
skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej w Aarhus
dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa

w podejmowaniu decyzji
oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska,

przyjêtej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w A³maty w dniach 25–27 maja 2005 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do infor-
macji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach do-
tycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w A³maty w dniach 25 – 27 maja
2005 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii
i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiêdzy pañstwami

cz³onkowskimi Unii Europejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹,
podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie pro-
cedury przekazywania osób pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej a Islandi¹ i Norwe-
gi¹, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach
Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, sporz¹dzonej w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, sporz¹dzo-
nej w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r. , przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 39
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 39
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 40
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 40
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 40
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 41
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 41
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 41

Wyst¹pienie podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³e-
cznej

podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 42

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 43
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 43
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 44
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 44
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 44
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 45
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 45
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 45
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 45
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 46
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 46
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 47
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 47

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 48
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 50
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 52

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu

w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³e-
cznej

podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 53

Punkty trzeci i czwarty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych; stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Kazimierz Jaworski . . . . . . . . . . 54
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Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 55

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 55
podsekretarz stanu
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak . . . . . 55

Otwarcie ³¹cznej dyskusji
Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Eryk Smulewicz . . . . . . . . . . . . 55

Wznowienie obrad
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 56

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 56

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 58
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 58
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 58
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 58
senator Kazimierz Jaworski . . . . . . 58
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 59
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . . 59
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 59
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 59
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 59
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 59

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 60
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 60
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 61
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 61
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 61
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 61
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 61

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 62
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 62
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 62
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 62
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 62
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 63
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 63
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 63
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 63
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 64
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 64

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 64
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 65
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 66
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 68

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o œwiadczeniach rodzinnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . . 68

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 69

Otwarcie dyskusji
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 70

Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o s³u¿bie medycyny pracy

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 70

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 71

Wyst¹pienieg³ównego inspektorasanitarnego
g³ówny inspektor sanitarny
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 71
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 72
g³ówny inspektor sanitarny
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 72
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 72
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g³ówny inspektor sanitarny
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 72
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 73
g³ówny inspektor sanitarny
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 73
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 73
g³ówny inspektor sanitarny
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 74
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 74
g³ówny inspektor sanitarny
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 74
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 75
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 76

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nospra-
wnych, ustawy o podatkach i op³atach lo-
kalnych oraz ustawy o bezpieczeñstwie
¿ywnoœci i ¿ywienia

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 77

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 78
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 78
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 78
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 78
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 79
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 79
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 79
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 80

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 81
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 81
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 81
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 82
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 82
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 82
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 82
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 82
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 82
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 83

Otwarcie dyskusji

senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 83
Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarzastanuwMinisterstwie

Pracy i Polityki Spo³ecznej
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 84

Punkt jedenasty porz¹dku obrad :
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego

Sprawozdanie Komis j i Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Gruszczyñski. . . . . . . 85
senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 85

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów

podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . . 85

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki

podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 85

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 85
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 86
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 86
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 86
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . . 86
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 86
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 87
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 87
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 88
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 88
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 88
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 88
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . . 89
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 89
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 89
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 89
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 90
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 90
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 90
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 90
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senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 90
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 91
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 91
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 91
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 91
podsekretarz stanu
Tomasz Pó³grabski. . . . . . . . . . . 92
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 92

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej usta-
wê o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz ustawy o up-
rawnieniach do ulgowych przejazdów œrod-
kami publicznego transportu zbiorowego

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 92

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 93

Wyst¹pienie podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów

podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . . 93

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 93

Sprawozdanie Komis j i Gospodark i
Narodowej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 94

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 94
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 94
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 95
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 95
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . . 96

Otwarcie dyskusji
Zamykniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . . 96

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . . 96

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 98
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 98
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 98
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 98
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 98
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 99

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 99

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 100
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 100
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 100
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 101
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 101
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 101
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 102
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 102
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 103

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 103
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 104
senator Marek Konopka . . . . . . . 104
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 104

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Spis treœci 391



Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 105

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Ireneusz Niewiarowski . . . . . . . . 106

Wyst¹pienie zastêpcy szefa Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów

zastêpca szefa
Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . 107

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 107

Wyst¹pienie prezes Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów

prezes
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel . . 108

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 108
senator sprawozdawca
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 108

Otwarcie dyskusji
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 108
senator Tomasz Misiak . . . . . . . . 109

Zamkniêcie dyskusji
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachun-
kowoœci

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 110

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów

podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . 111

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony
Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . 111

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 112

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 112

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego oraz Agencji Wywiadu

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 113

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 113
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 113

Wyst¹pienie zastêpcy szefa Agencji Wywiadu
zastêpca szefa
Piotr Juszczak . . . . . . . . . . . . 114

Zapytania i odpowiedzi
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 114
zastêpca szefa
Piotr Juszczak . . . . . . . . . . . . 114

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie imienia i nazwiska

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 115

Zapytania i odpowiedzi
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 115
senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 116

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
392 Spis treœci



(Obrady w dniu 6 listopada)
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zastêpca szefa
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o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elek-
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niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 155

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 157
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 157
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:
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Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Lucjan Cichosz. . . . . . . . . . . . 165

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 167
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Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
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Œrodowiska

senator sprawozdawca
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:
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Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Antoni Motyczka . . . . . . . . . . . 169
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Wyst¹pienie wiceprezesa
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stanowisko Senatu w sprawie ustawy
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podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak . . . . . . . . . . 185
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i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 188

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Marek Rocki . . . . . . . . . . . . . 189

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty czwarty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji
sporz¹dzonej w Aarhus dnia 25 czerwca
1998 r. o dostêpie do informacji, udziale
spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w spra-
wach dotycz¹cych œrodowiska, przyjêtej
na drugim spotkaniu Stron Konwencji
w A³maty w dniach 25–27 maja 2005 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 189

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska

senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . 190

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . 190
senator sprawozdawca
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 190

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt trzydziesty pi¹ty porz¹dku ob-
rad:stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Euro-
pejsk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem
Norwegii w sprawie procedury przekazy-
wania osób pomiêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej a Islandi¹
i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu dnia
28 czerwca 2006 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 191

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 192

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty szósty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Umowy o przywilejach i im-
munitetach Miêdzynarodowego Trybuna-
³u Karnego, sporz¹dzonej w Nowym Jor-
ku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
W³odzimierz Cimoszewicz . . . . . . 193

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 193

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . 193
senator sprawozdawca
W³odzimierz Cimoszewicz . . . . . . 194

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty siódmy porz¹dku ob-

rad: drugie czytanie projektu uchwa³y
o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania nie-
podleg³oœci

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 194

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . 195
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 195
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 195
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . 196
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 196
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . 196
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 196
senator Ryszard Bender . . . . . . . 196
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 197

Skierowanie projektu uchwa³y do Komisji
Ustawodawczej

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
396 Spis treœci



Punkt trzydziesty ósmy porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu uchwa³y o og³osze-
niuroku2009RokiemPolskiejDemokracji

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . 197

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 198
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 198
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 200
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 200
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 200
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 201
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 201
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 201
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 201
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 201
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 202
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 202
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 202
senator Krzysztof Kwiatkowski . . . . 202
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 202
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 203

senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 203
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 203
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 203
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 203
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 204
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 204
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 204

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . 204
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 205
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 206
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 206
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 207
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 207
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 208
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 208
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 209
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 210
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 211

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwa³y do Komisji

Ustawodawczej
Komunikaty

(Obrady w dniu 7 listopada)

Wznowienie posiedzenia
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 213

Punkttrzydziestysiódmyporz¹dkuobrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 213

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 214
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 214

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 214
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 215
Podjêcie uchwa³y w 90. rocznicê odzyska-

nia niepodleg³oœci przez Polskê
Punkttrzydziestyósmyporz¹dkuobrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . 215

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 216
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 216

Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 216
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 216
Podjêcie uchwa³y o og³oszeniu roku 2009

Rokiem Polskiej Demokracji
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 216

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Dobrzyñski . . . . . . . . . . . 217

G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 218
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 218
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 218
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 218
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 218
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 218
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 218
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 219
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o eme-

ryturach kapita³owych
Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)

Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Go-
spodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 219
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 219
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 220
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 220

G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 221
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 221

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Spis treœci 397



Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 221
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komkisji: Ko-

misji Gospodarki Narodowej, Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 221

Sprawozdanie mniejszoœcipo³¹czonychkomisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 222

G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 223
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 223
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 223
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 223
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 223
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 223
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 223
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks pracy
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 224
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 224
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 224

G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 224
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 224
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 224
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych oraz ustawy
o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Ko-

misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz
Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . 225

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Janina Fetliñska . . . . . . . . . . . 225

G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 225
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o s³u¿bie medycyny pracy
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 225

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . 225

G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 226
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 227
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 228
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 228
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 228
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 228
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o s³u¿bie

cywilnej
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 228

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 228

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 228
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 229

G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 229
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 229
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 229
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 229
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 229
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 229
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 229
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 230
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 230
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 230
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 230
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 230
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 230
G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 230
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 230

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
398 Spis treœci



G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 231
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o pra-

cownikach samorz¹dowych
Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 231
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 231
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy zmie-

niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o do-
chodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego oraz ustawy o uprawnieniach do ul-
gowych przejazdów œrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 231
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 231
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 231
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-

dowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 231

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Tadeusz Gruszka. . . . . . . . . . . 232
senator Krzysztof Majkowski . . . . . 232

G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 232
G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 232
G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 232
G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 232
G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 232
G³osowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . 233
G³osowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . 233
G³osowanie nr 82 . . . . . . . . . . . . . 233
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów

Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 83 . . . . . . . . . . . . . 233
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej

senator sprawozdawca
Tomasz Misiak . . . . . . . . . . . . 233

G³osowanie nr 84 . . . . . . . . . . . . . 233
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 233
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 234

G³osowanie nr 85 . . . . . . . . . . . . . 234
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 235
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 235
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 235
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 236

G³osowanie nr 86 . . . . . . . . . . . . . 236
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 87 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 88 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 89 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 90 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 91 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 92 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 93 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 94 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 95 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 96 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 97 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 98 . . . . . . . . . . . . . 237
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy zmie-

niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o ra-
chunkowoœci

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 99 . . . . . . . . . . . . . 237
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu,
S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej,
Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej iS³u¿byWiêziennejoraz ichrodzin

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 100 . . . . . . . . . . . . . 238
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego oraz Agencji Wywiadu

Punktdwudziestypierwszyporz¹dkuobrad(cd.)
G³osowanie nr 101 . . . . . . . . . . . . . 238
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie imienia i nazwiska
Punktdwudziestydrugiporz¹dkuobrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 238

G³osowanie nr 102 . . . . . . . . . . . . . 238
G³osowanie nr 103 . . . . . . . . . . . . . 238
G³osowanie nr 104 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 105 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 106 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 107 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 108 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 109 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 110 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 111 . . . . . . . . . . . . . 240

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Spis treœci 399



G³osowanie nr 112 . . . . . . . . . . . . . 240
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycz-
nym i elektronicznym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw

Punktdwudziestytrzeciporz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 113 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 114 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 115 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 116 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 117 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 118 . . . . . . . . . . . . . 241
G³osowanie nr 119 . . . . . . . . . . . . . 241
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t

Punktdwudziestyczwartyporz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 120 . . . . . . . . . . . . . 241
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
Punktdwudziestypi¹typorz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 121 . . . . . . . . . . . . . 241
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Punktdwudziestyszóstyporz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 122 . . . . . . . . . . . . . 241
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Punktdwudziestysiódmyporz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanienr123 . . . . . . . . . . . . . 241
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Punktdwudziestyósmyporz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 124 . . . . . . . . . . . . . 242
G³osowanie nr 125 . . . . . . . . . . . . . 242
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku ob-

rad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 242

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 242

G³osowanie nr 126 . . . . . . . . . . . . . 243
G³osowanie nr 127 . . . . . . . . . . . . . 243
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Punkt trzydziesty porz¹dku obrad (cd.)

G³osowanie nr 128 . . . . . . . . . . . . . 243
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej

Punkt trzydziesty pierwszy porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 129 . . . . . . . . . . . . . 243
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o na-

daniu nowej nazwy Akademii Ekonomi-
cznej w Poznaniu

Punkttrzydziestydrugiporz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 130 . . . . . . . . . . . . . 243
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ra-

tyfikacji Konwencji w sprawie kontak-
tów z dzieæmi, sporz¹dzonej w Strasbur-
gu w dniu 15 maja 2003 r.

Punkt trzydziesty trzeci porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 131 . . . . . . . . . . . . . 244
Podjêcie uchwa³ywsprawieustawyoratyfika-

cji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Marokañskim o przekazywa-
niu osób skazanych, podpisanej w Rabacie
dnia 30 czerwca 2008 r.

Punkt trzydziesty czwarty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 132 . . . . . . . . . . . . . 244
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostê-
pie do informacji, udziale spo³eczeñstwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do
sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych
œrodowiska, przyjêtej na drugim spotka-
niu Stron Konwencji w A³maty w dniach
25–27 maja 2005 r.

Punkt trzydziestypi¹typorz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 133 . . . . . . . . . . . . . 244
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Republik¹ Islandii i Królestwem Norwe-
gii w sprawie procedury przekazywania
osób pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi
Unii Europejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹,
podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca
2006 r.

Punkt trzydziesty szósty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 134 . . . . . . . . . . . . . 244
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Umowy o przywilejach i immunite-
tach Miêdzynarodowego Trybuna³u Kar-
nego, sporz¹dzonej w Nowym Jorku dnia
9 wrzeœnia 2002 r.

Oœwiadczenia
senator Ryszard Bender . . . . . . . 245
senator Eryk Smulewicz . . . . . . . 245
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 246
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 247
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 247
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 247

Zamkniêcie posiedzenia
Wyniki g³osowañ
Przemówienia senatorów przekazane

do protoko³u, niewyg³oszone podczas 21.
posiedzenia Senatu

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
400 Spis treœci



Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem
dziewiêtnastym porz¹dku obrad . . . . 267

Przemówienie senatora
Stanis³awa Bisztygi w dyskusji
nad punktem dwudziestym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 268

Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 269

Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym
czwartym porz¹dku obrad . . . . . . . 270

Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem trzydziestym
siódmym porz¹dku obrad . . . . . . . . 271

Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym
ósmym porz¹dku obrad . . . . . . . . . 273

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ma³gorzatê Adamczak . . 274

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk . . . . 275

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia . . . . 277

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia . . . . 278

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê . . . 279

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka. 280

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka. 281

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka. 282

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczaka 283

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹ . 284

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 285

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 286

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 287

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 288

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹ . . . . . 289

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹
wspólnie z innymi senatorami . . . . . . 290

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego . . . 291

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego . . . 292

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego . . . 293

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego . . . . . . . 294

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba . . . . . 295

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana . . . . 296

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Kazimierza Jaworskiego
wspólnie z innymi senatorami . . . . . . 297

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego
oraz senatora Jana Dobrzyñskiego . . . 298

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza. . 299

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza. . 300

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê . . . . . . . 301

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê . . . . 302

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê . . . . 303

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta . . . 304

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego . . . 305

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego . . . 306

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego . . . . . . . 307

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego . . . . . . . 308

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego. . . . 309

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego. . . . 310

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami . . . . . . 311

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami . . . . . . 312

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Czes³awa Ryszkê wspólnie
innymi senatorami . . . . . . . . . . . 313

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami . . . . . . 315

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Spis treœci 401



W³adys³awa Sidorowicza
wspólnie z innymi senatorami . . . . . . 316

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê . . . . 317

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza . 318

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza . . . . 319

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza . . . . 320

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza . . . . 321

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego. . 322

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Edmunda Wittbrodta . . 323

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . 324

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego . . . . . . 326

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca . . . . 327

Uchwa³y
Uchwa³a Senatu w 90. rocznicê odzyskania

niepodleg³oœci przez Polskê . . . . . . . 331
Uchwa³a Senatu o og³oszeniu roku 2009 Rokiem

Polskiej Demokracji . . . . . . . . . . 332
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o emery-

turach kapita³owych . . . . . . . . . . 333
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz nie-
których innych ustaw. . . . . . . . . . 335

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy . . . . . . . . . 338

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych. . . 340

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³e-
cznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych, ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeñ-
stwie ¿ywnoœci i ¿ywienia . . . . . . . . 342

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o s³u¿bie medycyny pracy . . . . 344

Uchwa³a Senatu sprawie ustawy o s³u¿bie
cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o praco-
wnikach samorz¹dowych . . . . . . . . 349

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego . . . . . . . . . . 351

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz ustawy o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów œrodkami publicznego
transportu zbiorowego . . . . . . . . . 352

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania . . . 353

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym . . . . . . . . . . . 355

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów . . 356

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawyogospodarcenieruchomoœciami . 358

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachun-
kowoœci . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkc j onar iuszy Po l i c j i , Agenc j i
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
Wyw iadu , S ³u¿by Kon t rwyw iadu
Wojskowego,S³u¿byWywiaduWojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by
Wiêziennej oraz ich rodzin. . . . . . . . 363

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego oraz Agencji Wywiadu . . . . . . 364

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
imienia i nazwiska . . . . . . . . . . . 365

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i
elektronicznym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. . . . . . . . . . . . . . 366

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy–Prawozamówieñpublicznych . . 372

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wielo-
letniego „Program dla Odry – 2006” . . . 373

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym . . . 374

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym . . . 375

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym . . . 376

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym . . . 378

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . 380

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
402 Spis treœci



Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o nada-
niu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . 381

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji w sprawie kontaktów
z dzieæmi, sporz¹dzonej w Strasburgu
w dniu 15 maja 2003 r. . . . . . . . . . 382

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Marokañskim o przekazywa-
niu osób skazanych, podpisanej w Rabacie
dnia 30 czerwca 2008 r. . . . . . . . . . 383

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostê-
pie do informacji, udziale spo³eczeñstwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do

sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych
œrodowiska, przyjêtej na drugim spotka-
niu Stron Konwencji w A³maty w dniach
25–27 maja 2005 r. . . . . . . . . . . . 384

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Republik¹ Islandii i Królestwem Nor-
wegii w sprawie procedury przekazywa-
nia osób pomiêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej a Islandi¹
i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu dnia
28 czerwca 2006 r. . . . . . . . . . . . 385

Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy o przywilejach i immunite-
tach Miêdzynarodowego Trybuna³u Kar-
nego, sporz¹dzonej w Nowym Jorku dnia
9 wrzeœnia 2002 r. . . . . . . . . . . . 386

21. posiedzenie Senatu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Spis treœci 403



T£OCZONO Z POLECENIA MARSZA£KA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opracowanie: Biuro Prac Senackich Kancelarii Senatu;
Redakcja techniczna: Biuro Informatyki, Dzia³ Edycji i Poligrafii Kancelarii Senatu.

Nak³ad 90 egz. ISSN-0867-261X



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


