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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu pro-
gramu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
ka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³o-
œciowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

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

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

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

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania karnego.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa
i Prokuratury.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie ko-
lejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie dro-
gowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

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

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

18. Trzecie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim

Porz¹dek obrad

22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

G³ówny Inspektorat Sanitarny – g³ówny inspektor Andrzej Wojty³a
– zastêpca g³ównego inspektora Przemys³aw Biliñski
– zastêpca g³ównego inspektora Jan Orgelbrand

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – konsultant krajowy
w dziedzinie epidemiologii Andrzej Zieliñski

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda
– podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Jacek Czaja
– podsekretarz stanu £ukasz Rêdziniak
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram dwudzieste drugie posiedzenie Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Gra¿ynê Sztark oraz senatora Przemys³awa B³a-
szczyka. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator
Gra¿yna Sztark.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dwudziestym ósmym po-
siedzeniu w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r. przy-
j¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zak³a-
dach opieki zdrowotnej, do ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do ustawy
o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej, do
ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia, do usta-
wy o konsultantach w ochronie zdrowia, do usta-
wy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu
ochrony zdrowia, do ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz nie-
których innych ustaw, do ustawy o zmianie usta-
wy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz usta-
wy – Kodeks karny skarbowy, do ustawy o euro-
pejskim ugrupowaniu wspó³pracy terytorialnej,
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku
z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójnoœci, do ustawy o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
do ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dach za-
wodowych architektów, in¿ynierów budownictwa
oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane,
do ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu us³ug
drog¹ elektroniczn¹. Na tym samym posiedzeniu

Sejm przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw, a tak¿e czêœæ poprawek
Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o iz-
bach gospodarczych oraz jedyn¹ poprawkê Sena-
tu do ustawy o Komitecie Stabilnoœci Finansowej.

Informujê, ¿e protokó³ dziewiêtnastego posie-
dzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu
jest przygotowany do udostêpnienia senatorom.
Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do nie-
go zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolejnym
posiedzeniu.

Wysoki Senacie! Informujê, ¿e w dniu 11 wrzeœ-
nia 2008 r. prezes Rady Ministrów, zgodnie
z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przeka-
za³ „Informacjê o realizacji Strategii Rozwoju Kra-
ju 2007–2015 w roku 2007”. Informacja ta zawar-
ta jest w druku nr 245. W dniu 16 wrzeœnia
2008 r. marsza³ek Senatu skierowa³ dokument
do Komisji Gospodarki Narodowej oraz do Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej.

Informujê, ¿e komisje na wspólnym posiedzeniu
w dniu 14 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy³y infor-
macjê i poinformowa³y o tym marsza³ka Senatu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad dwudziestego drugiego posiedzenia
obejmuje:

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

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ustanowieniu programu wieloletnie-
go „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób za-
kaŸnych u ludzi.

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



6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw.

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

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

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

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy
oraz niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

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

17. Drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie zmiany Regulaminu Senatu.

18. Trzecie czytanie projektu ustawy o obywa-
telstwie polskim.

Proponujê rozpatrzenie punktów: pierwszego,
pi¹tego, dziesi¹tego oraz trzynastego projektu po-
rz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdania komisji
zosta³y dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿
okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Iz-
ba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Proponujê te¿, aby nad punktem ósmym obra-
dowaæ w dniu jutrzejszym.

O godzinie dwunastej zostanie zarz¹dzona
piêtnastominutowa przerwa na otwarcie wystawy.

I teraz pytam: czy ktoœ z pañstwa senatorów
pragnie zabraæ g³os w sprawie przedstawionego
porz¹dku obrad? Nie widzê zg³oszeñ.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad dwudziestego drugiego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowania zostan¹ przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 357,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr357A i357B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Tomasza Misiaka,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Tomasz Misiak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji

Gospodarki Narodowej z obrad nad ustaw¹ doty-
cz¹c¹ emerytur pomostowych. Ale zanim to zro-
biê, chcia³bym krótko opowiedzieæ ca³¹ historiê
dotycz¹c¹ emerytur pomostowych, bo oczywiœcie
sprawa od d³u¿szego czasu pojawia siê w me-
diach, s³yszymy o niej czêsto, dlatego ¿e jest to
kwestia niew¹tpliwie dra¿liwa spo³ecznie.

Emerytury pomostowe to kwestia dotycz¹ca
dzisiaj ponad miliona osób uprawnionych do po-
bierania wczeœniejszych emerytur. Polacy maj¹
bardzo ograniczony sposób funkcjonowania na
rynku pracy. Polska ma jeden z najni¿szych w Eu-
ropie wskaŸników zatrudnienia: oko³o 49–50%
osób, które mog³yby byæ aktywne zawodowo, po-
zostaje aktywnych zawodowo. Oznacza to nie tyl-
ko ogromne wyzwania bud¿etowe, dlatego ¿e wiê-
kszoœæ z tych osób korzysta w³aœnie ze œwiadczeñ
bud¿etowych, a, jak wiemy, systemy emerytalne
s¹ systemami, które w³aœciwie zaci¹gaj¹ po¿yczki
od przysz³ych pokoleñ, ale równie¿ zmniejszenie
produktywnoœci i zmniejszenie dochodów bud¿e-
towych pañstwa.

Zmiany dotycz¹ce emerytur pomostowych s¹
koniecznoœci¹, która postulowana jest nie tylko
przez ekonomistów, miêdzynarodowe instytucje
finansowe, ale równie¿ przez kolejny rz¹d. Od po-
nad dziesiêciu lat toczy siê dialog ze zwi¹zkami za-
wodowymi. Dialog ten podejmowa³y nastêpuj¹ce
po sobie rz¹dy z ró¿nych opcji politycznych, ten
dialog rozpocz¹³ równie¿ rz¹d Prawa i Sprawiedli-
woœci. Byæ mo¿e za chwilê, w ramach wypowiedzi
opozycji, us³yszymy coœ innego, ale w rz¹dzie Pra-
wa i Sprawiedliwoœci by³y dzia³ania, d¹¿enie do
tego, ¿eby emerytury pomostowe by³y ograniczo-
ne. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e ka¿dy ma œwiado-
moœæ, i¿ jest to zbyt du¿e obci¹¿enie dla bud¿etu
pañstwa, zbyt du¿e obci¹¿enie dla przysz³ych po-
koleñ i zbyt du¿e obci¹¿enie dla systemu ekono-
micznego, ¿ebyœmy mogli sobie na nie d³u¿ej po-
zwoliæ.

Mówimy o likwidacji wczeœniejszych emerytur
dla bardzo wielu grup zawodowych. I w zwi¹zku
z pytaniem, które nale¿y sobie zadaæ, dlaczego te
grupy zawodowe maj¹ byæ poszkodowane, musi-
my te¿ zapytaæ: a dlaczego maj¹ byæ poszkodowa-
ne wszystkie pozosta³e grupy zawodowe, które ze
wzglêdu na system ubezpieczeniowo-podatkowy
w³aœciwie musz¹ siê sk³adaæ na te wczeœniejsze
emerytury? Te emerytury to oczywiœcie prawo na-
dane, ale nadane przez rz¹d komunistyczny jesz-
cze w latach osiemdziesi¹tych, kiedy by³ lawino-
wy wrêcz przyrost emerytur pomostowych, lawi-
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nowy w latach 1981, 1982, 1983, notabene po
stanie wojennym… Jest wiêc pytanie, czy w ten
sposób nie próbowano ³agodziæ konfliktów polity-
cznych tamtych czasów, czy w ten sposób nie pró-
bowano zap³aciæ ludziom, nie mog¹c im zap³aciæ
inaczej. By³o takie powiedzenie z czasów PRL, ¿e
w³adza komunistyczna udaje, ¿e p³aci pieni¹dze,
a ludzie udaj¹, ¿e pracuj¹. To udawanie, ¿e p³aci
siê pieni¹dze, przenosi³o siê równie¿ na systemy
emerytalne.

Jesteœmy krajem, który ma najbardziej rozbu-
dowany system wczeœniejszych emerytur. Oczy-
wiœcie w krajach Unii Europejskiej wczeœniejsze
emerytury funkcjonuj¹, ale podstaw¹ funkcjono-
wania tych emerytur jest nic innego, jak warunki
zwi¹zane ze zdrowiem. Te same warunki chce od-
tworzyæ obecny polski rz¹d, te same warunki
chcia³ odtworzyæ te¿ rz¹d Prawa i Sprawiedliwo-
œci, bo pamiêtam wypowiedzi pana Przemys³awa
Gosiewskiego, wówczas cz³onka rz¹du Prawa
i Sprawiedliwoœci, który mówi³: nie mo¿emy od-
puœciæ, nie mo¿emy sobie na to pozwoliæ.

Oczywiœcie sprawa jest trudna spo³ecznie, bo
ludzie…

(Senator Piotr Kaleta: Ale to w dyskusji, Panie
Senatorze. To w dyskusji, nie w sprawozdaniu.)

…bêd¹ fizycznie tracili swoje wczeœniejsze
emerytury, wczeœniejsze uprawnienia. Dlatego
dzisiaj stoimy przed bardzo powa¿nym dylema-
tem. I wydaje mi siê, ¿e w³aœnie izba wy¿sza co do
tej kwestii nie powinna mieæ problemu. Musimy
przywróciæ sytuacjê, w której Polacy bêd¹ p³acili
nie na grupy zawodowe, ale bêd¹ p³acili dodatko-
we œrodki na tych, którzy faktycznie ciê¿ko pracu-
j¹ i którym zdrowie nie bêdzie pozwala³o d³u¿ej
pracowaæ. Bêdziemy musieli stan¹æ wobec kwe-
stii, ¿e jest to problem spo³eczny, i ten problem
spo³eczny przezwyciê¿yæ. Dotyczy to oczywiœcie
zarówno senatorów opozycyjnych, jak i senato-
rów koalicji.

Szanowni Pañstwo, jako komisja przeprowa-
dziliœmy prawie trzygodzinn¹ dyskusjê, zaprosi-
liœmy zwi¹zki zawodowe. Nie pad³y, w mojej oce-
nie, argumenty dotycz¹ce w³aœnie spraw medycz-
nych, nie pojawi³y siê nowe ekspertyzy, które mó-
wi³yby o mo¿liwoœciach wprowadzenia do tego ka-
talogu dodatkowych zawodów. Dzisiaj mówimy
o oko³o dwustu szeœædziesiêciu – dwustu siedem-
dziesiêciu tysi¹cach osób uprawnionych do wczeœ-
niejszych emerytur z ponad miliona osób, które
by³y do nich uprawnione przed t¹ ustaw¹.

Je¿eli nie wprowadzimy tej ustawy, je¿eli jej nie
przeg³osujemy w Senacie, wygasn¹ poprzednie
uprawnienia emerytalne, dlatego ¿e tak funkcjo-
nuj¹ te ustawy. Oznacza to, ¿e od dnia 1 stycznia
2009 r. osoby, które mog³yby byæ do nich upra-
wnione, w ogóle nie otrzymaj¹…

(Rozmowy na sali)

Przez rok, nie na zawsze, oczywiœcie, przez rok
nie bêd¹ mia³y uprawnieñ do wczeœniejszych
emerytur. Dlatego komisja stosunkiem g³osów
osiem do siedmiu, o ile dobrze pamiêtam, zdecy-
dowa³a o poparciu tej ustawy bez poprawek. Tak
jak powiedzia³em, staraliœmy siê obiektywnie
podchodziæ do sprawy, rozumiemy te¿ sytuacjê
zwi¹zan¹ z wyzwaniami przysz³oœci, nie chcieli-
byœmy, ¿eby kredyt u naszych dzieci i wnuków by³
wykorzystywany dzisiaj. Bez tej ustawy mo¿emy
zapomnieæ o wprowadzeniu euro, mo¿emy za-
pomnieæ o spe³nianiu kryteriów ekonomicznych,
które s¹ narzucane przez miêdzynarodowe insty-
tucje finansowe. To na pewno znacznie pogorszy
te¿ funkcjonowanie finansów pañstwa jako ta-
kich, a przecie¿ ich reforma jest podstaw¹ bogac-
twa, zarówno przysz³ych pokoleñ, jak i ludzi, któ-
rzy dzisiaj upominaj¹ siê o te wczeœniejsze upraw-
nienia i przywileje. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Go-

spodarki Narodowej, pana senatora Krzysztofa
Majkowskiego, o przedstawienie wniosków
mniejszoœci komisji.

(Senator Stanis³aw Kogut: By³o trzydzieœci sie-
dem.)

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Nie chcia³bym ju¿ powtarzaæ, co dzia³o siê na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
w punkcie dotycz¹cym emerytur pomostowych,
ale jako sprawozdawca mniejszoœci chcia³bym
zwróciæ pañstwa uwagê na inne zapatrywanie siê
na emerytury pomostowe w stosunku do tego, co
powiedzia³ przed chwil¹ pan senator Misiak.

Otó¿ prawd¹ jest, ¿e kwestie dotycz¹ce emery-
tur pomostowych rozpatrywane by³y przez ró¿ne
formacje polityczne od roku 1998. Prawd¹ rów-
nie¿ jest, ¿e ¿aden rz¹d od tamtego czasu nie zaj¹³
ani konkretnego stanowiska, ani nie podj¹³ dzia-
³añ, które w sposób jednoznaczny rozwi¹za³yby
ten pal¹cy problem. Ale prawd¹ jest równie¿ to, ¿e
w projekcie ustawy, który nam przedstawiono,
jest wiele, delikatnie mówi¹c, nieœcis³oœci, wiele
ró¿nego rodzaju zapisów, które, w naszym mnie-
maniu, s¹ przede wszystkim niezgodne z konsty-
tucj¹. Otó¿, Szanowni Pañstwo, chcia³bym podaæ
przyk³ady zapisów projektu ustawy o emerytu-
rach pomostowych. W art. 4 proponowanej usta-
wy znajduje siê siedem punktów – ja ju¿ nie chcê
tych punktów przytaczaæ, bo myœlê, ¿e wszyscy
z pañstwa, którzy siê tym interesowali, znaj¹ je
doskonale – i jest tu taka oto sytuacja, ¿e te pun-
kty jakby wzajemnie siê wykluczaj¹, jeœli chodzi
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o równouprawnienie wszystkich obywateli. Na
przyk³ad w pkcie 5 jest zapis: przed 1 stycznia
1999 r. wykonywa³ prace w szczególnych warun-
kach lub prace w szczególnym charakterze, w ro-
zumieniu art. 32 i art 33 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
I dochodzi do takiej sytuacji, ¿e osoba zatrudnio-
na, przyk³adowo, 31 grudnia 1998 r. na stanowis-
ku, które jest zakwalifikowane jako praca w wa-
runkach szczególnych, nabywa te uprawnienia,
a osoba, która zosta³a zatrudniona na tym samym
stanowisku, o tych samych wymogach, nazwij-
my to, technicznych, wymagaj¹cym tego same-
go, powiedzmy, wysi³ku organizmu, ju¿ tych up-
rawnieñ nie ma. A czym siê ró¿ni praca, na przy-
k³ad, kierowcy tira, który wykonywa³ j¹ 30 gru-
dnia 1998 r., od pracy tego samego kierowcy tira,
który jeŸdzi³ trzy czy cztery dni po 1 stycznia
1999 r.? Ja myœlê, ¿e niczym. A wiêc wspomnia-
ny zapis jest sprzeczny z konstytucj¹, bo nie sta-
wia na tej samej pozycji wszystkich osób, które
by³yby objête t¹ ustaw¹.

Nie chcê przytaczaæ w tej chwili wiêcej przyk³a-
dów, które pokazywa³yby tê tak zwan¹ niespra-
wiedliwoœæ spo³eczn¹, to, ¿e niektórzy obywatele
nie s¹ równo traktowani z innymi.

Chcia³bym za to zwróciæ uwagê na sam proces
legislacyjny dotycz¹cy tej ustawy. Otó¿ pozwoli-
³em sobie wyszukaæ – nie ukrywam, ¿e przede
wszystkim w internecie – dane o historii tego pro-
jektu. I chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e od maja
bie¿¹cego roku, konkretnie od 14 maja, toczy³y
siê negocjacje z organizacjami zwi¹zkowymi.
Wskutek tych negocjacji organizacje zwi¹zkowe –
powiem szczerze, ¿e nie wszystkie, bo na posie-
dzeniu Komisji Gospodarki Narodowej byli przed-
stawiciele dwóch zwi¹zków – przedstawiciele tych
zwi¹zków byli strasznie zbulwersowani zarówno
sposobem negocjacji, jak i podejœciem rz¹du do
projektu ustawy dotycz¹cej emerytur pomosto-
wych. Wszyscy oni skar¿yli siê na to, ¿e dialogu
spo³ecznego nie by³o w ogóle, a je¿eli jakiœ by³, to
w bardzo ograniczonym zakresie, bo dyskusja to-
czy³a siê nie na zasadzie, powiedzmy, podejmowa-
nia przedstawianych wniosków, ale na zasadzie:
zwi¹zki swoje, a rz¹d swoje, przy czym oczywiœcie
to stanowisko rz¹du okaza³o siê stanowiskiem
wi¹¿¹cym, to zaœ, co zg³asza³y zwi¹zki, by³o pusz-
czane mimo uszu.

Mo¿e nie bêdê mówi³ o samych poprawkach
dotycz¹cych poszczególnych kwestii i zmierza-
j¹cych do tego, by ta ustawa przybra³a ludzki wy-
miar, ale chcê przedstawiæ czêœæ wypowiedzi wi-
ceprzewodnicz¹cej… Aha, tak siê z³o¿y³o, ¿e na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej nie
by³o przedstawicieli „Solidarnoœci”. Niemniej sta-
nowisko wiceprzewodnicz¹cej Ogólnopolskiego
Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych by³o tak je-

dnoznaczne i tak, ¿e tak powiem, barwne, i¿ ja
sam powiedzia³em, ¿e obydwiema rêkami podpi-
sujê siê pod wszystkimi tymi postulatami, które
przedstawia³ OPZZ. Otó¿ pani wiceprzewodni-
cz¹ca, oprócz tego, ¿e przekaza³a, jak wygl¹da³y
negocjacje, pokaza³a te¿ wszystkie mechanizmy,
które podczas tworzenia tej ustawy zafunkcjono-
wa³y.

I co siê okaza³o? Okaza³o siê, Szanowni Pañ-
stwo, ¿e w zale¿noœci od tego, który rz¹d by³ u w³a-
dzy, zmienia³a siê liczba osób uprawnionych do
tak zwanych emerytur pomostowych. Te liczby
okazywa³y siê inne, zupe³nie inne. Przy czym ró¿-
nica nie wynika³a z tego, i¿ liczby stanowisk czy
osób na tych stanowiskach by³y ró¿ne, ale z tego,
¿e odpowiednie s³u¿by – tu konkretnie Instytut
Medycyny Pracy czy te¿ specjaliœci wyznaczeni
przez ten instytut – okreœla³y te stanowiska na zu-
pe³nie ró¿ne sposoby. Dla przyk³adu podam pañ-
stwu, ¿e za rz¹dów… Przepraszam. W pierwszej
wersji, któr¹ rz¹d Platformy i PSL zaproponowa³,
jeœli chodzi o liczbê osób zatrudnionych…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, ja bym prosi³, ¿eby pan nie podawa³ tu nume-
rów totolotka.)

Jeœli chodzi o liczbê osób zatrudnionych na
stanowiskach pracy w warunkach szczególnych
lub szczególnego zagro¿enia, to za rz¹dów SLD
by³a ona okreœlana w granicach czterystu tysiêcy.
Za rz¹dów PiS by³a to wielkoœæ trzystu dwudzie-
stu do trzystu trzydziestu tysiêcy. A w tej chwili
Platforma i PSL proponuj¹ liczbê dwustu piêæ-
dziesiêciu, w porywach dwustu siedemdziesiêciu
tysiêcy, po uwzglêdnieniu pewnych sugestii, któ-
re pojawi³y siê wskutek jakby pierwszego oszaco-
wania, wed³ug którego to by³o, z tego, co pamiê-
tam, sto dwadzieœcia czy sto trzydzieœci tysiêcy.

Szanowni Pañstwo, wydaje mi siê, ¿e tu nie
chodzi o przyznanie racji tym osobom, które jakby
stanowi¹ ró¿nicê miêdzy liczb¹ miliona stu tysiê-
cy, czyli liczb¹ osób do tej pory uprawnionych,
a liczb¹ dwustu siedemdziesiêciu tysiêcy, propo-
nowan¹ w tej chwili przez rz¹d Platformy i PSL.
Mnie siê wydaje, ¿e szuka siê – moim zdaniem
oczywiœcie bardzo nies³usznie – instrumentu,
który pozwoli³by w sposób zdecydowany zaosz-
czêdziæ na wydatkach zwi¹zanych z wyp³acaniem
emerytur pomostowych kwotê rzêdu 1 miliarda
800 tysiêcy z³ do 2 miliardów z³ rocznie.

Chcia³bym te¿ pañstwu pokazaæ, ¿e te 2 miliar-
dy, nawet z pewnym naddatkiem – oczywiœcie
przy za³o¿eniu, ¿e utrzymalibyœmy liczbê miliona
stu czy miliona osób jako pracuj¹cych w warun-
kach szczególnych – to nie jest jakaœ pora¿aj¹ca
kwota w stosunku do pewnego rodzaju wydat-
ków, na które rz¹d Platformy i PSL w tej chwili siê
godzi. Chcia³bym podaæ pañstwu kilka przyk³a-
dów na to. Otó¿ na przyk³ad dzisiaj rz¹dz¹ca koa-
licja obni¿a podatki najbogatszym, tym, którzy
i tak zarabiaj¹ du¿o…
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(G³osy z sali: Ale to by³ wasz projekt!)
S³ucham?
(G³os z sali: To by³ wasz projekt.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam

bardzo. Proszê pozwoliæ…)
Ale ja panu obiecujê, Panie Senatorze, ¿e nie

bêdê panu przeszkadza³.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, niech pan nie dyskutuje z sal¹. Proszê o spo-
kój.)

…Tak ¿e mog¹ oni p³aciæ i p³ac¹ czterdziesto-
procentow¹ stawkê podatkow¹, a obywatele ci
stanowi¹ tylko 2% ca³ej populacji. W skali jedne-
go roku…

(Rozmowy na sali)
Panie Marsza³ku, ja mo¿e skoñczê i oddam

g³os…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Niech pan

kontynuuje, Panie Senatorze.)
W skali jednego roku jest to kwota 8 miliar-

dów z³, a wiêc jest to, powiedzmy, cztery czy piêæ
razy wiêcej ni¿ to, o czym w tej chwili mówimy.

Kolejny prezent, znowu dla najbogatszych, to
obni¿enie sk³adki rentowej. Z tego obni¿enia pro-
porcjonalnie najbardziej skorzystaj¹ ci, którzy
maj¹ i tak du¿e zarobki – na pewno bardziej ni¿ ci,
którzy ma³o zarabiaj¹. Ten prezent kosztuje pañ-
stwo w skali roku 18 miliardów z³. A wiêc przy za-
³o¿eniu, ¿e przez nastêpne dziesiêæ lat wyp³acali-
byœmy oko³o 1 miliarda 800 tysiêcy rocznie, to ta
przed chwil¹ podana kwota w stu procentach za-
pewni³aby wyp³acanie emerytur pomostowych.

Ja nie chcê przed³u¿aæ swojego wyst¹pienia,
zw³aszcza ¿e, jak myœlê, bêdzie czas na dyskusjê
i bêdzie czas na pytania.

Teraz tylko chcia³bym, Panie Marsza³ku, zau-
wa¿yæ – jednoczeœnie zaapelowaæ w tej sprawie
zarówno do pana, jak i do wszystkich przewodni-
cz¹cych komisji – ¿e tak siê sk³ada, i¿ materia³y,
które otrzymujemy w poszczególnych komisjach
senackich, w sposób znaczny, ba, powiedzia³bym
nawet, ¿e w sposób zasadniczy ró¿ni¹ siê od mate-
ria³ów otrzymywanych przez pos³ów i komisje po-
selskie. Ja pozwoli³em sobie wydrukowaæ druk
sejmowy nr 1070, z którego dowiedzia³em siê
o negocjacjach ze zwi¹zkami, o negocjacjach
z pracodawcami, o wszystkich kwestiach, które
wi¹za³y siê z t¹ ustaw¹. I teraz pytam pañstwa: czy
w tych materia³ach, które my dostaliœmy do
skrzynek senackich, tego typu informacje by³y?
Mnie siê wydaje… No, nie wiem, czy jest to niedo-
patrzenie, czy raczej traktowanie Senatu w kate-
goriach nie tej Izby, która ma byæ tak zwan¹ izb¹
wy¿sz¹, ale Izby, która wed³ug rozumowania nie-
których potrzebna jest jak przys³owiowy kwiatek
do ko¿ucha.

Szanowni Pañstwo, koñcz¹c, chcia³bym przed-
stawiæ niektóre punkty ze stanowiska zwi¹zków

zawodowych. Bo tak siê sk³ada, ¿e myœlê, i¿ ta
ustawa i postawa koalicji spowoduj¹, ¿e zwi¹zki
zawodowe, które do tej pory reprezentowa³y ró¿ne
stanowiska, ró¿ne opinie na poszczególne kwe-
stie, skonsoliduj¹ siê… przepraszam, zewr¹ swo-
je szeregi. Przyk³adem tego by³y ju¿ demonstracje,
które do tej pory siê odby³y, przy czym, jak pañ-
stwo wiecie, zapowiadane s¹ ju¿ kolejne. I to jest
dowód na to, ¿e te rozwi¹zania proponowane
przez koalicjê Platformy i PSL s¹ po prostu nie do
przyjêcia dla œwiata pracy. Teraz kilka punktów,
z którymi zwi¹zki zawodowe siê nie zgadzaj¹.
Chodzi tu miêdzy innymi o drastyczne ogranicze-
nie dotycz¹ce podmiotowego zakresu prawa do
emerytury pomostowej. S¹ to te¿ przyjête w usta-
wie zasady wygasania prawa do emerytury pomo-
stowej, co stoi w ra¿¹cej sprzecznoœci z zasad¹, ¿e
to kryteria medyczne oraz kryterium bezpieczeñ-
stwa publicznego s¹ podstaw¹ kwalifikowania
prac jako wykonywanych w szczególnych warun-
kach lub jako prac o szczególnym charakterze.
Nie uwzglêdnia siê wszystkich czynników ryzyka,
które z wiekiem mog¹ z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem spowodowaæ trwa³e uszkodzenie zdrowia
osób wykonuj¹cych pracê w szczególnych warun-
kach, oraz metody obiektywnej kwalifikacji ro-
dzajów prac. Nie uwzglêdnia siê propozycji defini-
cji prac o szczególnym charakterze, przedstawio-
nej przez zespó³ negocjacyjny, ani metodologii
ustalania wysokoœci emerytury pomostowej,
w wyniku której œwiadczenia dla osób decydu-
j¹cych siê zaprzestaæ pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze przed
osi¹gniêciem wieku emerytalnego bêd¹ bardzo
niskie i stan¹ siê pustym uprawnieniem.

Szanowni Pañstwo, mój przedmówca mówi³
przede wszystkim o kryteriach medycznych, któ-
re by³y niejako podstawowym elementem kwali-
fikacji poszczególnych stanowisk, oceny, czy s¹
to prace w szczególnych warunkach, czy prace
o szczególnym charakterze. Ja chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e kryteria medyczne nie s¹ jedynymi kry-
teriami, które powinny o tym decydowaæ. Ja
z autopsji wiem, co to jest praca w warunkach
szczególnych, bo przepracowa³em dwadzieœcia
trzy lata w warunkach szczególnych, ja wiem, co
to jest praca w dni œwi¹teczne, wiem, co to jest
praca na zmianie popo³udniowej, na zmianie
nocnej, co to jest praca w ha³asie, co to jest praca
w mikroklimacie zimnym, w mikroklimacie go-
r¹cym, krótko mówi¹c, w tych wszystkich wa-
runkach, które decyduj¹ o tym, ¿e pracê na da-
nym stanowisku kwalifikujemy jako pracê w wa-
runkach szczególnych.

I ostatnie ju¿ zdanie. Mnie siê wydaje, ¿e to nie
jest tak, ¿e ludzie, którzy pracuj¹ w warunkach
szczególnych lub o szczególnym charakterze, wy-
bieraj¹ to ca³kiem dobrowolnie. To jest, powie-
dzmy, jakaœ forma przymusu, ktoœ tê pracê musi
wykonywaæ.
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Ka¿dy wykonuje tak¹ pracê, jaka mu przynosi
satysfakcjê. Uwierzcie mi pañstwo, byæ mo¿e to
nieelegancki przyk³ad, ale je¿eli w proponowanej
ustawie kwalifikuje siê tak zawód tancerza zawo-
dowego – ja naprawdê nie mam nic przeciwko tan-
cerzom, sam lubiê tañczyæ i uwa¿am, ¿e jest to na-
prawdê bardzo dobra forma odpoczynku – to gdy
porównamy pracê tancerza zawodowego z prac¹
na przyk³ad kolejarza, elektroenergetyka czy
energetyka, który pracuje w bezpoœrednim s¹sie-
dztwie wysokich napiêæ, rzêdu 110 kV czy 220 kV,
to ja mogê tylko pogratulowaæ dobrego samopo-
czucia tym, którzy za biurkiem decyduj¹ nieje-
dnokrotnie ju¿ nie tylko o zdrowiu, ale o ¿yciu
osób wykonuj¹cych pracê w warunkach szczegól-
nego zagro¿enia. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, która nad t¹ ustaw¹
debatowa³a na dwóch posiedzeniach przez blisko
siedem godzin. Staraliœmy siê jak najwnikliwiej
rozpatrzyæ wszystkie aspekty tej ustawy, tak a¿e-
by unikn¹æ pos¹dzenia o to, ¿e pracujemy pospie-
sznie, ¿e nie chcemy wys³uchaæ partnerów spo³e-
cznych, ¿e nie uwzglêdniamy ich g³osu. Tak siê
w naszej komisji nie sta³o. By³ czas na wypowie-
dzi, by³ czas na polemikê, by³ czas na przekony-
wanie, by³ czas na z³o¿enie poprawek, ich rzeteln¹
ocenê, rozpatrzenie, przyjêcie i odrzucenie.

A ustawa dlatego budzi³a takie zainteresowa-
nie, ¿e rzeczywiœcie jest ona nies³ychanie wa¿na,
bo to nie jest tak, ¿e ustawa o emeryturach pomo-
stowych dotyczy tylko tych szeœciuset tysiêcy czy
siedmiuset tysiêcy osób, które nie bêd¹ mia³y
w przysz³oœci prawa do wczeœniejszej emerytury.
To jest ustawa, która dotyczy nas wszystkich,
wszystkich emerytur, poniewa¿ dotyczy ca³ego
systemu. Dotyczy ona wszystkich Polaków, dlate-
go ¿e system emerytalny oparty jest w du¿ej mie-
rze na zasadzie solidarnoœci i ka¿dy ruch w tym
systemie oznacza powa¿ne konsekwencje dla po-
zosta³ych grup spo³ecznych. Wspomina³ o tym
pan senator Misiak, ale ja tak¿e chcê to pañstwu
uzmys³owiæ i pokazaæ, ¿e mówienie o tej ustawie
jest konieczne z punktu widzenia odpowiedzial-
noœci za przysz³oœæ kraju, nie tylko konkretnej
grupy uprawnionych lub nie.

Reforma emerytalna by³a odpowiedzi¹ na za-
chodz¹ce w Polsce i na œwiecie zmiany demografi-
czne. To by³a trudna reforma. Ona tak¿e budzi³a
ogromne emocje, ona wywo³a³a w Polsce prawdzi-
w¹ burzê. I to w³aœnie wtedy, w 1998 r., kiedy
wdra¿ano tê reformê, zmieniono ca³kowicie filozo-
fiê systemu emerytalnego. Emerytury pomostowe,
nad którymi debatowaliœmy, mieszcz¹ siê w³aœnie
w tej nowej filozofii. Mówiliœmy o tym przy okazji
emerytur kapita³owych i ja to powtórzê: filozofia
nowego systemu emerytalnego, którego czêœci¹ s¹
emerytury pomostowe, polega na tym, ¿e wyso-
koœæ œwiadczenia ma zale¿eæ od tego, ile lat prze-
pracujemy, ile lat i w jakiej wysokoœci bêdziemy
op³acaæ nasz¹ sk³adkê emerytaln¹ i jaka jest prze-
widywana d³ugoœæ ¿ycia. Ustawodawca oczywiœcie
dostrzeg³ tych, którzy pracuj¹ w najtrudniejszych
warunkach, jest o tym mowa w art. 24 ust. 2 i 3,
i zaproponowa³ formê emerytur pomostowych, to
jest emerytur okresowych, przerzucaj¹cych pe-
wien most miêdzy wiekiem, w którym uznano, ¿e
ze wzglêdów medycznych osoba ju¿ nie mo¿e danej
profesji wykonywaæ, pracowaæ na okreœlonym
stanowisku, a wiekiem emerytalnym. Mówiê
o tym dlatego, ¿e emerytury pomostowe s¹ tylko
czasowe, okresowe.

Wed³ug nowego systemu emerytalnego powin-
niœmy zatem opieraæ pomyœlnoœæ w³asn¹, indywi-
dualn¹, spo³eczn¹, krajow¹ na swoim wysi³ku, na
odpowiedzialnoœci. Z tego powodu emerytury po-
mostowe mia³y siê ró¿niæ od wczeœniejszych eme-
rytur, one mia³y siê stanowczo sprzeciwiæ strate-
gii wielu Polaków wyuczonej od lat osiemdzie-
si¹tych, strategii biernoœci zawodowej, strategii
uciekania z rynku pracy.

Proszê pañstwa, ja wiem, ¿e teraz, od dwóch,
trzech lat mamy szczególny okres i byæ mo¿e te
wyniki nie s¹ do koñca miarodajne, jednak¿e s¹
wstrz¹saj¹ce. Jeœli w ostatnich trzech latach
spoœród tych, którzy przeszli na emerytury w Pol-
sce, w ogóle na emerytury, 80% to s¹ ci, którzy
przeszli na emerytury wczeœniejsze, to ju¿ nie
mo¿na mówiæ o ¿adnym systemie, który by obo-
wi¹zywa³. To jest system ca³kowicie dysfunkcyj-
ny. Podkreœlam to po to, aby nikomu nie przysz³o
do g³owy oskar¿anie autorów reformy o to, ¿e nie
wiedzieli, co czyni¹.

Ta reforma i wprowadzenie emerytur pomosto-
wych jest absolutn¹ koniecznoœci¹. To jest bardzo
pilne. Dzisiaj wczeœniejsze emerytury kosztuj¹
system emerytalny 18 miliardów z³ rocznie. Oczy-
wiœcie w jakiejœ czêœci s¹ to emerytury wypraco-
wane, zapracowane, ale jest te¿ w tych miliardach
spory dodatek tego, co bêdzie przez wiele lat ubyt-
kiem w systemie emerytalnym. Z tej mównicy wie-
lu – i s³usznie – zwraca³o uwagê na trudny los pol-
skich emerytów, ale jak¿e¿ nierównomiernie roz-
³o¿one s¹ te obowi¹zki i jak nierównomiernie roz-
³o¿one s¹ wyp³aty. Czy te 20% pracuj¹cych do
koñca, do osi¹gniêcia wieku emerytalnego, ma fi-
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nansowaæ i czy w ogóle jest w stanie finansowaæ te
80%, osoby, które z tego rynku wysz³y wczeœniej?
To jest niemo¿liwe. Oczywiœcie, ¿e oni tego nie
udŸwign¹. Dlatego te¿ system emerytalny jest co-
rocznie dotowany kwot¹ blisko 45 miliardów z³
z naszych podatków.

Przy okazji emerytur pomostowych wiele razy
mówiono o tym, tak¿e w naszej debacie, ¿e powin-
niœmy dbaæ o warunki pracy, ¿e powinniœmy dbaæ
o aktywizowanie ludzi w wieku oko³oemerytal-
nym. To prawda. Ale gdzie s¹ na to pieni¹dze? Pod-
noszono tutaj przed chwil¹, ¿e bêd¹ oszczêdnoœci.
Te oszczêdnoœci zostan¹ zainwestowane. I to jest
w tej ustawie, w samej koñcówce, gdzie mowa, ¿e
rz¹d musi przygotowaæ strategiê aktywizacji osób
w wieku emerytalnym pracuj¹cych w szczegól-
nych warunkach i w warunkach zagra¿aj¹cych
zdrowiu. Na to potrzebne bêd¹ fundusze. Tak¹, po-
wiedzmy, jaskó³k¹ jest program „50+”, który
wkrótce trafi tak¿e pod obrady tej Izby, byœmy wi-
dzieli obie strony tego medalu. Nie jest tak, ¿e
sprzeciwiamy siê tylko wczeœniejszemu przecho-
dzeniu na emerytury i dezaktywacji zawodowej Po-
laków. Chcemy podj¹æ to wyzwanie, tak aby Polacy
mogli zmieniæ zawód wtedy, kiedy w ich uznaniu
i mo¿e te¿ rzeczywiœcie, obiektywnie, ze wzglêdu na
stan zdrowia, wykonywanie dotychczasowego jest
dla nich zbyt trudne. Bêd¹ u³atwienia dla praco-
dawców, bêd¹ specjalne mechanizmy, które to
umo¿liwi¹. Nikt, jak powiedzia³ mój przedmówca,
nie jest przecie¿ zobowi¹zany pracowaæ na stano-
wisku, które zagra¿a jego zdrowiu i ¿yciu a¿ do mo-
mentu, w którym nie bêdzie móg³ pracowaæ i prze-
jdzie na rentê. Podkreœlam to dlatego, ¿e równie¿
w trakcie naszej dyskusji mówiono, i¿ Polacy nie
maj¹ ¿adnej asekuracji. Tak nie jest. W Polsce ist-
niej¹ systemy emerytalny i rentowy. A wiêc jeœliby
ktoœ z powodów zawodowych straci³ zdrowie, to
oczywiœcie jest system rentowy, z którego bêdzie
móg³ korzystaæ. Nie wprowadzajmy w b³¹d Pola-
ków mówi¹c, ¿e Polska jest jakimœ bantustanem,
w którym nie ma przyzwoitych zabezpieczeñ so-
cjalnych. Tak nie jest.

O czym mówi zatem ta ustawa? Okreœla defini-
cje prac w szczególnych warunkach zwi¹zanych
z czynnikami ryzyka, które s¹ tutaj wymienione,
czynnikami, co warto podkreœliæ, które z wiekiem
mog¹ spowodowaæ trwa³e uszkodzenie zdrowia.
Okreœla te¿ prace, które mo¿na uznaæ za prace
o szczególnym charakterze, to znaczy zwi¹zane
z wyj¹tkow¹ odpowiedzialnoœci¹, nie tyle w sensie
indywidualnym, co wyj¹tkow¹ odpowiedzialno-
œci¹ za innych, prace, które wymagaj¹ szczególnej
sprawnoœci psychofizycznej ze wzglêdu na bez-
pieczeñstwo publiczne.

Rozdzia³ drugi ustawy okreœla warunki naby-
cia i utraty prawa do emerytury pomostowej
oraz rekompensaty. Te siedem warunków po-

staram siê tutaj pomin¹æ, podkreœlê tylko, ¿e
dotyczy to pewnej okreœlonej grupy urodzo-
nych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia
1969 r. To by³o pytanie bardzo czêsto stawiane
w debatach: dlaczego to jest tak ograniczone?
Otó¿, proszê pañstwa, nasz wysi³ek, to znaczy
wysi³ek rz¹du, Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, Inspekcji
Pracy, i w szczególnoœci zwi¹zków zawodo-
wych, powinien byæ ukierunkowany na to, aby
zapewniæ w Polsce odpowiednie warunki bez-
piecznej pracy, nie w warunkach szkodliwych,
ale w takich, które s¹ do udŸwigniêcia, które
nie zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu pracowników. Do
tego nas zachêcaj¹ i tego od nas wymagaj¹ Unia
Europejska i Miêdzynarodowa Organizacja
Pracy. Dlatego te¿ to œwiadczenie ma charakter
œciœle zakreœlonych granic. A po tym okresie,
jak mówi³em, ma byæ strategia dla osób, któ-
rym trzeba bêdzie w porê umo¿liwiæ ucieczkê
od takiej pracy, by nie pracowali tak d³ugo, ¿e
powiem tak brzydko, a¿ ich zdrowie siê zu¿yje.
Ale nawet jeœli do tego dojdzie, to powtarzam:
jest druga asekuracja – system rentowy. I tra-
gedii nie ma.

Proszê pañstwa, to nies³ychanie wa¿ne, abyœ-
my przyjêli do wiadomoœci, ¿e to nie jest próba
oszczêdnoœci. To jest w³aœnie filozofia emerytur
pomostowych. Dlatego one maj¹ ograniczony
czas, dlatego musz¹ kiedyœ siê skoñczyæ. I oby tak
by³o. To wielkie zadanie, w szczególnoœci dla
zwi¹zków zawodowych, aby wywieraæ presjê tak-
¿e na pracodawców, którzy dzisiaj ³o¿¹ zaledwie
1% na bezpieczeñstwo pracy, presjê, by inwesto-
wali w bezpieczeñstwo. I dlatego jest w tej ustawie
zapisany tak¿e bodziec, a¿eby pracodawcy chcieli
w to inwestowaæ. Mo¿emy dyskutowaæ, czy on jest
wystarczaj¹cy. To pewien kompromis miêdzy œro-
dowiskiem pracodawców, którzy obawiali siê zbyt
du¿ych obci¹¿eñ i mówili, ¿e w takim razie zachê-
camy ich do zwalniania ludzi pracuj¹cych na ta-
kich stanowiskach, a tymi, którzy mówili, ¿e trze-
ba, tak to powiem, pracodawców przydusiæ. A na
pracodawców najlepiej wp³ywa siê poprzez pie-
ni¹dz. Dlatego te emerytury bêd¹ wyp³acane
z funduszu emerytur pomostowych i nakazane
jest p³acenie sk³adki na ten fundusz w wysokoœci
1,5%, tak, ¿eby pracodawcy wiedzieli, ¿e utrzymy-
wanie takich stanowisk, takich miejsc pracy za-
gra¿aj¹cych zdrowiu pracownika, kosztuje, i ¿e to
ich wydatek, a nie pracownika. To ma zachêcaæ
do tego, ¿eby zmieniaæ takie stanowiska i staraæ
siê redukowaæ zagro¿enia. A je¿eli nawet bêdzie
tam dochodziæ do jakichœ przesuniêæ miêdzy po-
szczególnymi stanowiskami, to ¿eby ten zbyt wy-
soki procent nie by³ przypadkiem zachêt¹ do
zwolnienia pracownika przedwczeœnie, przed
osi¹gniêciem okreœlonych warunków, o co trosz-
czy³y siê zwi¹zki zawodowe. Ja w pomyœle tej nis-
kiej sk³adki te¿ tê troskê widzê.
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Proszê pañstwa, bardzo du¿o mówiono
o uczciwoœci, o chêci pracodawców dobrego fun-
kcjonowania w tym systemie. Otó¿ p³atnik sk³a-
dek, czyli pracodawca – podkreœlam: w³aœnie on
– bêdzie zobowi¹zany do sk³adania informacji
o pracowniku, za którego obowi¹zany jest p³aciæ
sk³adkê. Wielu naszych goœci ze zwi¹zków zawo-
dowych, wielu naszych partnerów spo³ecznych
pow¹tpiewa³o w czasie naszej dyskusji, czy pra-
codawca rzeczywiœcie nie bêdzie chcia³ wyko-
rzystaæ tego faktu, czy nie bêdzie tak, ¿e nie zg³o-
si pracownika, bo nie bêdzie chcia³ zap³aciæ tego
1,5%. Proszê pañstwa, trzeba przeczytaæ tê
ustawê do koñca. To naprawdê by³by dlañ fatal-
ny interes, dlatego ¿e gdyby taka sytuacja wy-
sz³a na jaw, to ustawa mówi wyraŸnie: jeœli Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy, ZUS, pracownik lub
zwi¹zki zawodowe coœ takiego wychwyc¹, to
pracodawcy nie tylko przyjdzie i tak zap³aciæ ca-
³¹ tê sk³adkê, nawet gdyby to siê sta³o w momen-
cie, kiedy pracownik siê zg³osi³ do ZUS, bo w je-
go przekonaniu pracuje na takim stanowisku,
nie tylko bêdzie musia³ to zwróciæ, pomno¿yw-
szy tê kwotê razy dwa, ale do tego jeszcze zap³aci
karê. W¹tpiê, ¿eby ktoœ rozs¹dny chcia³ tak ry-
zykowaæ. Nie s¹dzê, abyœmy mogli siaæ obawê,
¿e pracodawcy nie bêd¹ wywi¹zywaæ siê z tego
obowi¹zku.

Proszê pañstwa, na kwestiê emerytur pomo-
stowych mo¿na patrzeæ z wielu ró¿nych perspek-
tyw. Chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo spojrzeli na
ni¹ pod k¹tem medycznym i pod k¹tem matema-
tycznym. Medycznym dlatego, ¿e to, co by³o
okreœlone dwadzieœcia piêæ lat temu w wykazie
prac, które pozwala³y uzyskaæ prawo do wczeœ-
niejszej emerytury, ca³kowicie siê zdezaktualizo-
wa³o. To jest nie do przyjêcia i nie do kontynuo-
wania. Tak czy owak, do tego tematu trzeba by³o
podejœæ. I chyba dobrze siê sta³o, ¿e tak wielki
autorytet, za jaki wszyscy uwa¿amy Centralny
Instytut Ochrony Pracy z jego szefow¹ profesor
Danut¹ Koradeck¹, podj¹³ siê zadania, aby bez-
stronnie, bez emocji, w³aœnie wed³ug kryteriów
medycznych przygotowaæ tabele, które s¹ za³¹cz-
nikami do ustawy, tabele oparte przede wszyst-
kim na rzetelnej analizie szkodliwoœci w póŸnym
wieku – podkreœlam to – dla osób pracuj¹cych
w warunkach szkodliwych lub o szczególnym
charakterze.

Ale mimo to rz¹d gotów by³ do dyskusji, bo
zw³aszcza ta druga formu³a, która nie ma charak-
teru œciœle medycznego, jest kwesti¹ oceny. Mówi-
³a o tym pani profesor Koradecka tak¿e u nas. To
jest odpowiedŸ, dlaczego rz¹d w toku negocjacji ze
zwi¹zkami zawodowymi, które trwa³y od maja do
koñca wrzeœnia i odbywa³y siê z wyj¹tkow¹ inten-
sywnoœci¹… Tych spotkañ by³o wiêcej w ci¹gu
tych kilku miesiêcy, ani¿eli poprzednio w ci¹gu

prac prowadzonych przez SLD, bo taki projekt ju¿
by³ w 2005 r., i przez PiS…

(Rozmowy na sali)
…i przez PiS…
(Senator Krzysztof Majkowski: Zwi¹zki maj¹

inne zdanie.)
Obieca³ pan coœ.
(Senator Piotr Kaleta: Przepraszam, ja nie obie-

ca³em.)
Jednak emocje czasem nami kieruj¹.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie, pro-

szê o spokój. Proszê o spokój, ka¿dy bêdzie mia³
prawo zabraæ g³os.)

Proszê pañstwa, poczyniono szereg odstêpstw,
aby wyjœæ naprzeciw bardzo licznym postulatom
strony spo³ecznej. Dlatego stawianie zarzutu,
który by³ na posiedzeniu naszej komisji uporczy-
wie powtarzany, ¿e konsultacji nie by³o, ¿e nie
uwzglêdniono niczego, ¿e nie wziêto pod uwagê
postulatów zwi¹zków… Wszystkich nie wziêto
pod uwagê, to prawda, ale jest ca³y katalog tych,
które uwzglêdniono.

Rz¹d by³ i jest gotów do dialogu. I wiedz¹ pañ-
stwo, ¿e on nie zosta³ definitywnie zamkniêty.
Wczorajsza decyzja rz¹du mówi, ¿e bêd¹ emerytu-
ry przejœciowe dla najwiêkszej grupy, która czuje
siê dotkniêta rozwi¹zaniami, nad którymi dzisiaj
debatujemy, ¿e ta grupa bêdzie mia³a prawo do
emerytur przejœciowych. Wkrótce ten projekt trafi
pod obrady parlamentu, wiêc myœlê, ¿e powróci-
my do tej sprawy.

Prosi³bym pañstwa o to, byœcie wziêli pod uwa-
gê odpowiedzialnoœæ i swoje wczeœniejsze zobo-
wi¹zania, wczeœniejsze deklaracje sk³adane przez
poprzednich ministrów wszystkich formacji,
przez premierów, i zag³osowali za t¹ ustaw¹.

Komisja przyjê³a wiêkszoœci¹ g³osów, mo¿na by
powiedzieæ, trzy grupy poprawek. Pierwsz¹ grupê
stanowi¹ poprawki legislacyjne – to s¹ zawarte
w druku poprawki pierwsza, druga, pi¹ta, szósta,
siódma i ósma. W drugiej grupie jest poprawka
pana senatora Rulewskiego, która pog³êbia za-
wart¹ w ustawie myœl o rekompensatach dla tych,
którzy w okreœlonych ustaw¹ okolicznoœciach nie
bêd¹ mogli skorzystaæ z prawa do emerytur po-
mostowych. To dosyæ trudna sprawa i wzór jest
bardzo skomplikowany. Poprawka pana senatora
Rulewskiego nie uzyska³a akceptacji rz¹du, po-
niewa¿ sam mechanizm rekompensat jest, a jeœli
dobrze zrozumia³em stanowisko rz¹du, to roz-
wi¹zanie nie by³o, ¿e tak powiem, skalkulowane
i nie mo¿na by³o okreœliæ jego zapewne znacznych
skutków finansowych. W trzeciej zaœ grupie s¹
dwie poprawki, które przyjê³a komisja, zg³oszone
przez pana senatora Koguta. Pierwsza z nich mó-
wi o podniesieniu wysokoœci sk³adki dla praco-
dawców z 1,5% do 3%, a druga dopisuje do kata-
logu prac o szczególnym charakterze prace kie-
rowców samochodów ciê¿arowych o masie ca³ko-
witej powy¿ej 10 t.
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Wysoka Izbo, chcia³bym bardzo serdecznie z te-
go miejsca podziêkowaæ wszystkim, którzy w na-
szej komisji przepracowali ten czas rzetelnie,
uczciwie, w dobrej wierze i na ogó³ w dobrej atmo-
sferze. I proszê o ¿yczliwie przyjêcie tej ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Ro-

dziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Piotra
Kaletê, o przedstawienie wniosku mniejszoœci ko-
misji.

Senator Piotr Kaleta:

Wielce Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Iz-
bo! Szanowni Pañstwo!

Ja tylko króciutko odniosê siê do tego, co przed
chwil¹ powiedzia³ pan senator Augustyn, jeœli
chodzi o gotowoœæ rz¹du do negocjacji.

Panie Senatorze, niech pan wyjdzie przed bu-
dynek parlamentu, to zobaczy pan tê gotowoœæ.

(Senator Roman Ludwiczuk: Dwa lata temu by-
³o tak samo.)

Przez rok, Szanowni Pañstwo, zrobiliœcie wiêcej
– gratulujê.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Negocjacji nie
prowadzi siê na ulicy.)

Zobaczymy.
Ale do rzeczy. Ja, Szanowni Pañstwo, nie

chcia³bym…
(Senator Mariusz Witczak: Ale nie zag³usza-

my…)
(Senator Stanis³aw Kogut: Dajcie spokój.)
Ja, Szanowni Pañstwo, nie chcia³bym powta-

rzaæ argumentów, które s¹ spójne, o czym powie-
dzia³ pan senator Majkowski. Powiem tylko, ¿e
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej na swoich
dwóch posiedzeniach rzeczywiœcie zajmowa³a siê
propozycj¹ zmian w ustawie o emeryturach po-
mostowych. Pan senator Augustyn przedstawi³
ju¿, jak dyskusja siê odbywa³a, nie chcia³bym te-
raz do tego wracaæ. Odniosê siê do tej kwestii
w czasie naszej debaty.

Zg³oszony przeze mnie wniosek o odrzucenie
ustawy nie uzyska³ wsparcia komisji rodziny.

Szanowni Pañstwo, nikt nie neguje, ¿e o emery-
turach pomostowych trzeba rozmawiaæ – to jest
oczywiste. Ta dyskusja toczy siê doœæ d³ugo i nale-
¿y j¹ kontynuowaæ, jednak styl dyskusji – i tu siê
nie zgadzam z panem senatorem Augustynem –
pozostawia bardzo wiele do ¿yczenia. Chodzi
o styl dyskusji w czasie prac w komisjach, a tak¿e
w trakcie prac w Komisji Trójstronnej.

Szanowni Pañstwo, nie chcia³bym przed³u¿aæ.
Powiem tylko, ¿e stosunkiem g³osów 4:3 wniosek
o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony. I to w za-

sadzie tyle, bo có¿ tu wiêcej komentowaæ. Myœlê,
¿e dyskusja, która za chwilê siê rozpocznie, bêdzie
okazj¹ do szerszego wypowiedzenia siê na temat
tego, co siê na posiedzeniach komisji dzia³o i jakie
zosta³y podjête decyzje. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Ro-

dziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Jana
Rulewskiego, o przedstawienie wniosków mniej-
szoœci komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo Senacka!
Mam tylko jeden wniosek mniejszoœci, notabe-

ne mojego autorstwa, poparty przez drugiego pa-
na senatora. Dotyczy on rozszerzenia listy prac
szczególnego rodzaju, a wiêc tej zawieraj¹cej
czterdzieœci pozycji, o jedn¹ pozycjê dotycz¹c¹
bardzo ciê¿kiej pracy fizycznej wykonywanej
w budownictwie za pomoc¹ ciê¿kich narzêdzi od-
znaczaj¹cych siê udarami i wibracj¹. To jest wszy-
stko, co mia³em w imieniu komisji przedstawiæ.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora
Stanis³awa Koguta, o przedstawienie wniosków
mniejszoœci komisji.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Drodzy Zaproszeni Goœcie!

Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu
Komisji Gospodarki Narodowej z³o¿y³em trzydzie-
œci siedem poprawek skonsultowanych z wszyst-
kimi centralami zwi¹zków zawodowych, ale nie
mia³em mo¿liwoœci umotywowaæ tych wniosków,
dlatego ¿e zosta³ z³o¿ony wniosek o przyjêcie usta-
wy bez poprawek.

Inaczej sprawa wygl¹da³a, Drodzy Pañstwo, na
posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
– toczy³a siê tam prawie siedmiogodzinna dysku-
sja. Trzeba tu jasno powiedzieæ, ¿e g³ównym te-
matem by³a sprawa definicji dotycz¹cej w ogóle
pracy w szczególnych warunkach. Dlatego ¿e
zwi¹zki zawodowe postawi³y zarzut wobec rz¹du,
¿e zosta³a przyjêta inna definicja, a centrum legis-
lacyjne, stwierdzi³ to pan minister z ministerstwa
pracy… Zmieni³a siê koñcowa treœæ definicji.

W zwi¹zku z tym przypomnia³em tak¿e przed-
stawicielom rz¹du, ¿e za czasów rz¹du pana pre-
miera Millera, kiedy pani minister Jakubowska
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zmieni³a definicjê w ustawie o radiofonii, spraw¹
zaj¹³ siê prokurator. Takie rzeczy faktycznie nie
mog¹ mieæ miejsca.

W zwi¹zku z tym z³o¿y³em na posiedzeniu ko-
misji polityki spo³ecznej siedemnaœcie poprawek.
Moje poprawki dotyczy³y spraw naprawdê strate-
gicznych, spraw bardzo wa¿nych.

Kto jak kto, ale ja pamiêtam 1998 r., kiedy roz-
poczê³y siê cztery reformy premiera Buzka. I nie
mo¿na oskar¿aæ, Panie Senatorze Augustyn, cen-
trali zwi¹zków zawodowych, bo to te centrale zgo-
dzi³y siê wtenczas na reformê emerytur pomosto-
wych. To te centrale zgodzi³y siê, ¿e za du¿o jest
emerytur pomostowych. My tak czasem siê cze-
piamy tego PRL. Ja nie by³em za PRL, ale chcê
przypomnieæ niektórym z pañstwa senatorów, ¿e
kolejarzom da³ takie emerytury wielki marsza³ek,
marsza³ek Pi³sudski.

Sprawa nastêpna. Drodzy Pañstwo, nie mo¿e
byæ tak – powiedzia³em to na posiedzeniu komisji
– ¿e my ³amiemy Konstytucjê Rzeczypospolitej
Polskiej, zw³aszcza art. 2, który jednoznacznie
mówi o prawach nabytych. Wczeœniejsze emery-
tury dla nauczycieli to s¹ prawa nabyte. Dla mnie
to, co pan senator Augustyn mówi³, ¿e bêd¹ nowe
emerytury pomostowe dla górników, dla nauczy-
cieli… Drodzy Pañstwo, nie rozbijajmy tego pañ-
stwa, tej ukochanej ojczyzny, na poszczególne
bran¿e, bo w koñcu dojdzie do tego, ¿e kolejarze,
bardzo silni, wstan¹, zrobi¹ strajk generalny
i rz¹d bêdzie na klêczkach przypomina³ o tym, ¿e
kolejarzom faktycznie nale¿¹ siê emerytury. Nie
chcia³bym, ¿eby decyzje w parlamencie zapada³y
w ten sposób, jak w stanie wojennym niektórzy
dzia³acze PRON podejmowali decyzje przeciwko
„Solidarnoœci”.

I kolejna sprawa. W zwi¹zku z tym, ¿e ³amana
jest konstytucja, zaproponowa³em, ¿e powinno
siê zapisaæ w art. 35 nie rok 2009, ino 2008, ¿e ci,
którzy nabyli te prawa… Chodzi o to, ¿eby okreœliæ
pewien okres, do 31 grudnia 2008 r. I ta grupa za-
chowuje te prawa, a nowi nauczyciele, przyk³ado-
wo, od 1 stycznia 2009 r., przychodz¹ na nowych
zasadach. Mnie bardzo poruszy³ ten cynizm, Dro-
dzy Pañstwo, naprawdê ogromny cynizm, z jakim
siê mówi o pracodawcy. Wszyscy siê martwimy
o bud¿et pañstwa, a zapisujemy 1,5 %. Ale praco-
dawcy maj¹ p³aciæ na fundusz emerytur pomo-
stowych dopiero w roku 2010. W zwi¹zku z tym
serdecznie dziêkujê senatorowi Rulewskiemu
i senatorom z Prawa i Sprawiedliwoœci, ¿e poparli
poprawkê, zgodnie z któr¹ podnosimy sk³adkê do
3%, ¿eby to by³o autentycznie… Przeg³osowano
na posiedzeniu komisji, ¿e ma byæ tu rok 2010.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e powinno byæ tu 3% i data
1 stycznia 2009 r., ale jak s¹ zapraszani tylko
przedstawiciele „Lewiatana”, pan Mordasewicz…
Ja tego pana naprawdê pamiêtam z rozmów w Ko-

misji Trójstronnej, bo dla mnie, zwi¹zkowca,
miejscem rozmów jest Komisja Trójstronna. Oso-
biœcie wyrazi³em – bo nie s¹ ludzie winni, ¿e by³a
transformacja – bardzo g³êboki pogl¹d, ¿e próbo-
wano schodziæ z kosztów, i tutaj ci¹gle podawa-
³em przyk³ad kolei, bo by³o czterysta szeœædziesi¹t
tysiêcy kolejarzy, a kiedy odchodzi³em, tylko sto
trzydzieœci tysiêcy, ¿e by³y podpisywane ró¿ne pa-
kiety socjalne, ¿e by³y wczeœniejsze emerytury,
pomostowe i jeszcze inne, ¿eby ludzie nie zostali
na bruku. A dziœ to wszystko, te reformy premiera
Buzka, traktuje siê jak coœ z³ego. Nie mo¿na do te-
go autentycznie dopuszczaæ.

Sprawa nastêpna. Drodzy Pañstwo, powiem
tak: ja pamiêtam, jak pan minister Boni – to by³
cz³owiek dialogu – podpisywa³ ze mn¹ setny po-
nadzak³adowy uk³ad zbiorowy pracy dla koleja-
rzy, dlatego dla mnie jest to teraz ogromne,
ogromne zaskoczenie, ¿e idzie siê tu na zwarcie.
Jako zwi¹zkowiec wiem, ¿e wpisywano daty gra-
niczne i nastêpne daty, i ju¿ nie by³o si³y, musiano
wprowadzaæ. Musiano faktycznie wprowadzaæ.

Nie bêdê omawia³ tych wszystkich poprawek,
bo, Drodzy Pañstwo, trzeba sobie zadaæ pytanie:
czy jest wola polityczna, ¿eby by³y jakiekolwiek
poprawki? Bo jak teraz s³yszê, ¿e nauczycielom
ustêpuje pani minister Fedak, a nie bêdzie ustê-
powaæ na przyk³ad kolejarzom… Ja bêdê zdecy-
dowanie za tym, ¿eby kolejarze strajkowali. Uwa-
¿am, ¿e powinni wywalczyæ to, co im siê s³usznie
nale¿y. Dzielicie ten kraj na poszczególne grupy
bran¿owe. Na poszczególne grupy bran¿owe. Za-
wsze mia³y byæ brane pod uwagê kryteria medycz-
ne, a te kryteria w ogóle nie s¹ brane pod uwagê.
Wszystkie zwi¹zki zawodowe jednoznacznie
stwierdzi³y, Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, ¿e
nie by³o ¿adnego dialogu. ¯adnego, bo je¿eli siê
mówi tak… By³y podpisane, Drodzy Pañstwo, po-
rozumienia z rz¹dem pana premiera Kaczyñskie-
go, podpisa³ je pan premier Gosiewski z kolejarza-
mi, z innymi bran¿ami; ustalono, ¿e jest pewien
okres i dochodzi siê do liczby trzystu osiemdzie-
siêciu tysiêcy emerytur pomostowych. Nastêpny
rz¹d powinien szanowaæ porozumienia podpisa-
ne z poszczególnymi zwi¹zkami zawodowymi.

Drodzy Pañstwo, Panie Marsza³ku, co do tego,
co siê dzieje w komisjach, to jako senator, którym
jestem drug¹ kadencjê, powiem: takiego chaosu,
takiego braku szacunku dla ludzi, dla senatorów
z innej partii, jeszcze nie widzia³em. Pan senator
Augustyn… Kiedy z³o¿ono wniosek, ¿eby g³oso-
waæ o odrzucenie ustawy w ca³oœci, wniosek pana
Kalety, to szeœæ godzin trwa³a dyskusja, czy ten
wniosek przeg³osowaæ, czy nie. Ja siê zwracam do
pana marsza³ka, ¿eby zainteresowa³ siê tymi
sprawami, bo to ju¿ drugie czy trzecie posiedzenie
komisji gospodarki, na którym jako senatorzy
opozycji jesteœmy autentycznie obra¿ani. Ja jes-
tem w opozycji, ale szanujê pogl¹d ka¿dego, ka¿-
dego. Z ¿alem to mówiê, ale pamiêtajcie, Panowie:
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teraz macie wiêkszoœæ, macie jeszcze trzy lata, ale
to szybko minie, a wybory mo¿e i wska¿¹ inn¹
koalicjê, czas to poka¿e, i wtenczas naprawdê
w niektórych myœlach, w g³owach senatorów zo-
stanie pami¹tka tego, co teraz faktycznie robicie.
Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e pan prezydent – mój
prezydent –  nie podpisze tej ustawy.

W dyskusji powiem jeszcze o pewnych rze-
czach, teraz faktycznie nie chcê zabieraæ czasu.
Serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zadaæ dwa pytania panu senatoro-

wi Augustynowi.
Pierwsze. W koñcówce swego wyst¹pienia, Pa-

nie Senatorze Augustyn, wspomnia³ pan o wczo-
rajszej deklaracji rz¹du dotycz¹cej nauczycieli.
Do tego chcia³bym nawi¹zaæ. Je¿eli skutkiem tej
doœæ radykalnej zmiany proponowanej przez
rz¹d, uchwalonej przez Sejm, mia³oby byæ pozba-
wienie dotychczasowych praw do wczeœniejszych
emerytur grupy oko³o siedmiuset tysiêcy osób,
o czym tutaj mówiono, a w odniesieniu do nauczy-
cieli zanosi siê jednak na wycofanie siê z tej rady-
kalnej zmiany – a chodzi tutaj o wyj¹tkowo du¿¹
grupê zawodow¹ – to jakie bêd¹, antycypuj¹c
oczywiœcie przyjêcie tych nowych rozwi¹zañ doty-
cz¹cych nauczycieli, realne skutki, skutki netto,
zmiany, o której dzisiaj debatujemy? Czy skórka
bêdzie warta wyprawki?

I drugie pytanie. W broszurze przygotowanej
tradycyjnie przez Biuro Legislacyjne, zawieraj¹cej
opinie prawne dotycz¹ce rozpatrywanych przez
nas projektów ustaw, brakuje opinii dotycz¹cej
tej w³aœnie ustawy o emeryturach pomostowych.
Poniewa¿ mówimy o zagadnieniu niezwykle wa¿-
nym, o reformie, która budzi wiele emocji i wiele
sprzeciwów – w gruncie rzeczy kierujê to pod ad-
resem Prezydium Senatu, ale chcê byæ w zgodzie
z regulaminem, dlatego próbujê uzyskaæ odpo-
wiedŸ na to pytanie za pañskim poœrednictwem –
to czy my mo¿emy mieæ gwarancjê, ¿e przed g³oso-
waniem w sprawie tej ustawy otrzymamy w pe³ni
wiarygodne ekspertyzy dotycz¹ce w¹tpliwoœci
konstytucyjnych? Nie nale¿a³oby ryzykowaæ tego,
¿e ta z trudem przeprowadzona reforma zostanie
unicestwiona na skutek ewentualnie pope³nio-
nych b³êdów prawnych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Jeœli chodzi o skutki, to oczywiœcie trudno jest

mi ju¿ dzisiaj, w tym momencie, nie znaj¹c szcze-
gó³ów rozwi¹zania, które wczoraj zosta³o zapowie-
dziane, jednoznacznie odpowiedzieæ. Ale mo¿emy
kalkulowaæ, ¿e skoro skutki tej ca³ej reformy maj¹
daæ systemowi emerytalnemu oszczêdnoœci rzê-
du 1,8 miliarda do 2 miliardów rocznie, a nauczy-
ciele stanowi¹ oko³o po³owy spoœród tych, którzy
mieliby straciæ prawo do wczeœniejszej emerytu-
ry, to nale¿y zak³adaæ, ¿e bêdzie to rocznie, powta-
rzam rocznie, kwota oko³o 800 milionów do 1 mi-
liarda z³. Czy stanie skórka za wyprawkê?

Wie pan, Panie Premierze, ja podkreœla³em tu-
taj, ¿e rzecz chyba nie w tym i nie tylko w pie-
ni¹dzach, które dobrze by³oby skierowaæ na po-
prawienie warunków pracy i na realizacjê strate-
gii zapowiedzianej w ustawie. Problemem by³aby
ca³kowita zmiana filozofii. To, co proponuje rz¹d,
ma charakter przejœciowy i z t¹ filozofi¹ siê nie
k³óci. To, co proponuje rz¹d jest kompromisem,
nie zaœ przywróceniem prawa do wczeœniejszych
emerytur. Na tyle zatem, na ile zdo³a³em poznaæ
z doniesieñ agencyjnych to ustêpstwo, uspokaja-
³em siê, ¿e wprawdzie efekt rzeczywiœcie osi¹gnie-
my póŸniej, ale nie oznacza to, ¿e go nie bêdzie.
W systemie emerytalnym jest tak, ¿e myœlimy za-
wsze d³ugoterminowo, ¿e to jest inwestycja, która
jest od³o¿ona w czasie. Panu premierowi, nie mu-
szê o tym mówiæ, przepraszam, trochê siê zagalo-
powa³em, ale chcia³em naœwietliæ to, jak odbie-
ram tê zmianê. A odbieram j¹ nie jako ustêpstwo,
które burzy ca³kowicie logikê zmian i logikê refor-
my emerytalnej; nie, to jest kompromis polega-
j¹cy na od³o¿eniu w czasie rozwi¹zañ, które s¹
nieuchronne, w myœl tej samej logiki.

Gdy idzie o ekspertyzê, to my w naszej komisji
akurat mieliœmy czas na to, ¿eby doczekaæ siê opi-
nii prawnej, boœmy obradowali w dwóch turach.
Rzeczywiœcie na pierwszym posiedzeniu nie by³o
tej opinii, natomiast na drugim mieliœmy okazjê
pytaæ Biuro Legislacyjne, czy s¹ w¹tpliwoœci, no
a ju¿ tym bardziej w¹tpliwoœci konstytucyjne. Ja
myœlê, ¿e nigdy nasze biuro, Biuro Legislacyjne
w Senacie, wtedy kiedy zg³asza³o jakiekolwiek
w¹tpliwoœci, w¹tpliwoœci konstytucyjnych nie po-
mija³o; wrêcz przeciwnie byliœmy pod tym wzglê-
dem wyj¹tkowo uwra¿liwieni. Tym razem takich
w¹tpliwoœci pani legislator na posiedzeniu naszej
komisji wprost nie formu³owa³a. Ja œledzi³em
oczywiœcie debatê sejmow¹, te wszystkie zarzuty,
które siê tam pojawia³y, i podzielam stanowisko
rz¹du, ¿e dotychczasowe orzecznictwo Trybuna³u
Konstytucyjnego pozwala³o jednak na rozwi¹za-
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nia podobne do zaproponowanych. Logika zarzu-
tów o antykonstytucyjnoœci jest taka, ¿e jednym
jakieœ uprawnienia przyznajemy, a innym wed³ug
jakichœ kryteriów nie przyznajemy. Na tej podsta-
wie twierdzi siê, ¿e jest to niekonstytucyjne. Ta-
kich zapisów w ró¿nych ustawach, tak¿e w syste-
mie emerytalnym, jest bardzo wiele i one nigdy nie
zosta³y przez Trybuna³ Konstytucyjny zakwestio-
nowane. W tej kwestii jestem zatem dobrej myœli.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Koszty transformacji faktycznie s¹ wynikiem
prywatyzacji, która objê³a sektor gospodarki. To
doprowadzi³o do tego, ¿e w sytuacji ró¿nego ro-
dzaju zad³u¿eñ, zobowi¹zañ, na skutek restruk-
turyzacji problem zacz¹³ dotykaæ ludzi pracy.
Chc¹c obni¿yæ koszty pracy, trzeba by³o zwalniaæ
ludzi, którzy przepracowali po trzydzieœci i wiêcej
lat w zak³adach pracy, i op³acali przez te lata
sk³adki na swoje emerytury.

To nie jest prawda, Panie Senatorze, ¿e 20% za-
trudnionych op³aca 80% emerytów. No tak pan
powiedzia³ w swoim wyst¹pieniu, st¹d moje pyta-
nie do pana senatora. Czy pan celowo chcia³
wprowadziæ Wysok¹ Izbê w b³¹d, czy te¿ to jest wy-
nik przejêzyczenia? Proszê bardzo o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Mo¿e zacznê od ostatniej kwestii.
Mówi³em o tym, ¿e w ostatnich trzech latach

20% emerytów to osoby, które przesz³y na emery-
turê w ustawowym czasie. W jakimœ sensie te oso-
by, pracuj¹c wiele lat d³u¿ej, wp³acaj¹c do syste-
mu emerytalnego, te¿, razem z innymi ubezpie-
czonymi i bud¿etem pañstwa, finansuj¹ tych,
którzy przeszli na emerytury wczeœniej, czyli te
80%. To mia³em na myœli, a nie to, ¿e oni ich
utrzymuj¹ albo ¿e w ogóle s¹ w stanie to robiæ.
Podkreœla³em, ¿e nie jest to mo¿liwe i ¿e to bud¿et
pañstwa dop³aca.

Gdy zaœ idzie o pana zasadnicze pytanie, to
w³aœciwie jestem panu wdziêczny za to pytanie,
bo ono pozwoli mi przytoczyæ pewne dane, które
powinny nam daæ do myœlenia, Drodzy Pañstwo,
gdy mówimy o tym systemie i o kosztach pracy. To
nie jest tak, ¿e od czasu transformacji koszty pra-
cy by³y tylko zbijane i ¿e sz³o siê na rêkê praco-

dawcom. Prywatyzacja jest wielkim sukcesem
transformacji. To nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoœci. Bo
kto dzisiaj, chyba i zwi¹zki zawodowe siê z tym
musz¹ zgodziæ, zatrudnia, kto dzisiaj ci¹gnie, kto
w ogóle daje sobie radê? To przecie¿ nie s¹ przed-
siêbiorstwa pañstwowe, popadaj¹ce w du¿ej mie-
rze w k³opoty, tylko przedsiêbiorstwa prywatne.

Gdy idzie o koszty pracy, to chcia³bym pañstwu
przytoczyæ pewne fakty. Otó¿ w roku 1960, w cza-
sach s³usznie minionych, sk³adka zusowska na
wszystkie elementy ubezpieczenia wynosi³a
15,5%. Ale dzia³o siê to w czasach, kiedy czterna-
œcie milionów ludzi pracowa³o, a wiêc tyle, ile te-
raz, ale emerytów by³o zaledwie dwa miliony.
I ZUS mia³ nawet nadwy¿kê! Ale sytuacja gwa³to-
wnie siê zmienia³a i sk³adka ros³a, najpierw do 18,
potem do 22 i 25% na koniec lat osiemdzie-
si¹tych. W latach dziewiêædziesi¹tych ros³a dalej,
osi¹gaj¹c w roku 1990 poziom 42%, a w roku
1999 ukszta³towa³a siê tak, i tak jest do dziœ, ¿e
³¹cznie wszystkie te obci¹¿enia wynosz¹ 45%.
Proszê pañstwa, po prostu doszliœmy do œciany
i dalej ju¿ nie mo¿na.

To co ja mówiê, jest akurat w kontrze do tego,
co pan mówi³. Te obci¹¿enia s¹ zbyt wielkie, byœ-
my mogli bez szkody dla tych, którzy chc¹ byæ
zatrudnieni, podnosiæ koszty pracy. Zawsze jest
jakiœ balans miêdzy tym, co jest dopuszczalne
i nie hamuje wzrostu zatrudnienia, a tym, co
przekracza realne mo¿liwoœci i powoduje reduk-
cjê miejsc pracy. We wszystkich krajach próbu-
je siê ten ³ad ukszta³towaæ na innym poziomie.
W Polsce, jeœli chodzi o koszty pracy, jesteœmy
du¿o powy¿ej œredniej i wydaje siê, ¿e tego ³adu
nie powinniœmy burzyæ. St¹d te¿ to rozwi¹zanie,
o którym mówiliœmy, bo dzisiaj musimy wytrzy-
maæ, proszê pañstwa, zupe³nie inn¹ sytuacjê:
dziœ jest 14 milionów pracuj¹cych, ale 7,3 milio-
na emerytów i rencistów. Dlatego ta sk³adka jest
wysoka.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
Pañstwo wiecie…
Odpowiem jeszcze do koñca – tylko jedno zda-

nie.
Pañstwo wiecie, co bêdzie w przysz³oœci. W ro-

ku 2030 co trzeci Polak bêdzie w wieku emerytal-
nym. A to siê zdarzy szybciej, ni¿ nam siê zdaje, to
jeszcze nas, siedz¹cych na tej sali, dotyczy osobi-
œcie. Jest to wzrost bardzo znaczny. Gdybyœmy
niczego nie zmienili, gdybyœmy zezwolili na dalszy
demonta¿ tego systemu, sk³adkê trzeba by by³o
podnieœæ mo¿e dwukrotnie. Co wtedy pracowni-
kom mia³oby zostaæ i jakim sposobem?

Dlatego cieszê siê, ¿e wszyscy mówimy, choæ
polemicznie, o koniecznoœci wprowadzenia tych
zmian. Mo¿emy siê sprzeczaæ co do tego, jak one
powinny byæ g³êbokie, kogo obj¹æ, kogo nie. Ale
akurat wniosku o odrzucenie tej ustawy w ca³o-
œci, który zosta³ z³o¿ony, w ¿adnej mierze poprzeæ
nie mo¿na by³o.

22. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2008 r.
16 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych

(senator M. Augustyn)



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Moment, Panie Senatorze, pytania siê jeszcze

nie skoñczy³y, tu jest ca³a d³uga lista. Tak¿e ja
mam do pana pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Jaka jest w Polsce œrednia wieku osób przecho-
dz¹cych na emeryturê?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Jeœli dobrze pamiêtam, to jest piêædziesi¹t
szeœæ lat, jeden z najni¿szych wskaŸników w Eu-
ropie. Tylko nieco ponad 28% Polaków w wieku
oko³oemerytalnym, a wiêc miêdzy piêædziesi¹tym
czwartym a szeœædziesi¹tym czwartym rokiem ¿y-
cia, w ogóle pracuje. No, nie jesteœmy na ostat-
nim, ale na przedostatnim miejscu w Europie, za
nami jest Malta.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ludwiczuk.
Nie? Pan senator zrezygnowa³, tak?
(Senator Roman Ludwiczuk: Tak, tak, ja ju¿

dziêkujê, bo…)
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Senatorze, dwa krótkie pytania.
W swoim wyst¹pieniu powiedzia³ pan, ¿e rz¹d

podczas rozmów ze stron¹ spo³eczn¹ poszed³ na
bardzo du¿e ustêpstwa. Prosi³bym o kilka przy-
k³adów tych ustêpstw, o których pan przed chwil¹
powiedzia³. To jedna sprawa.

I druga. Jak pan sobie wyobra¿a aktywizacjê
zawodow¹ pracownika fizycznego w wieku szeœæ-
dziesiêciu jeden lat, na przyk³ad pracownika kot-
³owni miejskiej, któr¹ zlikwidowano ze wzglêdu
na to, ¿e zmieniony zosta³ system ogrzewania? Po
1 stycznia ten pracownik straci przywileje doty-
cz¹ce wczeœniejszego przejœcia na emeryturê.
Z czego on ma ¿yæ? A poza tym jak wed³ug pana
powinna wygl¹daæ aktywizacja tego szeœædziesiê-
ciojednoletniego, powiedzmy, pracownika, który
do tej pory zatrudniony by³ na takim stanowisku?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ja nie by³em uczestnikiem tych negocjacji, ale
z dyskusji wiem, ¿e na tê drug¹ listê, z za³¹cznika,
dwudziestu czterech zawodów czy miejsc pracy,
które s¹ uznane za miejsca o szczególnym cha-
rakterze, wpisano ca³y szereg tych zawodów.

(Senator Krzysztof Majkowski: Nieprawda.)
Ostatnie spoœród ustêpstw, o których mówiliœ-

my, to kwestia choæby ostatnich dni.
Co do tej definicji… Na posiedzeniu naszej ko-

misji mówiono, ¿e ta definicja jest zgodna co do in-
tencji i co do skutków – to jest najwa¿niejsze: co
do skutków – z tym, co ze zwi¹zkami wynegocjo-
wano. A jedyna ró¿nica ma charakter redakcyjny
i wynika³a ze sprzeciwu sejmowego Biura Legisla-
cyjnego co do konkretnego zapisu.

(Rozmowy na sali)
Podnoszenie tego argumentu wydaje mi siê nie

do koñca fair.
Jak sobie wyobra¿am aktywizacjê osoby bê-

d¹cej w wieku szeœædziesiêciu jeden lat, która by-
³a palaczem…

(Senator Krzysztof Majkowski: Pracownikiem
kot³owni miejskiej.)

…w kot³owni miejskiej? Proszê pana, nale¿y
przede wszystkim oceniæ, co na rynku pracy
w ocenie lokalnego biura pracy jest potrzebne i,
wzi¹wszy pod uwagê dotychczasowe wykszta³ce-
nie tej osoby, trzeba w tym kierunku staraæ siê j¹
przekwalifikowaæ. To jest jedyne wyjœcie.

Naprawdê czas spychania ludzi starszych jako
tych, którzy s¹ – przepraszam bardzo – osobami
niezdolnymi do tego, ¿eby siê czegokolwiek nau-
czyæ i cokolwiek w ¿yciu zmieniæ, ju¿ odchodzi, ta-
k¹ mam nadziejê.

Mówiê to podniesionym g³osem, dlatego ¿e
przewodzê w tym parlamencie grupie, która za-
mierza walczyæ o równe prawa dla osób starszych,
nie o przywileje, tylko o godne ¿ycie, o szansê na
aktywnoœæ. I o to bêdziemy zabiegaæ w programie
„50+”, bêd¹ zachêty – wkrótce je pañstwo zoba-
czycie – naprawdê daleko id¹ce, które pozwol¹
pracodawcom ¿yczliwie na to popatrzeæ.

Ale jest jeszcze inna sprawa. Musimy wykonaæ
du¿¹ pracê, a¿eby to, co jest standardem w krajach
zachodnich, czyli zarz¹dzanie wiekiem w firmach,
sta³o siê faktem tak¿e w naszej ojczyŸnie i w na-
szych zak³adach. Bo przecie¿ w tym miejscu pracy,
o którym pan mówi, w tej kot³owni, jest nie tylko to
miejsce pracy, jest wiele innych. I jeœli pracodawca
nale¿ycie wspó³pracuje ze zwi¹zkami zawodowy-
mi, to powinien zadbaæ o to, ¿eby ten cz³owiek, któ-
ry czuje siê prac¹ zmêczony, który nie mo¿e ju¿ wy-
konywaæ swoich obowi¹zków, móg³ podj¹æ je w in-
nym miejscu w tym zak³adzie. Gdyby to nie by³o
mo¿liwe, to biuro pracy powinno daæ szansê na
zmianê zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja mam dosyæ konkretne pytanie. Wielokrot-
nie tutaj pada³o stwierdzenie, ¿e kryteria doty-
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cz¹ce wyznaczonych zawodów to s¹ kryteria
obiektywne, zbadane itd., itd. Prosi³bym o przed-
stawienie argumentów za tym, ¿eby na wczeœniej-
sz¹ emeryturê pos³aæ stra¿ników kolejowych, ob-
j¹æ tymi emeryturami oczywiœcie wszystkich poli-
cjantów i funkcjonariuszy, ale za to nie obejmo-
waæ stra¿y miejskiej. Co przemawia za tym, ¿e
stra¿ miejska nie jest objêta emeryturami pomo-
stowymi?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wie pan, poniewa¿ jestem samorz¹dowcem, to,
choæ to jest pytanie tak naprawdê do rz¹du i do…

(G³os z sali: Do wszystkich.)
…do tych, którzy ustalali kryteria, nie do

mnie…
(Senator Zbigniew Romaszewski: No w³aœnie.)
…nie do mnie, jako senatora…
(Senator Zbigniew Romaszewski: No w³aœnie,

ten obiektywizm, prawda?)
…sprawozdawcy komisji, bo akurat tej kwestii

w komisji nie poruszaliœmy…
Ale pozwolê sobie powiedzieæ, ¿e ró¿nica w pra-

cy miêdzy stra¿nikiem miejskim a policjantem
jest oczywiœcie kolosalna.

(Senator Zbigniew Romaszewski: A stra¿ni-
kiem kolejowym?)

Nie wypowiem siê, bo nie znam tej pracy, jak
mówiê…

(Senator Piotr Kaleta: To trzeba siê zatrudniæ.)
(Rozmowy na sali)
…mogê siê wypowiedzieæ tylko na temat, który

znam, i na temat tego, co by³o przedmiotem obrad
komisji.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ten obiekty-
wizm…)

Akurat tej kwestii nie poruszano.
(Rozmowy na sali)
Ale na pewno bêdzie przedstawiciel rz¹du.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja z pytaniem do pana sprawozdawcy.
Panie Senatorze, proszê mi powiedzieæ… O to

zreszt¹ pyta³ pana dzisiaj pan senator Cimosze-
wicz. Je¿eli grupa nauczycieli wywalczy te swoje
s³uszne przywileje, to z tej grupy siedmiuset tysiê-
cy mamy dwieœcie tysiêcy… Pan nas tu przyt³acza
ró¿nymi liczbami, nawet dziêkuj¹c senatorowi
Pupie za pytanie… A ja pana zapytam tak: a mo¿e

za KRUS siê wzi¹æ, to by jeszcze zosta³o? A mo¿e
za KRUS siê wzi¹æ?

(Rozmowy na sali)
I drugie pytanie, Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
…chcia³bym panu zadaæ, a dotyczy ono roz-

dzia³u 2 art. 4 pkt 5. Proszê mi powiedzieæ, dlacze-
go przed dniem 1 stycznia 1999 r. w szczególnych
warunkach… Czy tym, którym ewentualnie za-
brak³oby paru miesiêcy…

(Rozmowy na sali)
…bo to by³ rok 2000, to co, zgodnie z konstytu-

cj¹, no, dziêkujemy, ktoœ tak sobie gdzieœ tam
ustali³? Czy ja mogê siê dowiedzieæ, kto tak usta-
li³? Bo to mnie dotyczy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Na pierwsze pytanie w czêœci stara³em siê od-
powiedzieæ. Trudno jest dyskutowaæ o rozwi¹za-
niu, którego istoty jeszcze nie znamy. Nie wiemy,
czy ca³¹ grupê nauczycieli to obejmie, nie wiemy,
jak daleko id¹ce jest to ustêpstwo, trudno te¿ po-
wiedzieæ, czy te proporcje, które pan tutaj przed-
stawi³, jeœli chodzi o to rozwi¹zanie, s¹ s³uszne.
Ale podkreœlane jest, ¿e zarówno to rozwi¹zanie,
jak i tamto, przygotowane przez rz¹d, maj¹ cha-
rakter przejœciowy. Je¿eli nawet jest to wiêc
ustêpstwo, to ono dotyczy okreœlonego czasu,
a nie logiki systemu. Dlatego proszê nie sugero-
waæ, ¿e ktoœ tutaj straci³ g³owê i zamierza…

(Senator Stanis³aw Kogut: To na rok damy po-
mostówki?)

…przewróciæ wszystko. Nie, byæ mo¿e – i taka
by³a sugestia niektórych zwi¹zków zawodowych
w pracach Komisji Trójstronnej, na ile zdo³a³em
siê zapoznaæ z opiniami w materia³ach sejmo-
wych – niektóre rozwi¹zania w przypadku niektó-
rych grup nale¿y roz³o¿yæ w czasie.

W ogóle jestem zdziwiony, ¿e najpierw siê tego
chce, a potem siê z tego robi zarzut.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czy to jest w tej ustawie?
(G³os z sali: Niekoniecznie.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: No, nie.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: W s¹siedniej.)
(Senator Norbert Krajczy: Nie ma w tej ustawie.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To

nie z tej, ale chodzi o system.)
No, to tak tylko dla porz¹dku pytam.
(G³os z sali: Pytanie…)
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wspomnia³

pan, ¿e kryteria przygotowa³ – serdeczne podziê-
kowania pan tu z³o¿y³ na rêce jego szefowej – Cen-
tralny Instytut Ochrony Zdrowia…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ochrony Pracy.)
Pracy, tak?
Czy w trakcie prac komisji dowiadywaliœcie siê

o sposób wybrania tej jednostki? Czy to by³a jedy-
na jednostka, która by³a brana pod uwagê? Czy
wyniki prac tej jednostki, tego instytutu, by³y
konfrontowane z opiniami innej niezale¿nej je-
dnostki w sprawach dotycz¹cych pracy? Dziêkujê
bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak, oczywiœcie, nie tylko Centralny Instytut
Ochrony Pracy… Co prawda pani profesor Danuta
Koradecka przewodniczy³a temu zespo³owi, ale
wpracachbraliudzia³przedstawiciele jeszczedwóch
instytutów. Ja wszystkiego nie wynotowa³em, ale
eksperci z takdobrzenamwszystkimznanego Insty-
tutu Medycyny Pracy i Zdrowia Œrodowiskowego ró-
wnie¿ brali udzia³ w tych pracach. By³y jeszcze osoby
z innego instytutu,któregonazwywtej chwili niepa-
miêtam. Tak¿e osoby ze strony zwi¹zkowej by³y
goœæmi naszej komisji, w pracach uczestniczyli pro-
fesorowie specjaliœci z tego zakresu.

No, có¿ mo¿na powiedzieæ? Ka¿dy z nas zamawia
ró¿nego rodzaju ekspertyzy, tak¿e na potrzeby pra-
cy senackiej, i wiemy, ¿e one potrafi¹ siê od siebie
ró¿niæ. Trzeba jednak uznaæ, ¿e to, co proponowa³y
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Medy-
cyny Pracy i Zdrowia Œrodowiskowego, by³o wspól-
nym stanowiskiem tych g³ównych instytucji, które
zajmuj¹ siê t¹ problematyk¹. Nigdy nie jest tak, ¿e
nie mo¿na próbowaæ jakichœ ekspertyz, nawet tak
szacownych, podwa¿yæ. Oczywiœcie na posiedzeniu
naszej komisji, a powinienem siê trzymaæ tego, co
by³o na posiedzeniu komisji, wypowiada³a siê pani
profesor, przepraszam, ale nie mogê sobie w tej
chwili przypomnieæ nazwiska, maj¹ca w niektórych
kwestiach odmienne zdanie. Ale wybrano te, moim
zdaniem, miarodajne ekspertyzy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

PansenatorTadeuszSkorupa.Proszêuprzejmie.

Senator Tadeusz Skorupa:

Pani Marsza³ek! Panie Senatorze Sprawozdaw-
co! Mam pytanie. Czy prawd¹ jest, ¿e je¿eli Senat
nie przyjmie tak zwanej ustawy pomostowej, to

w 2009 r. nie bêd¹ mog³y byæ przyznawane ¿adne
emerytury pomostowe? I w zwi¹zku z tym, jakie
œrodki, jakie kwoty zosta³yby z tego tytu³u zaosz-
czêdzone przez Skarb Pañstwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Oczywiœcie odpowiedzialnoœæ, która na nas
spoczywa, jest du¿a. Jeœli mówi³em, ¿e wniosek
o odrzucenie tej ustawy w ca³oœci jest wnioskiem,
który nie powinien paœæ, to dlatego w³aœnie, ¿e
jest zobowi¹zanie ustawowe, a¿ebyœmy okreœlili
warunki przechodzenia wczeœniej na emeryturê,
w tym wypadku na emeryturê pomostow¹. Bo jeœ-
li tego nie zrobimy, nie bêdzie ¿adnego prawa, któ-
re by regulowa³o przechodzenie wczeœniej na
emeryturê. W zwi¹zku z tym powsta³aby luka pra-
wna. Co by to oznacza³o dla pracowników? To nie
jest tak, ¿e nie by³oby ¿adnej asekuracji. To jest
tylko tak, ¿e gdyby ktoœ pracowa³ w bardzo trud-
nych warunkach i nie zmieni³ tej pracy, z ró¿nych
wzglêdów: z w³asnego wyboru, dlatego ¿e nie wie-
rzy³ we w³asne si³y, dlatego ¿e nie by³o innej pracy
w pobli¿u, to najprawdopodobniej dopracowa³by,
jeœli to s¹ naprawdê trudne warunki, do momen-
tu, w którym zdrowie nie pozwoli³oby mu praco-
waæ, i przeszed³by na rentê. Nie jest tak, ¿e ktoœ by
pracowa³, ¿e tak powiem, do upad³ego, a w Polsce
nie by³oby ¿adnych regulacji.

Pyta pan o skutki finansowe, gdyby tego nie
wdro¿ono. To jest w³aœciwie tak, jak w lustrzanym
odbiciu, prawda? To znaczy, ¿e by³yby to skutki
porównywalne. By³aby to kwota rzêdu w³aœnie
1 miliarda 802 milionów z³, bo tyle wydalibyœmy
na pomostówki. Gdyby ich nie by³o, to tyle byœmy
nie wydali.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, senator Roman Ludwiczuk.

Senator Roman Ludwiczuk:

Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Je¿eli
Senat przyjmie tê ustawê, a nie podpisze jej pan
prezydent, to bêdzie podobna sytuacja, taka, ¿e
w 2009 r. nie bêdzie obowi¹zywa³ system emery-
tur pomostowych, tak?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak. Polski system bêdzie wtedy bardzo twar-
dy, bêdzie bardzo ma³o elastyczny, bêdzie to sys-
tem, w którym pracownik bêdzie mia³ prawo oba-
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wiaæ siê pracy na stanowiskach wymagaj¹cych
szczególnych predyspozycji albo pracy w warun-
kach nara¿enia zdrowia. Ale gdyby do takich usz-
czerbków na zdrowiu dosz³o, to powtarzam: ma-
my system rentowy.

(Senator Roman Ludwiczuk: Mam jeszcze dru-
gie pytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.

Senator Roman Ludwiczuk:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Majkowskie-

go. Pan w swoim sprawozdaniu powiedzia³, ¿e
rz¹d Platformy Obywatelskiej wprowadzi³ obni-
¿one stawki podatku dochodowego. Chcê panu
powiedzieæ, ¿e akurat nie rz¹d… Ja równie¿ g³o-
sowa³em za tymi stawkami. Czy pan ma wiedzê,
który rz¹d to wprowadzi³? I o jakich bogaczach
pan mówi³? Wœród tych bogaczy s¹ równie¿ se-
natorowie, bo podatek, który bêdziemy odpro-
wadzaæ z tytu³u swoich dochodów, od stycznia
bêdzie obni¿ony. Czy pan wie, który rz¹d wpro-
wadzi³ te obni¿one stawki, dwie stawki podatku
dochodowego?

Senator Krzysztof Majkowski:

Oczywiœcie, ¿e wiem. By³em równie¿ na spotka-
niach, na których nie kto inny, tylko zarówno po-
s³owie, jak senatorowie Platformy Obywatelskiej
twierdzili, ¿e oni realizuj¹ te za³o¿enia. Tak ¿e
kwestia wprowadzenia to jest, myœlê, jakby przy-
gotowanie, zaœ realizacja…

(Senator Roman Ludwiczuk: Ale, Panie Senato-
rze, czy pan wie, który rz¹d? Gdyby pan móg³ po-
wiedzieæ, który rz¹d.)

Rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci.
(Senator Roman Ludwiczuk: Dziêkujê.)
Wie pan, myœlê, ¿e jest chyba ci¹g³oœæ w³adzy.

Je¿eli w tych kategoriach, to ja bym proponowa³
wróciæ…

(Senator Roman Ludwiczuk: Dlatego pos³owie
i senatorowie realizuj¹ to w ramach ci¹g³oœci,
o której pan mówi³.)

Nie, ja mówiê o rz¹dzie.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

ju¿… Proszê odpowiedzieæ.)
Drugie pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Roman Ludwiczuk: Mia³em jedno py-

tanie. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Tomasz Misiak. Proszê. Do

którego z panów senatorów sprawozdawców jest
pytanie?

Senator Tomasz Misiak:

Ja akurat mam pytanie do trzeciego pana sena-
tora, bo mi brakowa³o jeszcze trzeciego, a widzia-
³em, ¿e przed chwil¹ wyrywa³ siê do wypowiedzi.

Panie Senatorze, tutaj akurat zosta³em zain-
spirowany przez pana marsza³ka Romaszewskie-
go pytaniem odnoœnie do ró¿nic pomiêdzy prac¹
policji i stra¿y miejskiej a stra¿y ochrony kolei.
Chcia³bym zapytaæ, bo byæ mo¿e poka¿e to nam
pewne mechanizmy, jaka jest ró¿nica, ta debata
toczy³a siê miêdzy innymi na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Narodowej, w³aœnie pomiêdzy prac¹
chocia¿by tego stra¿nika kolei a stra¿nika stra¿y
miejskiej, ale równie¿ pomiêdzy prac¹ kasjerki
kolejowej a kasjerki ze sklepu nocnego funkcjo-
nuj¹cego gdzieœ tutaj w Warszawie. Pan bowiem
tak ostro mówi³, ¿e akurat w³aœnie kasjerki kole-
jowe s¹ bardziej obci¹¿one ni¿ te kasjerki…

(Senator Stanis³aw Kogut: Tak.)
Bardzo mnie to ciekawi i dlatego mo¿e… Chodzi

o mechanizm powstawania takich opinii, Panie
Senatorze.

(Senator Stanis³aw Kogut: Jak by pan…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, momencik. Pan senator skoñczy i udzielê
panu g³osu.)

(Senator Stanis³aw Kogut: Proszê.)
Tak. Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Na-
rodowej, gdyby pan dopuœci³ wtedy do wyjaœnie-
nia moich trzydziestu siedmiu poprawek… By³a
miêdzy innymi poprawka dotycz¹ca stra¿y kolei.
Osobiœcie, w odró¿nieniu od niektórych senato-
rów, uwa¿am, ¿e praca stra¿nika SOK niczym siê
nie ró¿ni od pracy policjanta i nawet od pracy
przedstawiciela Stra¿y Granicznej. Powiem
wrêcz, ¿e s³u¿ba ochrony kolei jest bardziej nara-
¿ona na niebezpieczeñstwa, bo wiemy, kto teraz
podró¿uje poci¹gami, jakie napady siê planuje…
S³yszymy o napadach na kasy, na przyk³ad na ka-
sy na dworcu Warszawa Wschodnia. Ja te¿ poru-
szy³em… Bo widzê, ¿e pan dyrektor tak siê cieszy³
przy pytaniu… Jako przedstawiciel rz¹du pan po-
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winien byæ autentycznie obiektywny we wszyst-
kich sprawach. W zwi¹zku z tym by³em zbulwer-
sowany, kiedy manipulowano, jeœli chodzi o za-
wód kasjerki. W mediach powiedzia³em jednozna-
cznie, ¿e to nie jest wina kasjerek i ¿e system za-
trudnienia na kolei w czasach peerelowskich wy-
gl¹da³ w ten sposób, ¿e szeœædziesi¹t parê procent
to by³y kobiety na stanowiskach kasjerek, dy¿ur-
nych ruchu… Jestem za tym, ¿ebyœmy tyle zaro-
bili, ¿eby naprawdê móc utrzymaæ ca³¹ rodzinê.
Powiem wprost: kasjerki siê ró¿ni¹, bo kasjerka
na kolei pracuje w systemie czterobrygadowym,
œwi¹tek, pi¹tek i niedziela. I te¿ jest nara¿ona na
du¿o wiêksze niebezpieczeñstwa… I tutaj zapy-
tam, Drodzy Pañstwo, pomagaj¹c panu senatoro-
wi Majkowskiemu: dlaczego, skoro tak siê trosz-
czycie, w Sejmie nie poparto wniosku pana prezy-
denta o przed³u¿enie obowi¹zuj¹cej teraz ustawy
do koñca roku 2009? To jest w mojej poprawce.
Zobaczymy, jak pañstwo zag³osujecie nad t¹ po-
prawk¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Ja mam pyta-
nie w³aœnie do pana senatora Koguta.

Panie Senatorze, wyra¿aj¹c opiniê mniejszoœci,
u¿y³ pan sformu³owania „niekonstytucyjnoœæ”.
To bardzo wa¿ny temat, st¹d krótkie pytanie: kto
jest autorem opinii o niekonstytucyjnoœci usta-
wy?

I drugie pytanie, do pana sprawozdawcy komi-
sji, pana senatora Augustyna. Propozycja rz¹du
to by³o oko³o sto trzydzieœci tysiêcy uprawnio-
nych. Skoñczy³o siê na dwustu piêædziesiêciu ty-
si¹cach. Wydaje siê, wynika to z informacji i ze
œledzenia tych wydarzeñ, ¿e zawarto kompromis.
Jak pan to ocenia, czy to sta³o siê w drodze dialo-
gu czy te¿ nie? Dziêkujê bardzo.

(Senator Stanis³aw Kogut: Je¿eli chodzi… A,
przepraszam, pani musi mi udzieliæ g³osu.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo. Proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Je¿eli chodzi o niekonstytucyjnoœæ, dotycz¹c¹
rozdzia³u 2 o nabywaniu praw, to jest to opinia
naszych ekspertów, naszych profesorów Prawa
i Sprawiedliwoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Naszych profesorów?
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak.)
(Senator Roman Ludwiczuk: Z jakiej opcji?)
(Senator Stanis³aw Kogut: Z opcji…)
Przepraszam. To znaczy pañstwo macie swoich

profesorów i s¹ nimi profesorowie…
Proszê bardzo.
(Senator Henryk WoŸniak: Mo¿e PiS nadaje ty-

tu³ profesorski.)

Senator Stanis³aw Kogut:

Przepraszam. Ka¿da partia… Pañstwo te¿ przy-
prowadzacie mediatorów z „Lewiatana”. Ja to od-
bieram tak, ¿e to s¹ wasi mediatorzy, wasi dorad-
cy. My jako Prawo i Sprawiedliwoœæ te¿ posiada-
my swoich prawników. Ja mówiê o tych prawni-
kach. I nie muszê wymieniaæ ich nazwisk. Jest to
opinia naszego biura prawnego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Wystarczy, ¿e jest
to opinia senatora Koguta.)

Wystarczy, ¿e jest to opinia senatora Koguta,
te¿ wystarczy. Dziêkujê. (Oklaski)

(Senator Piotr Andrzejewski: Brawo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Tutaj… Bardzo proszê, jeszcze momencik. Pro-
szê tak g³oœno nie dyskutowaæ, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pytanie uzupe³niaj¹ce, Panie Senatorze Kogut.
To jest bardzo wa¿na sprawa, a pan j¹ bardzo nie-
powa¿nie traktuje. Ja pyta³em: kto. Proszê podaæ
nazwisko. To chyba nie jest tajemnica, je¿eli
jest…

Senator Stanis³aw Kogut:

To proszê: senator Stanis³aw Kogut jest twór-
c¹ tej opinii, uwa¿a, ¿e konstytucja zosta³a naru-
szona.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: …profesorem
prawa…) (Oklaski)

(G³os z sali: Przysz³ym.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Odpowiada teraz pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ja jednak, Panie Senatorze, odpowiadaj¹c na
pana pytanie, powiem, ¿e jeœli chodzi o szczegó³y,
konkretne bran¿e i konkretne zapisy, to pro-

22. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych 21

(senator S. Kogut)



si³bym, ¿eby skierowaæ to pytanie do przedstawi-
ciela rz¹du. Bo owszem, gdy siê przeœledzi spra-
wozdanie sejmowe, to widaæ, ¿e s¹ wymienione
wszystkie postulaty wszystkich partnerów spo³e-
cznych. Oczywiœcie trzeba by by³o dok³adnie to
przejrzeæ i zobaczyæ, które ostatecznie znalaz³y siê
w ustawie. Ja takiego zestawienia nie robi³em, nie
chcia³bym wprowadzaæ w b³¹d.

Ale oczywiœcie ma pan racjê, Panie Senatorze,
¿e je¿eli liczba uprawnionych w stosunku do pro-
jektu wyjœciowego siê podwaja, to jakiego trzeba
tupetu, ¿eby powiedzieæ, ¿e nie ma dialogu. Czy
dialog polega na tym, ¿e przyjmuje siê wszystkie
zg³oszone postulaty?

(G³os z sali: Rozmawia siê.)
(G³os z sali: Dyskutuje siê.)
Proszê pañstwa, dialog by³ i jest toczony, jego

rezultaty, jak widzicie…
(G³os z sali: Przed parlamentem.)
Proszê pana, Panie Senatorze, to odpowiem, ¿e

moje odczucie w tej kwestii jest takie: rz¹d jest
sk³onny do dialogu, prowadzi dialog, wprowadza
zmiany, a niektórzy politycy do zwarcia popycha-
j¹ nawet tych zwi¹zkowców, którzy powinni mieæ
œwiadomoœæ skutków, jakie przyniesie nieprzyjê-
cie tej ustawy.

Moim zdaniem… Powtórzê to samo, co mówi-
³em tutaj podczas omawiania emerytur kapita³o-
wych. Drodzy Pañstwo, s¹ rzeczy, które mog¹ byæ
przedmiotem sporu politycznego, nawet bardzo
ostrego, mog¹ byæ przedmiotem takich czy innych
decyzji, ale na litoœæ bosk¹, nie przerzucajmy siê
nieodpowiedzialnie kwesti¹ przysz³oœci trzeciego
pokolenia w Polsce. Pytacie pañstwo, co bêdzie?
To jest pytanie do was: co bêdzie, jak tej ustawy
nie bêdzie?

(G³os z sali: Przecie¿ i tak to przeg³osujecie.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz bardzo proszê, pan senator Krzysztof
Majkowski. To bêdzie pytanie do którego z senato-
rów?

Senator Krzysztof Majkowski:

Do pana senatora Augustyna mam jedno krót-
kie pytanie.

Panie Senatorze, byæ mo¿e Ÿle przeczyta³em,
ale proszê w treœci proponowanej ustawy wskazaæ
mi zapis dotycz¹cy nak³adów inwestycyjnych
pracodawców, które to nak³ady maj¹ prowadziæ
do tego, a¿eby praca wykonywana przez poszcze-
gólnych pracowników nie by³a prac¹ w warun-
kach szczególnego zagro¿enia.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, tych zapisów jest masa. Pol-
ski kodeks pracy chocia¿by jest pod tym wzglê-
dem…

(Senator Krzysztof Majkowski: Ja mówiê
o ustawie, Panie Senatorze.)

Proszê mi daæ dokoñczyæ, dobrze?
Polski kodeks pracy jest podstawowym miej-

scem, w którym jest ca³y ogromny, rozbudowany
dzia³ dotycz¹cy bezpieczeñstwa pracy, i z tego
w³aœnie powodu w tej ustawie tych zapisów nie
ma, bo nie trzeba ich powielaæ. Wpisywanie tego
rodzaju zapisów tutaj, gdy jest inne miejsce do te-
go, by³oby po prostu b³êdem legislacyjnym. Ale
podkreœlê, nawi¹zuj¹c do pañskiego pytania, ¿e
jestem zdania, ¿e warto, tak¿e we wspó³pracy ze
zwi¹zkami zawodowymi, pracowaæ nad tym, ¿e-
byœmy nie tylko mieli piêkne zapisy, jedne z naj-
piêkniejszych w Europie, ale ¿eby jeszcze te zapi-
sy by³y realizowane w sposób, który jest satysfak-
cjonuj¹cy dla pracowników. O to warto siê biæ
i w takiej sprawie byæ mo¿e warto nawet protesto-
waæ, ale nie w sprawie wczeœniejszej dezaktywacji
w Polsce ludzi starszych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Mariusz Witczak, proszê.
(Senator Mariusz Witczak: Pani Marsza³ek, ja

mam pytanie do pana senatora profesora Kogu-
ta…)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mariusz Witczak:

Chcia³bym spytaæ pana senatora, jaka grupa,
wed³ug pana senatora, powinna pójœæ na emery-
tury pomostowe, ile to mia³oby kosztowaæ i sk¹d
na to wzi¹æ pieni¹dze. Skoro pan senator nie zga-
dza siê z tym, co jest zaproponowane, to proszê
powiedzieæ, ile osób w skali kraju powinno pójœæ
na emerytury pomostowe, ile to ma kosztowaæ
i sk¹d na to wzi¹æ pieni¹dze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Drodzy Pañstwo, po pierwsze, ja jestem… By³y
tu ró¿ne pytania do pana ministra, postulaty, ¿e
jak robimy reformê, to weŸmy siê za KRUS. Po
pierwsze, tam s¹ ogromne pieni¹dze. A zwykli rol-
nicy, zjadacze chleba s¹ za rozwi¹zaniem spraw
KRUS.
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Sprawa nastêpna, Panie Senatorze Doktorze
Witczak. Kiedy ja proponowa³em…

(Senator Mariusz Witczak: Ale to siê zgadza,
zgadza siê, Panie Senatorze.)

Tak, ja nie mówiê tego z ironi¹.
Ogromnym szacunkiem darzê senatora Rulew-

skiego, który patrzy na dobro Rzeczypospolitej.
Kiedy ja proponowa³em, ¿eby podnieœæ sk³adkê
do 3%, ten skromny senator popar³ senatorów
Prawa i Sprawiedliwoœci. (Oklaski)

Kiedy wspólnie z panem senatorem Rulewskim
proponowaliœmy, ¿eby to nie by³ rok 2010, ino
1 stycznia 2009 r., to pañscy koledzy, Przyjacielu
Senatorze, zag³osowali za rokiem 2010. Ja bola-
³em nad tym – dziêkujê pani marsza³ek, ¿e umo¿-
liwia mi odpowiedŸ – ¿e wielcy libera³owie z „Le-
wiatana” chc¹ robiæ oszczêdnoœci, ale kosztem
Skarbu Pañstwa, bo chc¹, ¿eby fundusz emerytur
pomostowych by³ z bud¿etu pañstwa. Ci¹gle siê
mówi… Ja widzê, jak Polska kona. Bo albo to s¹
zobowi¹zania jakieœ, nie wiem, wyborcze, nie
wiem jakie… Pañstwo Drodzy, ja pewnych rzeczy
zaczynam nie rozumieæ. Jestem za tym, ¿eby oni
zap³acili. Panie Senatorze, ja w tych ca³ych prze-
mianach uczestniczê od stanu wojennego i wiem,
jaki by³ cel. Cel by³ taki, ¿eby pracodawcy, którzy
maj¹ niebezpieczne stanowiska pracy, p³acili na
emerytury pomostowe. To nie bud¿et pañstwa
p³aci, to oni p³ac¹. A tu ten sens zosta³ w ogóle za-
tracony.

Dyskutuj¹c z pani¹ profesor… Ja przecie¿
przedstawia³em kodeks pracy, nowelizacjê,
art. 10. Z czego siê cieszy³em? Cieszy³em siê, ¿e
pracodawcy musz¹ teraz poinformowaæ praco-
wnika na piœmie, gdzie jest zagro¿enie, i musz¹
przedstawiæ harmonogram likwidacji tego zagro-
¿enia. I tu jest rola zak³adowych spo³ecznych in-
spektorów pracy, Pañstwowej Inspekcji Pracy,
ino chodzi o to, ¿eby zak³adowi inspektorzy nie
siedzieli w kieszeniach dyrektorów zak³adów pra-
cy, a Pañstwowa Inspekcja Pracy w kieszeniach
ludzi z ministerstwa pracy.

Zada³ pan pytanie, ilu powinno pójœæ na te
emerytury. Ja siê uto¿samiam ze stanowiskiem
mojego rz¹du – i pan, i kolega Roman… przepra-
szam, senator Ludwiczuk, byliœcie senatorami
w poprzedniej kadencji – i tak jak powiedzia³em,
za rz¹du pana premiera Kaczyñskiego i pana wi-
cepremiera Gosiewskiego by³o to podpisane i by³o
to trzysta osiemdziesi¹t tysiêcy.

I dlatego uwa¿am, ¿e nie wszystkim koleja-
rzom… Powiedzia³em to na posiedzeniu komisji –
i pan senator Misiak musi to potwierdziæ – ¿e ja ja-
ko kolejarz, który pracuje w administracji, uwa-
¿am, ¿e mi siê nie nale¿y emerytura pomostowa,
bo ja nie pracujê w warunkach szkodliwych. Ale
jak pan, Senatorze Witczak, wyt³umaczy maszy-
nistom PKP – siedzi tu prezydent zwi¹zku zawodo-

wego maszynistów, pan Leszek Miêtek, siedzi pan
przewodnicz¹cy zwi¹zku zawodowego dy¿urnych
– ¿e maszynista zatrudniony na przyk³ad ostat-
niego dnia grudnia 1998 r. ma emeryturê pomo-
stow¹, a ten zatrudniony 1 stycznia 1999 r. nie
ma? Dlatego ja mówi³em o art. 2 konstytucji. Mo¿-
na do tego podchodziæ z³oœliwie albo niez³oœliwie,
ale prawa nabyte musz¹ byæ szanowane, powta-
rzam: musz¹ byæ szanowane.

Nie zgadzam siê z panem senatorem Augusty-
nem…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, troszeczkê…)

Ale przepraszam, ja mam taki ton g³osu i wie
pani…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tak, ale
proszê…)

Pani Marsza³ek, niech pani przycisza senato-
rów Platformy, jak te¿ g³oœno…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale ja nie
przyciszam, tylko proszê, ¿eby to troszeczkê…)

Pani Marsza³ek, Szanowni Pañstwo, przede
wszystkim pan Augustyn myli definicje pracy. To
jest typowe podejœcie peerelowskie, w³aœnie takie
zagadanie, ¿e ma³o wa¿na staje siê sama sprawa.
Niech pani marsza³ek popatrzy na ostatni¹ czêœæ
definicji – to dotyczy pracy w warunkach szkodli-
wych. To rz¹d – nie znam nazwiska pana ministra
– przyzna³ siê, ¿e centrum legislacyjne rz¹du je-
dnostronnie zmieni³o definicjê pracy wynegocjo-
wan¹ w Komisji Trójstronnej. Dla mnie Komisja
Trójstronna to jest rzecz œwiêta, Panie Senatorze
Witczak. Nie popiera³em „Solidarnoœci’80”, bo to
by³a pewna demagogia. Ale je¿eli wynegocjowano
definicjê, to na jakiej podstawie zmieniono tê defi-
nicjê? Wed³ug mnie powinni tym siê zaj¹æ… Byli
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwoœci i po-
wiedzia³em: panowie, wy powinniœcie tym siê za-
j¹æ. Bo moim zdaniem niezale¿nie od tego, czy to
jest pani minister Jakubowska, czy to s¹ przed-
stawiciele tego rz¹du, prawo ma byæ jednakowe
dla wszystkich.

S¹dzê, ¿e odpowiedzia³em panu konkretnie.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê siê nie oddalaæ…
(Senator Mariusz Witczak: Pani Marsza³ek, ja

tylko krótko…)
Proszê.

Senator Mariusz Witczak:

Bardzo lubiê pana senator Koguta, ale nie mo-
gê siê do koñca zgodziæ z tym, ¿e pan senator od-
powiedzia³ mi na wszystkie pytania.

(Senator Stanis³aw Kogut: Na wszystkie.)
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Ja rozumiem, ¿e trzysta osiemdziesi¹t tysiêcy,
¿e pieni¹dze na to trzeba by by³o wzi¹æ z KRUS,
czyli dla rolników nie bêdzie pieniêdzy. Tak?

(Senator Stanis³aw Kogut: Przepraszam, dla
rolników bêd¹ pieni¹dze. Niech pan nie manipu-
luje…)

W takim razie mam pytanie…
(Senator Stanis³aw Kogut: Nastêpna sprawa…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, proszê…
(Senator Mariusz Witczak: Ja mam pytanie.)
Sekundê.
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Mam trzecie pytanie, zreszt¹ ju¿ o to pyta³em.
Ile ta grupa mia³aby kosztowaæ? Proszê powie-
dzieæ Polakom i senatorom, ile kosztowa³oby bu-
d¿et pañstwa p³acenie dla trzystu osiemdziesiê-
ciu tysiêcy…

Senator Stanis³aw Kogut:

Drodzy Pañstwo, oszczêdnoœci…
(Senator Mariusz Witczak: …osób przecho-

dz¹cych na pomostówki.)
Panie Senatorze, podniesienie p³aconej przez

pracodawców sk³adki i zrobienie tego z dniem
1 stycznia 2009 r. da³oby bud¿etowi pañstwa
8 miliardów z³ oszczêdnoœci. I to s¹ pieni¹dze na te
dodatkowe emerytury pomostowe. Zreszt¹ ja bê-
dê mia³ wyst¹pienie i tam siê do tego ustosunku-
jê. By³o konkretne pytanie. Po pierwsze, nie mani-
puluj pan tym KRUS, bo odbierze pan du¿ym biz-
nesmenom, dla których KRUS jest faktycznie tyl-
ko przykrywk¹ do ubezpieczenia. Normalny rol-
nik na tym nie straci.

Ja odpowiedzia³em panu konkretnie. Panie Se-
natorze: trzysta osiemdziesi¹t tysiêcy, sk³adka
z 1,5% na 5% od 1 stycznia 2009 r. i reforma
KRUS. I niech siê rz¹d nie boi, ¿e drugi koalicjant
w³aœnie postawi³ konkretny warunek: jak zrobicie
restrukturyzacjê KRUS, to nie bêdzie koalicji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

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

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do wszystkich sprawozdawców,

tak¿e wniosków mniejszoœci, z wyj¹tkiem tych,

którzy wnosz¹ o odrzucenie. Generalnie chcia³bym
siê dowiedzieæ, jakie ratio legis stoi za t¹ inicjatyw¹
ustawodawcz¹, jaka zasada pañstwa prawnego
jest chroniona i w czym jest tutaj interes pañstwa,
który pozostaje w kolizji z interesem jego obywate-
li? Pytanie do wszystkich, bo poprawki tak¿e zmie-
rzaj¹ do polepszenia tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, ale mo¿e nie do wszystkich, bo w ten
sposób nigdy nie zakoñczymy…

(Senator Piotr Andrzejewski: Z wyj¹tkiem tych,
którzy wnosz¹ o odrzucenie. Dziêkujê.)

Rozumiem.
Kto z panów podejmie siê udzieliæ odpowiedzi?
(Senator Piotr Andrzejewski: Najbardziej chyba

odpowiedzialny…)
Proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: …w tym zakresie

jest pan senator sprawozdawca…)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

W sensie…
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest bardzo po-

wa¿ne pytanie. Byæ mo¿e odpowie na nie dopiero
Trybuna³ Konstytucyjny, ale my musimy mieæ
zdanie na ten temat.)

Tak. Dotyka pan kwestii, która wci¹¿ jest tu po-
wtarzana jak mantra, we wszystkich wypowie-
dziach, a tym punktem dra¿liwym s¹ czy te¿ nie
prawa nabyte.

(Senator Piotr Andrzejewski: S³usznie nabyte,
bo…)

Oczywiœcie, s³usznie nabyte.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tylko s³usznie…)
Prawa s³usznie nabyte.
(Senator Piotr Andrzejewski: …bo nies³usznie

nie ma…)
Przyjrzyjmy siê wobec tego systemowi prawne-

mu. Mówi³ on o tym, ¿e w roku 2006 – dwukrotnie
przek³adaliœmy tê datê – wygaœnie prawo do wcze-
œniejszych emerytur. Ka¿dy, kto mówi, ¿e po tym
roku mia³ jakiekolwiek prawa nadane ustaw¹,
mówi k³amstwo. Krótko odpowiadam. Ustawa
stanowi³a, ¿e te prawa s¹ nadane na okreœlony
czas i po tym czasie wygasaj¹. A to, co robimy na
mocy tej ustawy, to jest nadawanie nowych praw
po wygaszeniu tamtych zgodnie z wczeœniej, to
jest w 1998 r., przyjêt¹ ustaw¹. I to jest absolutnie
konstytucyjnie jasne. Ka¿dy, kto próbuje tak mó-
wiæ, wprowadza Polaków w b³¹d, bo nikt nie naby³
prawa. którego obowi¹zywanie wykracza³oby po-
za datê okreœlon¹ w ustawie. Gdyby by³o inaczej,
Panie Senatorze, to w poprzedniej kadencji nie
przesuwalibyœmy dwukrotnie tej daty. Prawda?
Wtedy przed³u¿aliœmy obowi¹zywanie tego pra-
wa, ale by³o ono przed³u¿ane tylko o rok i wszyscy
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obywatele w Polsce œwiadomi prawa powinni wie-
dzieæ, ¿e ich uprawnienia do wczeœniejszych eme-
rytur wygasaj¹ z koñcem tego roku. I koniec. Za-
tem oskar¿anie rz¹du o to, ¿e zabiera jakieœ prawa
nabyte, jest co najmniej nies³uszne i uwa¿am, ¿e
jest to zwi¹zane minimum z niezrozumieniem te-
go prawa.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przez pana sena-
tora.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator…

Senator Piotr Andrzejewski:

Prosi³bym, ¿eby teraz odpowiedzieæ na pytanie,
bo to jest kwesti¹ drugorzêdn¹. Jaka jest zasada
pañstwa prawnego, jakie jest ratio legis tego, jak
pan senator powiedzia³, nadawania teraz przez
aktualny rz¹d prawa do emerytur pomostowych?
Tak to zrozumia³em, zrozumia³em, ¿e to jest usta-
wa nadaj¹ca prawa.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak, tak, oczy-
wiœcie. Ju¿ odpowiadam.)

W zwi¹zku z tym pytam, jaka zasada pañstwa
prawnego za tym stoi i jakie jest ratio legis tej
ustawy.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak. Co naj-
mniej dwie…)

Pytam, bo to ci¹gle nie jest dla mnie jasne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Momencik, Panie Senatorze. Ja wiem, ¿e tem-
peratura dyskusji jest du¿a i dobrze, ¿e…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie. Ja bym chcia³
tylko znaæ motywacjê.)

…pañstwo senatorowie s¹ zaanga¿owani. Mo-
¿e pan senator skoñczy pytanie, a potem pan od-
powie. Tak?

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak. Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, s¹ tu co najmniej dwie zasa-
dy, konstytucyjne zasady, których zawsze stara-
liœmy siê trzymaæ. Oczywiœcie zza tych rozwi¹zañ
czy za nimi wyraŸnie widaæ zasadê solidarnoœci
i zasadê proporcjonalnoœci; proporcjonalnoœci,
bo tym, którzy pracuj¹ w wyj¹tkowo trudnych wa-
runkach, nale¿y siê – i nikt tego nie kwestionuje –
dodatkowe uprawnienie. Spór dotyczy oczywiœcie
tego, jakiej grupie ono siê nale¿y, a o tym musi ju¿
rozstrzygaæ ustawodawca. Nie s¹dzê, ¿eby ustawo-
dawca, kieruj¹c siê tymi zasadami i bacz¹c na te

zasady, ustawodawca, który wielokrotnie pozwala³
okreœlaæ w ustawie ró¿nego rodzaju uprawnienia,
w tym wypadku by³ innego zdania. S¹dzê, ¿e pod-
stawy do kwestionowania konstytucyjnoœci zapi-
sów, które proponujemy przyj¹æ, s¹ w¹t³e.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Andrzej Szewiñski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na jeszcze

krótkie pytanie?)

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy

Augustyna.
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam bar-

dzo, bo to by³o pytanie tak¿e do pozosta³ych…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Sekundê, Panie Senatorze, momencik.
Przepraszam pana, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie by³o kie-

rowane te¿ do pozosta³ych…)
Proszê w³¹czyæ mikrofon.

Senator Piotr Andrzejewski:

Je¿eli chc¹ odpowiedzieæ, je¿eli potrafi¹, to pro-
si³bym, ¿eby odpowiedzieli. Jeœli nie, to to samo
pytanie skierujê do przedstawiciela rz¹du, bo py-
tanie jest zasadnicze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy któryœ z panów senatorów sprawozdawców
chce jeszcze zabraæ g³os w tej sprawie? Nie ma ta-
kiej osoby.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator Andrzej Szewiñski. Do

trzech razy sztuka.
Proszê.

Senator Andrzej Szewiñski:

Tak jest. Lepiej póŸno ni¿…
Panie Senatorze, czy pan senator ma tak¹ wie-

dzê, ile statystyczny pracuj¹cy polski obywatel
dop³aca do tak zwanych m³odych emerytów, na
przyk³ad w skali roku?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

W skali roku. Dobrze. Nak³ady na tych, którzy
przeszli na wczeœniejsze emerytury, a ostatnio
przechodzili w bardzo du¿ym tempie w³aœnie ze
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wzglêdu na przesuwanie terminu zmian… My na-
prawdê powinniœmy biæ siê we w³asne piersi, ci,
którzy za tym g³osowali – a pewnie wiêkszoœæ tych,
którzy byli w poprzedniej kadencji, g³osowa³a za
przesuniêciem terminu – bo to my przyczyniliœmy
siê do tego, ¿e tak du¿a grupa osób zosta³a z rynku
pracy wypchniêta w obawie o to, ¿e nowe rozwi¹za-
nia nie pozwol¹ jej skorzystaæ z uprawnieñ. Zape-
wne troszkê to zaburza obraz, ale nie zmienia to
faktu, ¿e oko³o 17 miliardów z³, niektórzy twierdz¹,
¿e nawet 20 miliardów z³ rocznie kosztuj¹ wczeœ-
niejsze emerytury. Panie Senatorze, nie potrafiê je-
dnak odpowiedzieæ precyzyjnie, dlatego ¿e czêœæ
tego œwiadczenia zosta³a rzeczywiœcie i prawdziwie
wypracowana w formie sk³adek. Trzeba by zatem
by³o usi¹œæ i dok³adnie policzyæ tê nadwy¿kê piêciu
lat i na tej podstawie, dziel¹c przez liczbê ubezpie-
czonych, bo z tego, co rozumiem, o takich Polaków
panu chodzi³o, obliczyæ, ile ka¿dy ubezpieczony
dop³aca. Niew¹tpliwie nie jest to ma³a kwota i ona
powinna coœ mówiæ tym wszystkim, którzy decy-
duj¹ siê na to, ¿eby wyjœæ z rynku pracy.

Ja chcia³bym zwróciæ pañstwu uwagê na jedn¹
sprawê. Otó¿ emerytury pomostowe zgodnie
z niekwestionowan¹ przez nikogo zasad¹ unie-
mo¿liwi¹ osobom, które decyduj¹ siê na to œwiad-
czenie, pracê w warunkach szkodliwych, czyli
w podobnych warunkach, nie tylko w tym zak³a-
dzie. Dlatego strategia biernoœci zawodowej w tym
wypadku siê nie sprawdzi. Jeœli chodzi o wczeœ-
niejsze emerytury, to mo¿na by³o przejœæ na wczeœ-
niejsz¹ emeryturê i nadal pracowaæ w szkole. Gdy-
by teraz ktoœ chcia³ przejœæ na emeryturê pomosto-
w¹, to by nie móg³ pracowaæ w tym samym miej-
scu, bo skoro to jest a¿ tak szkodliwe, ¿e nie mo¿na
pracowaæ, to nie mo¿na pracowaæ. Je¿eli ktoœ so-
bie kalkuluje, ¿e przejdzie na emeryturê pomosto-
w¹, a potem, wykorzystuj¹c swoje dotychczasowe
kwalifikacje, sobie dorobi, to trzeba pamiêtaæ
o tym, ¿e ta ustawa mówi o stanowiskach pracy,
a nie o miejscu pracy. Wobec tego czy on przejdzie
z tej kot³owni do innej, czy do jeszcze innej, to w je-
go przypadku niczego nie zmienia, nie bêdzie móg³
zarobiæ. Nie bêdzie to œwiadczenie nie wiadomo jak
wysokie, choæ podlegaj¹ce waloryzacji, wiêc nale¿y
siê spodziewaæ, ¿e gdy ju¿ to rozwi¹zanie wejdzie
w ¿ycie, cel tej ustawy, ¿eby jednak nie zachêcaæ do
korzystania z prawa do wczeœniejszej dezaktywacji
zawodowej, zostanie osi¹gniêty. Ka¿dy to sobie wy-
liczy i zrozumie, ¿e nie powinniœmy przedwczeœnie
rezygnowaæ z pracy.

Wicemarsza³ek Krystyna
Bochenek:

Teraz w kolejnoœci senator Roman Ludwiczuk
i senator Norbert Krajczy.

Proszê.

(Senator Piotr Kaleta: Pani Marsza³ek, ja te¿ by-
³em…)

(G³os z sali: To proszê bardzo.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Norbert Krajczy: Ale ja te¿ by³em.)
(Senator Roman Ludwiczuk: Nie, najpierw pan

Kaleta, potem ja.)
No to, Szanowni Panowie, proszê odwrotnie.

Proszê, pan senator Norbert Krajczy, a potem se-
nator…

(G³os z sali: Dobrze.)
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym tym razem zadaæ pytanie panu

senatorowi Majkowskiemu. Nie otrzyma³em od-
powiedzi od pana senatora sprawozdawcy Augu-
styna, wiêc w³aœciwie chcia³bym ponowiæ swoje
pytanie dotycz¹ce rozdzia³u 2 art. 4 pkt 5.
Chcia³bym zapytaæ, dlaczego jest tam zapis: od
1 stycznia 1999 r., je¿eli wykonywa³ pracê itd.,
itd., a nie: od 1 stycznia roku 2000. S¹ przecie¿
osoby, którym akurat w tym czasie brakowa³o
tych paru miesiêcy.

I nastêpne pytanie. Nie bêdê oczywiœcie pyta³
o KRUS, skoro pan marsza³ek Borusewicz powie-
dzia³ panu senatorowi sprawozdawcy Augustyno-
wi, ¿e to nie w tej ustawie. Chcia³bym zapytaæ tak:
je¿eli faktycznie s³uszne postulaty nauczycieli bê-
d¹ spe³nione i z tej grupy siedmiuset tysiêcy zo-
stanie dwieœcie parê tysiêcy, to czy jest o co kru-
szyæ kopie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:

To nie z przekory, ale mo¿e ³atwiej bêdzie mi od-
powiedzieæ na drugie pytanie. Ja co prawda nie
chcê nawet porównywaæ swoich zdolnoœci mate-
matycznych ze zdolnoœciami pana senatora Au-
gustyna, choæ chodzi³em do klasy matematyczno-
-fizycznej, ale gdybyœmy kierowali siê zasad¹ pro-
porcjonalnoœci, to wydaje mi siê, ¿e jeœli mówimy
o milionie stu tysi¹cach osób i ten milion sto ty-
siêcy osób kosztuje bud¿et pañstwa w skali roku
2 miliardy z³, je¿eli dwieœcie siedemdziesi¹t tysiê-
cy jest ujête w nowelizacji ustawy o emeryturach
pomostowych i je¿eli w tej chwili toczone s¹ roz-
mowy z przedstawicielami Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego czy w ogóle z nauczycielami, a z te-
go, co wiem, chodzi o liczbê od czterystu piêædzie-
siêciu do nawet piêciuset tysiêcy, mówiê w tej
chwili o nauczycielach…

(G³os z sali: Czterysta piêtnaœcie tysiêcy.)
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Czterysta piêtnaœcie tysiêcy. Czyli faktycznie
zostaje nam oko³o dwustu, mo¿e nawet nieca³e
dwieœcie tysiêcy. A wiêc je¿eli milion sto tysiêcy
osób stanowi dla bud¿etu pañstwa koszt nieca-
³ych 2 miliardów z³, to w przypadku dwustu tysiê-
cy osób wed³ug moich wyliczeñ by³aby to kwota
w granicach od 170 do 180 milionów z³. Nie chcê
siê wypowiadaæ, czy to jest du¿o, czy ma³o. Dla
przyk³adu mogê pañstwu opowiedzieæ o tych osz-
czêdnoœciach, o tanim pañstwie. Zwracam siê te-
raz do pana senatora Ludwiczuka. Chcia³bym po-
daæ taki przyk³ad: w Polsce mamy w tej chwili chy-
ba tysi¹c dwieœcie piêædziesi¹t dwie albo tysi¹c
dwieœcie piêædziesi¹t cztery spó³ki Skarbu Pañ-
stwa. Je¿eli przyjmiemy jako œredni¹, ¿e w ka¿dej
spó³ce Skarbu Pañstwa rada nadzorcza sk³ada siê
z czterech osób – a s¹ spó³ki, w których s¹ trzy
osoby, i takie, w których jest osiem, dziewiêæ, ró¿-
nie, ale zak³adamy, ¿e œrednio s¹ cztery osoby – to
wynagrodzenie szeregowego cz³onka rady nadzor-
czej ma wysokoœæ 3 tysiêcy z³ brutto. Czyli tysi¹c
dwieœcie piêædziesi¹t spó³ek razy cztery osoby to
jest piêæ tysiêcy osób. Piêæ tysiêcy osób razy dwa-
naœcie miesiêcy i razy trzy tysi¹ce daje nam kwotê
oko³o 200 milionów z³ rocznie. Policzcie to sobie
pañstwo. Z góry zastrzegam, ¿e nie jest to wyna-
grodzenie, z którego cz³onkowie rad nadzorczych
siê utrzymuj¹, to nie jest ich wynagrodzenie pod-
stawowe, tylko dodatkowe. Mogê mno¿yæ przyk³a-
dy, gdzie cz³onek zarz¹du du¿ej spó³ki Skarbu
Pañstwa jest jednoczeœnie przewodnicz¹cym rad
nadzorczych spó³ek, które s¹ spó³kami córkami
tej spó³ki Skarbu Pañstwa. Wydaje mi siê to
sprzeczne z zasad¹ konkurencyjnoœci i w ogóle
sprzeczne z prawem, bo je¿eli z jednej strony
sprzedajemy produkt, jesteœmy szefem rady nad-
zorczej tej spó³ki, która sprzedaje produkt,
a w drugiej spó³ce ten produkt kupujemy, a i tu,
i tu, podkreœlam, jesteœmy przewodnicz¹cym ra-
dy nadzorczej, to jest to, jak mi siê wydaje, co naj-
mniej konflikt interesów. Je¿eli jest to wystarcza-
j¹ca odpowiedŸ, Panie Senatorze, to tak ona
brzmi.

Co do zapisu w art. 4 pkt 5, to, moim zdaniem –
nie mówiê, ¿e jest to opinia ekspertów – jest to
przede wszystkim zapis, który funkcjonuje na za-
sadzie nierównego traktowania obywateli. Bo jak
mo¿na, Szanowni Pañstwo, wyobraziæ sobie sy-
tuacjê – mówi³em o tym w pierwszym wyst¹pieniu
– ¿e kierowca kieruj¹cy samochodem ciê¿aro-
wym, tym popularnym tirem, pracê do 31 grudnia
1999 r. ma zaliczon¹ jako pracê w warunkach
szczególnych, a od 1 stycznia, kiedy jeŸdzi naj-
prawdopodobniej tym samym samochodem, ta
praca ju¿ nie jest tak zaliczona? Bardzo ciekawy
jest zapis w pkcie 6, który pozwolê sobie przyto-
czyæ: po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywa³ pra-
cê w szczególnych warunkach lub w szczególnym

charakterze w rozumieniu art. 3 pkty 1 i 3. Szano-
wni Pañstwo, te siedem punktów stanowi ca³oœæ,
która wydaje mi siê wrêcz nieprawdopodobna,
niemo¿liwa do spe³nienia na wielu stanowiskach,
miêdzy innymi objêtych tym ju¿ w za³¹cznikach
nr 1 i 2 do propozycji tej ustawy. Podam konkret-
ny, w³asny przyk³ad. Mam zaliczone dwadzieœcia
trzy lata pracy w warunkach szczególnych – w tej
chwili oczywiœcie pracujê na stanowisku, na któ-
rym praca nie jest zaliczana do prac w warunkach
szczególnych – a po 31 grudnia 2008 r. to stano-
wisko na przyk³ad znika. I co dalej? Te uprawnie-
nia, jakie mia³em do tej pory, równie¿ znikaj¹,
tak? Zasady logiki w ten sposób powinny nam to
t³umaczyæ. Tak ¿e protest zwi¹zków zawodowych,
protest wszystkich organizacji spo³ecznych, sku-
pia³ siê przede wszystkim na punktach doty-
cz¹cych uprawnieñ nabytych. I ja nie chcê dysku-
towaæ z panem senatorem Augustynem, czy my
jesteœmy odpowiedzialni za to, ¿e ustawa by³a
wczeœniej przed³u¿ana albo nie. Mówiê o sytuacji
faktycznej, a o sytuacji faktycznej siê nie dysku-
tuje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Piotr Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo! Ja w nawi¹zaniu do…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Do kogo

to pytanie? Proszê podaæ adresata.)
Do pana senatora Augustyna, do mojego prze-

wodnicz¹cego.
Szanowni Pañstwo! Pan senator Ludwiczak

rozpocz¹³ tutaj...
(Senator Roman Ludwiczuk: Pani Marsza³ek,

protestujê! Chyba ¿e pan senator nie mówi
o mnie. Je¿eli pan senator mówi o mnie, to tam
jest taka ksi¹¿eczka i nie jest w niej napisane „Lu-
dwiczak”, tylko „Ludwiczuk”.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pan sena-
tor Roman nosi nazwisko „Ludwiczuk”.)

Przepraszam.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

uprzejmie.)
Przepraszam, chcia³em tylko upiêkszyæ to na-

zwisko.
Szanowni Pañstwo! Chcia³bym wróciæ do tej

palety, o której zacz¹³ mówiæ pan senator Roman
Ludwiczuk. Pan senator by³ ³askaw mówiæ o pe-
wnych sprawach tak mo¿e bardziej politycznie.
Ja mam w zwi¹zku z tym pytanie, dlaczego Plat-
forma Obywatelska odrzuci³a projekt, pomys³
pana prezydenta, ¿eby ta ustawa wchodzi³a w ¿y-
cie trochê d³u¿ej. Czy nie dawa³oby to nam czasu,
¿eby merytorycznie, co chcia³bym podkreœliæ:
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merytorycznie, podyskutowaæ z organizacjami
zwi¹zkowymi po to, aby ta ustawa by³a dobrze
przygotowana?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Myœlê, ¿e warto by³o to pytanie postawiæ. Dob-
rze, ¿e ono pada, bo powinno paœæ w naszej deba-
cie. Ja bym nawi¹za³ do tego, o czym mówi³em po-
przednio. Otó¿ przed³u¿aj¹c to o kolejny rok, prze-
d³u¿amy stan niepewnoœci, powodujemy, ¿e pro-
porcje przechodzenia na wczeœniejsze emerytury
s¹ ju¿ karykaturalne.

Proszê pañstwa, jak mówi³em, w ostatnich
trzech latach stosunek tych, którzy przeszli na
wczeœniejsze emerytury do tych, którzy przeszli
na emeryturê o czasie, œrednio by³ taki jak osiem-
dziesi¹t do dwudziestu. Prawda jest taka, ¿e z ka-
¿dym rokiem coraz wiêcej osób przechodzi³o na
wczeœniejsze emerytury, a coraz mniej na te o cza-
sie. Gdybyœmy to zrobili, nale¿a³oby siê spodzie-
waæ, Panie Senatorze, ¿e kolejna grupa, teraz chy-
ba oko³o dwustu tysiêcy osób – proszê w razie cze-
go sprostowaæ, ale chyba oko³o dwustu trzydzie-
stu tysiêcy osób – przesz³oby na wczeœniejsze
emerytury, a na te o czasie – pewnie jakieœ dwa-
dzieœcia tysiêcy. To pierwszy argument.

Argument drugi. Wydaje mi siê, ¿e nie jest tak,
i¿ dyskusja wokó³ emerytur pomostowych toczy
siê od wczoraj czy od dzisiaj albo od maja. Nad ró¿-
nymi projektami dotycz¹cymi tej sprawy debatu-
jemy od dziesiêciu lat. Naprawdê wszyscy maj¹
ju¿ od dawna ustalone stanowiska i wydaje mi
siê, ¿e nale¿a³oby pytaæ, Panie Senatorze, co ta-
kiego istotnego mia³oby siê w tym roku zmieniæ…

(Senator Piotr Kaleta: Wydarzyæ, Panie Senato-
rze, wydarzyæ.)

…wydarzyæ, jaki nowy argument mia³by siê po-
jawiæ, jaki nowy argument mia³by cokolwiek
zmieniæ, ale merytorycznie, w tej debacie. Pan
s³usznie podkreœli³ to, co mia³oby siê wydarzyæ.
Wskazuje pan na pewien kontekst tej proœby, tej
propozycji pana prezydenta, na kontekst jak naj-
bardziej polityczny. Je¿eli my chcemy daæ czas na
to, ¿eby wokó³ tego by³a zawierucha polityczna,
¿eby by³y rozruchy na ulicach…

(Senator Piotr Kaleta: Tak pan to nazywa.)
…to wtedy oczywiœcie, zdaniem niektórych œro-

dowisk politycznych, warto to zrobiæ. Ale jakie to
ma znaczenie dla systemu emerytalnego? Oprócz
negatywnego wp³ywu? Ja nic pozytywnego nie
znajdujê.

(Senator Piotr Kaleta: Pani Marsza³ek, ja tylko
ad rem…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Momencik.
Bardzo proszê zostaæ, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, uwa¿am, ¿e pewnym wrêcz

obowi¹zkiem ka¿dego senatora, polityka, który
tymi sprawami siê zajmuje, jest obserwowanie te-
go, co siê dzieje w kraju. I mam nadziejê, ¿e pan
senator obserwuje to, co siê dzieje w kraju.
W zwi¹zku z tym mówienie o czymœ takim, ¿e to
jest wywo³ywanie tylko czy podjudzanie do jakie-
goœ konfliktu jest nierozs¹dne. I w zwi¹zku z tym
mam pytanie. Czy pañstwo przewidujecie mo¿li-
woœæ zmiany takiego stanowiska, je¿eli zachowa-
nie spo³eczeñstwa, zachowanie grup spo³ecznych
bêdzie takie, i¿ na was po prostu wymusi zmianê?
A wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie takie. Czy
wtedy bêd¹ jakieœ inne argumenty?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze, chocia¿ to wy-
kracza poza sprawozdanie komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ja mogê odpowiedzieæ na to pytanie w ten spo-
sób. Rz¹d nie odst¹pi od logiki tej ustawy. To zna-
czy, ¿e bêd¹ to z ca³¹ pewnoœci¹…

(Senator Piotr Kaleta: Ale ju¿ odstêpuje.)
Nie, nie.
(Senator Piotr Kaleta: Ju¿ zapomnieliœcie o na-

uczycielach?)
Nie, proszê pana.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

panów! Bardzo proszê…)
Panie Senatorze, rz¹d nie odst¹pi od logiki, któ-

ra polega na tym, ¿e…
(Senator Piotr Kaleta: Ale czym to siê ró¿ni…)
No, Panowie! Zacznê jeszcze raz. Rz¹d nie od-

st¹pi od logiki tego rozwi¹zania, które polega na
tym, ¿e te œwiadczenia…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan
nie mówi o rz¹dzie, rz¹d w³aœnie odstêpuje.)

…¿e te œwiadczenia, czy bêd¹ zwane emerytu-
rami przejœciowymi, czy pomostowymi, maj¹ cha-
rakter przejœciowy. I one na pewno ulegn¹ wyga-
szeniu.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
w³aœnie.)

(Senator Stanis³aw Kogut: Mo¿e przyjdzie tu re-
fleksja.)

Taka jest logika tego systemu. I przy tym, jak
uwa¿am, trwamy. S¹dzê, ¿e przed³u¿anie tej sy-
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tuacji patowej, tej sytuacji, której nie mog³y spro-
staæ poprzednie ugrupowania, w³aœnie politycz-
nie, jest niedobre. Platforma Obywatelska jest go-
towa do dialogu ze zwi¹zkami…

(Senator Stanis³aw Kogut: Pañstwo sprosta-
cie?)

…do dialogu ze spo³eczeñstwem.
(G³os z sali: A my tego nie widzimy.)
Chcemy s³uchaæ, ustêpujemy tam, gdzie jest to

mo¿liwe i gdzie nie k³óci siê to z logik¹ rozwi¹za-
nia, ale nie ma chyba w tej chwili w ugrupowaniu
rz¹dz¹cym…

(Senator Stanis³aw Kogut: Wy sprostacie?)
…nikogo, kto chcia³by siê cofn¹æ i znowu prze-

d³u¿yæ niepewnoœæ pracowników, stworzyæ mo¿li-
woœæ przejœcia na wczeœniejsze emerytury kolej-
nej, ogromnej grupie osób stosunkowo m³odych,
a w koñcu zafundowaæ Polsce niepewnoœæ polity-
czn¹. Mam nadziejê, ¿e w Senacie, w Izbie, która
jest okreœlana mianem izby refleksji, nikt do tego
nie nawo³uje.

(G³os z sali: No w³aœnie, refleksji.)
(G³os z sali: Mo¿e ta refleksja przyjdzie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Roman Ludwiczuk.
(Senator Stanis³aw Kogut: Teraz do mnie.)

Senator Roman Ludwiczuk:

Dziêkujê, Staszku, ¿e zachêcasz mnie do za-
brania g³osu… Panie Senatorze, przepraszam za
tak¹ poufa³oœæ.

Bardzo wysoko ceniê to, co robisz na rzecz ró¿-
nych organizacji, ale zaniepokoi³a mnie jedna
rzecz, któr¹ wypowiedzia³eœ podczas sprawozda-
nia – to, ¿e bêdziesz zachêca³ zwi¹zki zawodowe,
kolejarzy i nie tylko, do strajku generalnego. Ro-
zumiem to, do czego odwo³uje siê od jakichœ trzy-
dziestu czy czterdziestu minut pan senator Kale-
ta, ¿ebyœmy zobaczyli, co siê dzieje przed parla-
mentem. Ja te¿, Panie Senatorze, patrzê z wielkim
ubolewaniem, ¿e tak musimy siê zabezpieczaæ,
nie jest to jakby efektem tego twojego zachêcania.

(G³os z sali: Ale nie zag³uszamy…)
Ale nie zag³uszamy. To jest pierwsza refleksja.
Druga. Odwo³ujecie siê pañstwo jako sprawo-

zdawcy do tego, ¿e mo¿na by³o emerytury pomo-
stowe zostawiæ, ¿e trzeba by³o zrobiæ reformê
KRUS. Dobrze, Staszku… Przepraszam, Panie Se-
natorze. Dobrze pan zauwa¿y³, jesteœmy drug¹
kadencjê, przez dwa lata nie s³yszeliœmy nic o re-
formie KRUS, ale, jeœli mnie pamiêæ nie myli, nie
zawodzi, to nie wydaje mi siê, ¿eby ktoœ komuœ
odebra³ w parlamencie polskim, i nie tylko w par-

lamencie, ale równie¿ w pa³acu prezydenta, ini-
cjatywê legislacyjn¹. A jakoœ nie doczekaliœmy siê
pomys³u Prawa i Sprawiedliwoœci dotycz¹cego re-
formy KRUS, ¿eby zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿-
na by³o skierowaæ miêdzy innymi na tak zwane
pomostówki. Byæ mo¿e nie mamy takiej wiedzy,
wiêc proszê ciê, Przyjacielu, Senatorze, Profesorze
Stanis³awie Kogucie, ¿ebyœ odpowiedzia³, czy pro-
wadzicie takie prace w Prawie i Sprawiedliwoœci.
Dziêkujê.

(Senator Stanis³aw Kogut: Drodzy Pañstwo! A,
przepraszam, Pani Marsza³ek…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze. Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Przyjacielu Senatorze Ludwiczuk! Powiem tak…
Trzeba tu trochê nawi¹zaæ do historii, bo ja dzia-
³aczem zwi¹zkowym jestem od samego pocz¹tku.
Walczy³em o woln¹, niepodleg³¹ Polskê, z ogrom-
n¹ radoœci¹ przyjmowa³em rz¹d pana premiera
Buzka, ino ró¿nica by³a tu taka – muszê trochê
przejœæ przez historiê, Kolego Senatorze – ¿e wtedy
by³y wprowadzane cztery reformy, tak¿e reforma
systemu emerytalnego, ale pierwsze, co zrobi³
premier Buzek… Ogromnie mi siê spodoba³ teraz,
w czasie konfliktów, kiedy apelowa³ do premiera
Tuska: dlaczego nie podejmujecie dialogu, dla-
czego nie jedziecie do ministerstwa pracy, gdzie
trzy centrale zwi¹zkowe czekaj¹ na pana? I jego
pierwsz¹ decyzj¹ by³o podpisanie porozumienia
ze zwi¹zkami zawodowymi, gdzie by³y ustalone
pewne zasady, by³y ustalone pewne zasady refor-
my. Ja bardzo dobrze, bardzo dok³adnie pamiê-
tam czas, Drodzy Pañstwo – i chodzi tu o obec-
nych europarlamentarzystów Platformy Obywa-
telskiej, a nie Prawa i Sprawiedliwoœci – kiedy od-
bywa³a siê bardzo du¿a reforma kolei za czasów
rz¹du AWS. Wtedy faktycznie ten¿e sam pan pre-
mier Buzek poprosi³ mnie na spotkanie – uja-
wniam tajemnicê, ale mogê – i powiedzia³ tak: Pa-
nie Przewodnicz¹cy Kogut, Panie Przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci”, jak mo¿na zreformowaæ kolej? A ja
odpowiedzia³em: Panie Premierze, jak ju¿ mówi-
³em na poprzednim posiedzeniu, kiedy by³a s³u¿-
ba zdrowia, przede wszystkim trzeba wprowadziæ
projekt rz¹dowy, który przejdzie przez Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów, przez komitet spo-
³eczny, i musz¹ byæ zabezpieczenia socjalne dla
pracowników. Ten premier, bardzo skromny, od-
powiedzia³: tak zrobimy. Inaczej by³o ze s³u¿b¹
zdrowia, Drodzy Pañstwo, gdzie zosta³ wprowa-
dzony projekt poselski po to, ¿eby nie by³o pakie-
tów socjalnych dla zwalnianych pielêgniarek, dla
zwalnianego œredniego personelu.

22. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych 29

(senator M. Augustyn)



(Senator Mieczys³aw Augustyn: Pielêgniarek
brakuje, Kolego.)

Ja powiem tak, Drodzy Pañstwo… Dlaczego
tak powiedzia³em, Senatorze Ludwiczuk? Bo wi-
dzê dzisiaj protesty nauczycieli, widzê protesty
kolejarzy, widzê, ¿e skutecznie obecnemu
rz¹dowi… Dla mnie wyst¹pienia pewnych ludzi
to hipokryzja. To nie jest patrzenie na dobro
Rzeczypospolitej. A dla mnie Polska jest umi³o-
wan¹ ojczyzn¹. Ja jestem góralem. Moi przodko-
wie ginêli w Katyniu, ginêli, walcz¹c w Batalio-
nach Ch³opskich. Patrzê na Polskê jak na umi-
³owan¹ ojczyznê, bez prywaty, i dlatego bolejê
nad tym, ¿e ta hipokryzja obecnego rz¹du… Co
siê tu dzieje? Uczestniczy³em w ró¿nych trój-
stronnych porozumieniach, w pracach ró¿nych
komisji, i wiem, Drodzy Pañstwo, ¿e nie decydu-
je iloœæ, jak mówiê, nie to, ¿e jesteœmy podzieleni
na „my” i „wy”. By³em na dziesi¹tkach spotkañ
Komisji Trójstronnej, za wszystkich rz¹dów, pa-
na Mordasewicza widzia³em kilkadziesi¹t razy
na posiedzeniach, kiedy by³o UP i SLD, kiedy
g³odowa³em po to, ¿eby kolej mia³a narodowy
charakter. Ja tych ludzi widzê, jak przychodz¹,
s³u¿¹ rz¹dowi i opowiadaj¹ to, co im pasuje, Pa-
nie Senatorze. I w zwi¹zku z tym trójstronne
spotkania…

Po co powsta³a, Panie Senatorze, Komisja Trój-
stronna? ¯eby by³o miejsce dialogu. Dlatego po-
wiedzia³em: nie popieram Sierpnia ‘80. Dialog po-
winien siê odbywaæ tam, gdzie s¹ przedstawiciele
rz¹du, pracodawców i zwi¹zków zawodowych, ino
trzeba wyjœæ z takiego za³o¿enia w tym, co robimy:
choæ pan jest z innej opcji, a ja jestem z innej, sia-
damy i dyskutujemy jako partnerzy. Trzeba sobie
za³o¿yæ, czy mamy znaleŸæ jak¹œ wypadkow¹ sta-
nowisk w tym dialogu, czy nie. Je¿eli, kiedy przy-
jdziemy, stó³ jest podzielony na „my” i „wy”, je¿eli
dzieje siê to po to tylko, ¿eby to odfajkowaæ… A ja
twierdzê, Panie Senatorze Ludwiczuk, ¿e to siê
odbywa³o ino po to, ¿eby to odfajkowaæ. Bo moja
myœl by³a taka: s¹dzi³em, ¿e wielki negocjator, bo
za takiego uwa¿am pana ministra Boniego, do-
prowadzi do tego, i¿ przyjm¹ tê propozycjê pana
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Okreœli siê
barierê, zapisze siê, ¿e dzieñ 31 grudnia 2009 r.
jest dniem ostatecznym, i wtedy siê wprowadza.
I ju¿ nikt by nie dyskutowa³, zwi¹zki zawodowe
mia³yby usta zamkniête, bo prawdziwy dialog by
siê odby³.

I dlatego ja mówi³em, ¿e je¿eli teraz, Kochany
Senatorze, rz¹d dzieli… Bo ju¿ mówi siê do nau-
czycieli… Nie emerytury pomostowe, bo bylibyœ-
my niesprawiedliwi w stosunku do pani minister
Fedak, tylko oni chc¹ wprowadziæ jakieœ, ja nie
wiem, przejœciowe.

Nastêpna sprawa – pan senator Augustyn myli
pojêcia. Pani Fedak wyraŸnie powiedzia³a, ¿e

emerytury pomostowe bêd¹ trwaæ przez dwadzie-
œcia piêæ lat. To jaki to jest czas? On mówi o roku.

No, Drodzy Pañstwo, co do prawdziwego dialo-
gu, to ja tu widzê marsza³ka Romaszewskiego, se-
natora Andrzejewskiego… Oni faktycznie ucze-
stniczyli w tym dialogu.

I mam ogromny ¿al do pana ministra Boniego –
mówiê szczerze, bo pana Boniego strasznie sza-
nujê – ¿e nie poszed³ w tym kierunku. Jak siê idzie
na konfrontacjê, dzieli siê Polskê na bran¿ow¹,
zawodow¹, i to dzieli siê faktycznie, bo daje siê na-
uczycielom, a tych biednych kolejarzy, co ci¹gle
walczyli o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê…

(Rozmowy na sali)
Panie Augustyn, ja nie by³em w PRON. Niech

mi pan nie przerywa, bo jak ja walczy³em, to pan
siedzia³ i klaska³ komunistycznej w³adzy.

(G³os z sali: Brawo!)
Panie Augustyn, nie ubli¿aj mi pan, nie ubli¿aj

mi pan na plenarnym posiedzeniu, bo ja sobie te-
go nie ¿yczê! Ja to mówiê od serca! Ja mówiê od
serca, ja jestem te¿ za nauczycielami, ale nie
dzielmy Polski na bran¿ow¹.

I dlatego, Panie Senatorze Ludwiczuk, powie-
dzia³em, ¿e bêdê z kolejarzami. Bo jak siê dzieli, to
albo siê przyjmuje pewne zasady, albo siê robi
w tym kraju pañstwo cudów. Ja ju¿ by³em przy
tym, jak dzielono na ch³opa, robotnika, na inteli-
genta, i patrzono mu na rêce – jak mia³ rêce g³ad-
kie, to go czeka³a kulka w g³owê.

Dlatego taka by³a moja odpowiedŸ, bo uwa¿am,
¿e je¿eli ma byæ dialog, to niech si¹d¹… Powie-
dzia³em jedno: myœlê, ¿e pan minister Boni zapro-
si do centrum „Dialog”, ale do prawdziwego dialo-
gu. Bo ja w tych spotkaniach na Limanowskiego
uczestniczy³em tysi¹ce razy i czasem ten dialog,
zw³aszcza za rz¹dów UP i SLD, kiedyœmy g³odowa-
li i tam chodzili, to by³ dialog pozorowany. I pode-
jrzewam, ¿e teraz te¿ jest taki dialog pozorowany.
Wtedy przychodzi³o siê po to, ¿eby listê podpisaæ,
i mówili tak: co tam Miêtek, co tam Kogut, co tam
inni, niech sobie mówi¹, a i tak ustalili to, co im
pasowa³o.

(Rozmowy na sali)
No naprawdê.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale to

jest… To w debacie, bo pan jest zapisany, Panie
Senatorze.)

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Proszê nie k³a-
maæ.)

Panie Augustyn, pañskie zdanie by³o wypowia-
dane na posiedzeniu komisji rodziny. Mia³ pan do
tego prawo. Mówi³ pan o tym, ¿e by³a definicja
art. 2 konstytucji… Nie by³o, ¿e z³amano konsty-
tucjê…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nieprawda.)
Przepraszam, niech pan sobie popatrzy na ste-

nogram. Pan powiedzia³, ¿e Biuro Legislacyjne to,
o czym Kogut powiedzia³, poruszy³o, a nie poru-
szy³o. Ja…
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(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie…)
Przepraszam, proszê stenogram…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

przepraszam, Szanowni Koledzy, to jest czêœæ do-
tycz¹ca pytañ. Ja rozumiem emocje z obu
stron…)

Ale ja odpowiedzia³em…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, Panie Senatorze, proszê siê do-
stosowaæ do Regulaminu Senatu. W tej chwili s¹
pytania i odpowiedzi na pytania. Proszê tu nie
wprowadzaæ elementu debaty. Jest pan zapisany
do g³osu w debacie, jak zd¹¿y³am zauwa¿yæ.

(Senator Stanis³aw Kogut: Dziêkujê bardzo, do-
stosujê siê.)

Zaj¹³ pan zdecydowanie za du¿o czasu, jak na
wypowiedŸ, która ma s³u¿yæ odpowiedzi na pyta-
nie.

Senator Stanis³aw Kogut:

Odpowiem na drugie pytanie.
Zada³ mi pan pytanie o KRUS. Moje stanowisko

by³o jednoznaczne. Gdy by³y dyskusje za poprze-
dniej koalicji, by³o takie samo, jakie jest dzisiaj.
Uwa¿am, ¿e powinna byæ reforma, bo naprawdê
rolnicy, którzy maj¹ do pó³tora hektara, s¹ za re-
form¹ KRUS. Blokuj¹ to ci, którzy maj¹ ponad
piêæset, tysi¹c, pó³tora tysi¹ca hektarów, bo tam
siê ukrywa ubezpieczenie. I moje stanowisko jest
nieugiête od lat – jasno to mówiê.

(Senator Roman Ludwiczuk: Ja pyta³em o sta-
nowisko klubu, który pan reprezentuje, i partii,
której pan jest cz³onkiem.)

Ja powiem tak: moja partia i mój klub… Jes-
tem dumny z tego, ¿e nale¿ê do Prawa i Sprawied-
liwoœci.

(Senator Roman Ludwiczuk: Ja równie¿, ¿e na-
le¿ê do Platformy Obywatelskiej.)

Przepraszam, Panie Senatorze Ludwiczuk – na
korytarzu powiem: Senatorze Romanie – szanujê
pana, bo znam pana pogl¹dy. Stanowisko jest ta-
kie, jakie ja prezentowa³em, i pewne dzia³ania
przez premiera rz¹du, pana Jaros³awa Kaczyñ-
skiego, by³y podejmowane. Jak myœmy mieli z³ego
koalicjanta – Samoobronê, tak wy macie koali-
cjanta… Nie mówiê, ¿e z³ego, bo ktoœ z PSL by siê
obrazi³, ale macie koalicjanta takiego, który dba
o swój elektorat. I ja s¹dzê, ¿e…

(Senator Roman Ludwiczuk: Ja rozumiem, ¿e ta
inicjatywa zostanie przed³o¿ona w niedalekim
czasie. Tak?)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, to nie jest dyskusja.)

Proszê?
(Senator Roman Ludwiczuk: Czy taka inicjaty-

wa legislacyjna dotycz¹ca KRUS zostanie przed-
stawiona w niedalekiej przysz³oœci?)

Proszê pañstwa, wiele inicjatyw legislacyjnych
bêdzie podejmowanych, ale musi byæ decyzja
i wola rz¹du.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz zada pytanie pani senator Maria Pañ-

czyk-Pozdziej.
Proszê, Pani Senator, o podanie adresata py-

tania.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Mam pytanie do pana senatora Koguta.
Pan senator u¿y³ takiego bardzo obrazowego

i dramatycznego okreœlenia, ¿e Polska kona.
Chcia³abym siê zapytaæ, czy kona dlatego, ¿e pew-
na grupa czy spora grupa ludzi zostanie pozba-
wiona emerytur pomostowych, czy skona dlatego,
¿e wzrosn¹ koszty pracy, które ju¿ i tak wynosz¹
45%, gdy siê tak nie stanie i nie zostanie tego po-
zbawiona. Bo jeœli dobrze dedukujê, to miêdzy ty-
mi sprawami istnieje wielka wspó³zale¿noœæ.

Senator Stanis³aw Kogut:

Powiedzmy tak, mówi¹c, ¿e Polska kona, to wi-
dzê, ¿e Polska kona. Mówi¹c to, odpowiadaj¹c se-
natorowi Ludwiczukowi, mia³em na myœli tych lu-
dzi, którzy przychodz¹ jako doradcy na posiedze-
nie komisji. Jako doradców zaprasza siê tylko jed-
nych przedstawicieli ekspertów, a s¹ jeszcze inne
stowarzyszenia pracodawców, bo jest Forum, jest
pan Malinowski i s¹ jeszcze inne. I to mia³em na
myœli.

Druga sprawa. Jak obserwujê pewne ustawy,
które my przeg³osowujemy… Ja patrzê szerzej.
Jako cz³owiek „Solidarnoœci” marzy³em naprawdê
o innej Polsce i wielu tych ludzi te¿. A niekiedy,
gdy g³osujemy nad pewnymi ustawami… Przecie¿
nie tak dawno tutaj krzyczano: skandal, skandal.
Mia³em na myœli i to bia³e miasteczko, mia³em na
myœli spotkania zorganizowane przez pani¹ mini-
ster Kopacz, aby wyjœæ z impasu, je¿eli chodzi
o s³u¿bê zdrowia. Ale tu siê k³ania ten prawdziwy
dialog, a nie to, ¿eby odfajkowaæ. I to mia³em na
myœli.

Mia³em na myœli, patrz¹c na Polskê… Mo¿e nie
bêdê robi³ pani senator prywatnych wycieczek, bo
te¿ wiele dyskutujê z pani¹, ale zapytam: dlaczego
nie chce siê 8 miliardów wzi¹æ od 1 stycznia
2008 r., tylko siê proponuje rok 2009, daje siê rok
przejœciowy? Komu? Przecie¿ to pracodawcy, Pani
Senator Droga, mieli, jak by³ rok 1998 i reforma
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premiera Buzka, od zaraz p³aciæ te 3%, to by³o
w za³o¿eniach. I to mia³em na myœli. Pokazujê
8 miliardów, a na posiedzeniach komisji pani ko-
ledzy podnosz¹ rêkê i s¹ przeciwko tym idealnym
pomys³om.

I tu patrzê szerzej, bo ja jestem zwolennikiem
zdania, ¿e Polska ma swoj¹ godnoœæ. Ja ci¹gle, ja-
ko cz³owiek „Solidarnoœci”… Dzisiaj mówiê
o hymnie, ¿e lepiej konaæ na kolanach, ni¿ patrzeæ
na stoj¹co, jak Bruksela nakazuje to czy tamto.
Jestem przeciwnikiem tego. Przedtem krzyczeli:
hurra! Moskwa, niech ¿yje Moskwa, a teraz siê
krzyczy: hurra! Bruksela.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, to nie jest odpowiedŸ na pytanie.)

Przepraszam, ale odpowiadam, dlaczego mó-
wiê, ¿e Polska kona.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy to pani¹ zadawala, Pani Senator?
(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Tak.)
Dobrze.
Pan senator Rafa³ Muchacki:
(Senator Stanis³aw Kogut: Do mnie?)

Senator Rafa³ Muchacki:

Nie, nie. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani Marsza³ek, ja do pana przewodnicz¹cego

Augustyna.
Panie Senatorze, czy nie uwa¿a pan, ¿e przez

zmianê warunków pracy, przez dostosowanie siê
do pewnych kryteriów medycznych powinniœmy
d¹¿yæ w ogóle do zniesienia emerytur pomosto-
wych? Mówiê oczywiœcie o doskona³oœci, a do do-
skona³oœci trzeba zmierzaæ. Proces zmian warun-
ków pracy jest procesem ci¹g³ym. Ja to zauwa-
¿am chocia¿by w medycynie i dlatego z niektórymi
zapisami tej ustawy siê nie mogê zgodziæ, no bo je-
stem praktykiem i wiem, w jakich warunkach
w tej chwili ta praca jest wykonywana.

I id¹c tropem moich rozwa¿añ, zapytam, czy
nie uwa¿a pan, ¿e je¿eli ktoœ wie, ¿e bêdzie praco-
wa³, czy te¿ obecnie pracuje na stanowisku, które
stwarza zagro¿enie… Czy w³aœnie przede wszyst-
kim w tych grupach nie powinno siê ludzi zachê-
caæ do profilaktyki i promocji zdrowia? A wiêc
skoro mamy szkodliwe stanowisko pracy, no to
nie pijemy alkoholu, nie palimy tytoniu itd., itd.
Czy tutaj nie powinniœmy jednak po³o¿yæ decydu-
j¹cego, najwa¿niejszego nacisku w³aœnie na profi-
laktykê, promocjê zdrowia i na zmianê warunków
pracy?

No i w tym momencie te prawa nabyte, o któ-
rych tutaj tyle mówimy, jak gdyby trac¹ znacze-
nie, bo w ci¹gu tych ostatnich lat warunki pracy

jednak uleg³y zdecydowanej poprawie w wielu sy-
tuacjach.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
zmierzaæ do pytania.)

Ostatnia rzecz… I to by³yby te dwa pytania. Ale
s¹ czasem sytuacje, za które nie jesteœmy odpo-
wiedzialni, na przyk³ad jeœli chodzi o nauczycieli,
którzy skoñczyli filologiê rosyjsk¹, to poniewa¿
nie ma w tej chwili obligatoryjnej nauki jêzyka ro-
syjskiego w szkole, oni stracili miejsca pracy. I co
z nimi zrobiæ? A wiêc to te¿ jest pytanie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o mo¿liwie krótkie odpowiedzi.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, tak, wymienia³em tutaj kilka
zapisów ustawowych, które wyraŸnie wskazuj¹,
¿e temu rozwi¹zaniu celowo nadaje siê charakter
przejœciowy. Bo rzeczywiœcie d¹¿eniem wynika-
j¹cym z logiki konstytucji i z logiki kodeksu pracy,
a tak¿e z logiki dyrektyw Komisji Europejskiej
i Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, jest oczywi-
œcie d¹¿enie do jak najmniejszych zagro¿eñ dla
pracownika, i to na jakimkolwiek stanowisku
pracy. Ten w³aœnie kierunek, taki wektor, jest w tê
ustawê wpisany, i to bardzo wyraŸnie. Ale to nie
oznacza, ¿e mo¿na siê ³udziæ, i¿ zawsze, w ka¿-
dych warunkach, zapewnienie tego bêdzie do
koñca mo¿liwe. Có¿, zapewne nie bêdzie. Dlatego
macie pañstwo w ustawie zapisane, ¿e rz¹d ma
przygotowaæ od roku 2014 strategiê skierowan¹
w³aœnie do osób, które jednak pozostan¹ na tych
miejscach pracy powoduj¹cych zagro¿enie. I bê-
dzie trzeba na to pieniêdzy. Czyli to nie jest tak, ¿e
rz¹d poszukuje oszczêdnoœci, bo rzeczywiœcie nie
jest tak, ¿e bud¿et pañstwa runie z powodu nieza-
³atwienia tej kwestii. Niemniej jednak kwestia jest
powa¿na, tak jak pan s³usznie zauwa¿y³, bo doty-
czy warunków pracy pracowników.

W³aœciwie mo¿na by tu zapytaæ: dlaczego ma-
my siê godziæ na to, ¿e ludzie id¹ do pracy w wa-
runkach, które wprost zagra¿aj¹ ich zdrowiu,
a póŸniej ¿yciu? To jest przecie¿ niedopuszczalne.
I w³aœnie do dzia³añ z tym zwi¹zanych zachêca ta
ustawa. Mo¿na oczywiœcie dyskutowaæ, czy robi
to w wystarczaj¹cym stopniu. Dlatego mówi³em:
by³oby dobrze, gdyby wektor tej dyskusji skiero-
waæ na ten problem. Jeœli tak by by³o, to sprzy-
mierzajmy siê, proponujmy coœ konkretnego, tak
by to, co jest w kodeksie pracy, wreszcie by³o rea-
lizowane. No i ¿ebyœmy nie musieli siê rumieniæ,
¿e pracodawcy przeznaczaj¹ tylko 1% na poprawê
bezpieczeñstwa pracy, bo to za ma³o, za ma³o idzie
na profilaktykê. Coœ w tej mierze trzeba zrobiæ,
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coœ widocznie nie doœæ dobrze funkcjonuje. I to
w³aœnie ma byæ posuniêcie, jedno z kilku, które
ma s³u¿yæ rozwi¹zaniu tego problemu. Pracodaw-
ca do tej pory nie p³aci³ nic, jak nic nie robi³, a te-
raz wprawdzie bêdzie p³aci³ nie za du¿o – bo nie
mo¿emy kosztów pracy dalej podnosiæ – niemniej
jednak bêdzie obci¹¿ony tymi kosztami. I myœlê,
¿e to bêdzie sygna³ – choæ mo¿na dyskutowaæ, czy
wystarczaj¹cy, czy jedyny – ¿e jednak potrzeba tej
profilaktyki, o której pan senator mówi³, ¿e po-
trzebne jest przeciwdzia³anie temu, by takie sta-
nowiska w ogóle by³y. Prawda? Dzisiaj postêp jest
wprawdzie du¿y i pracodawcy myœl¹ o wielu uno-
woczeœnieniach, ale niekoniecznie zmierzaj¹cych
do tego, by likwidowaæ stanowiska szczególnie za-
gra¿aj¹ce zdrowiu pracuj¹cych na nich osób. A to
rozwi¹zanie zmierza jak najbardziej w tym kie-
runku.

Myœlê, ¿e mam prawo wyra¿aæ tutaj, na miarê
moich kompetencji, swoje opinie. Nie powinno
byæ tak… Bo przesz³oœæ jest jak tatua¿ – nic nie
poradzisz, ¿e j¹ masz. A wiêc nie mo¿e byæ tak, ¿e
ktoœ próbuje tutaj obra¿aæ mnie, a tak¿e wybor-
ców, którzy, znaj¹c moj¹ przesz³oœæ, tak licznie
oddali na mnie g³os po to, a¿ebym tutaj w sposób
wolny – czyli bez zatykania mi ust moj¹ przesz³o-
œci¹ – móg³ stawaæ w obronie rozwi¹zañ, które
uwa¿am za s³uszne. Ja zreszt¹ nie posun¹³em siê
nigdy tak daleko, jak wielu cz³onków PiS, którzy
byli w rz¹dzie, a mieli nawet pezetpeerowsk¹ prze-
sz³oœæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Henryk WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zadaæ pytanie panu senatorowi

sprawozdawcy Augustynowi, a jeœliby to pytanie
by³o zbyt szczegó³owe, to adresowa³bym je tak¿e
do przedstawiciela strony rz¹dowej.

Panie Senatorze Sprawozdawco Mieczys³awie
Augustyn! Chcê zapytaæ: jakie s¹ ró¿nice pomiê-
dzy rozpatrywanym projektem rz¹dowym a projek-
tem przygotowywanym przez poprzedni¹ koalicjê
rz¹dow¹? Mamy w pamiêci to, ¿e swego czasu zo-
sta³ powo³any specjalny zespó³ rz¹dowy do przygo-
towania nowelizacji tej¿e ustawy, najpierw pod
przewodnictwem wicepremiera Dorna, a póŸniej
Gosiewskiego. W szczególnoœci chcê zapytaæ: czy
znana jest szacowana liczba osób, które korzysta-
³yby z prawa do emerytur pomostowych wed³ug
zmian przygotowywanych przez rz¹d PiS, oraz ró¿-
nica miêdzy t¹ liczb¹ a wielkoœci¹ wynikaj¹c¹
z procedowanej ustawy? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy dysponujemy wiedz¹
o tym, jaka jest liczba osób korzystaj¹cych z wcze-
œniejszych emerytur i jednoczeœnie aktywnych
zawodowo, pracuj¹cych?

Chcia³bym te¿ zadaæ pytanie panu senatorowi
sprawozdawcy Kogutowi. Pan senator w ostatniej
wypowiedzi chyba sam sobie odpowiedzia³ na swo-
j¹ ekspertyzê, któr¹ podawa³, to jest tê o niekon-
stytucyjnoœci przed³o¿enia rz¹dowego, mówi¹c, ¿e
je¿elibyœmy przesunêli obowi¹zywanie ustawy
o jeszcze jeden rok, to wszystko by³oby okej. Pomi-
jam walor ekspertyzy prawnej pana senatora, sza-
nujê jednak i doceniam znajomoœæ rzeczy, jeœli
chodzi o kolej, dlatego chcia³bym zapytaæ pana se-
natora: czy w grupie pracowników kolejowych wi-
dzi pan takie zawody czy te¿ rodzaje zatrudnienia,
które wymaga³yby bezwzglêdnie ochrony? Takim
przyk³adem, kolokwialnie ju¿ podawanym, niech
bêdzie tu kasjerka. Chodzi³oby mi o bardzo krótk¹
wypowiedŸ, niewiecow¹ i nie¿yciorysow¹, Panie
Senatorze. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze. Czyli teraz odpowiadaj¹, w kolejnoœci,
pan senator Augustyn – i jego te¿ proszê o w miarê
zwiêz³¹ odpowiedŸ, bo myœlê, ¿e te udzielane tutaj
odpowiedzi s¹ zbyt obszerne – a potem pan sena-
tor Kogut.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ja krótko.)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Podstawowe ró¿nice i zgodnoœci miêdzy propo-
nowan¹ w 2007 r. ustaw¹ przygotowan¹ przez
Prawo i Sprawiedliwoœæ a t¹ ustaw¹ dotycz¹ oczy-
wiœcie zakresu czy grup zawodowych, które mia-
³yby byæ objête emeryturami pomostowymi. We-
d³ug tej propozycji rz¹dowej by³a to liczba oko³o
stu czterdziestu tysiêcy osób, po negocjacjach
jest to w granicach dwustu szeœædziesiêciu tysiê-
cy, a dochodzi tu jeszcze ten nowy mechanizm, ro-
boczo nazywany emeryturami przejœciowymi, do-
tycz¹cy nauczycieli. Jeœli zaœ chodzi o projekt PiS,
to s³yszeliœmy tutaj, ¿e to by³o trzysta osiemdzie-
si¹t tysiêcy osób, sk³adka pracodawcy to mini-
mum 3%, p³acona od roku 2009, czyli od zaraz,
bez liczenia siê z koniecznoœci¹ przystosowania
systemu zusowskiego do p³atnoœci – co oczywi-
œcie jest g³upot¹, któr¹ tutaj pan senator Kogut
przedstawia³ jako dobre rozwi¹zania.

(Senator Stanis³aw Kogut: To jest pana zdanie.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê

bardzo. Czy drugie pytanie… Jest pan usatysfak-
cjonowany, Panie Senatorze?)

Aha, drugie pytanie. Jak dzisiaj zachowuj¹ siê
na rynku pracy wczeœniejsi emeryci? No, z ca³¹
pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ
z nich po prostu pracuje. I to nie jest tak, ¿e ich

22. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych 33

(senator M. Augustyn)



zdrowie zosta³o tak zrujnowane, i¿ nie mog¹ oni
podejmowaæ pracy. Wiêkszoœæ z nich, gdy tylko
jest to mo¿liwe, pracuje, i to niestety na tych sa-
mych stanowiskach, na których wczeœniej… No,
mo¿e nie na tych samych stanowiskach, ale tak-
¿e w miejscach, które s¹ uwa¿ane, pod rz¹dami
nowej ustawy, za nadal gro¿¹ce takimi samymi
uci¹¿liwoœciami jak poprzednio. Mówi³em ju¿
o tym, ¿e to jest pewna strategia biernoœci zawo-
dowej, bardzo rozs¹dna w wymiarze indywidual-
nym, bo przecie¿ mo¿na otrzymaæ œwiadczenie
i dodatkowo sobie dorobiæ. S³owo „dorobiæ”
wœród polskich emerytów robi wielk¹ karierê,
jest to wrêcz strategia ¿yciowa i w tym wypadku
nikt nie przedstawia wymówki. To pokazuje, ¿e
to nie jest tak, i¿ to s¹ osoby, które nie s¹ ju¿
w stanie pracowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
I teraz proszê pana senatora Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:

Po pierwsze, chcia³bym siê ustosunkowaæ,
publicznie powiedzieæ, ¿e ogromnie siê cieszê, i¿
Pan Bóg tak sprawi³, ¿e ja ¿adnych tatua¿y nie po-
siadam. ¯adnych, Panie Senatorze, tatua¿y nie
posiadam. I chyba jak…

(Senator Piotr Kaleta: Mo¿na sobie przykleiæ.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze…)
Nie, nie, nie mo¿na.
Nastêpna sprawa. Proszê pana, Panie Senato-

rze, proponuj¹c przed³u¿enie o rok, mia³em na
myœli to, ¿e zostanie spisane porozumienie ze
zwi¹zkami zawodowymi i wszystkimi centralami
i konsekwentnie bêdzie realizowane. Ja taki
wniosek sk³adam, bo nadal, Panie Senatorze,
uwa¿am, ¿e pan prezydent powinien to zaweto-
waæ i wyst¹piæ z now¹ inicjatyw¹ legislacyjn¹
w sprawie emerytur pomostowych.

Sprawa kolejna. Pan mnie zapyta³ o kolejarzy.
Od roku 1998 zawsze by³em za tym, ¿eby decydo-
wa³ czynnik medyczny, ¿eby by³y przebadane
wszystkie stanowiska pracy. Bardzo dobrze zacz¹³
to robiæ, Panie Senatorze, pan minister Pi¹tkie-
wicz. By³ taki minister, minister z „Solidarnoœci”,
który faktycznie za rz¹dów AWS chcia³ to robiæ.

Sprawa nastêpna. No wie pan, jeœli chodzi o py-
tanie o kasjerkê, to ja te¿ patrzê na to tak, ¿e sta-
nowiska kasjerki w markecie czy kasjerki na kolei
powinny byæ zbadane pod wzglêdem medycznym,
po prostu ile kilod¿uli, kalorii cz³owiek na tych
stanowiskach traci. I wie pan, jestem zdecydowa-

nie za tym, ¿eby te wszystkie stanowiska by³y
przebadane.

Mia³em ogromn¹ nadziejê, ¿e podpisze siê pod
tym rz¹d, ¿e zostanie to podpisane, bo tak jak po-
wiedzia³em, ja bardzo wysoko ceniê pana mini-
stra Boniego. I o ten dialog mi chodzi³o. Dzisiaj nie
by³oby k³ótni… przepraszam, nie k³ótni, wymiany
zdañ miêdzy senatorem Augustynem a senato-
rem Kogutem, bo to wszystko by by³o unormowa-
ne. A teraz to… Zwi¹zki dziêki takim dzia³aniom
autentycznie siê zjednoczy³y. Bo wie pan, ja po-
wiem panu tak: nie chcê polemizowaæ, ale prze-
cie¿ przychodz¹c do pracy, maszyniœci, manewro-
wi, dy¿urni podpisuj¹ pewne porozumienia, maj¹
umowy o pracê. Ja nie wyci¹ga³em tu kolei, bo
maszynista i dy¿urny… przepraszam, maszynista
kiedyœ mia³ przelicznik czternaœcie za dwanaœcie
miesiêcy, ale niech to zbada, tak jak nawet pan
senator Augustyn powiedzia³, pani profesor, ja
nie pamiêtam nazwiska…

(G³os z sali: Koradecka.)
…Koradecka. Niech przyjdzie na stanowisko

pracy maszynisty, na stanowisko pracy nauczy-
ciela. Przecie¿ ja powiedzia³em, nawet z humo-
rem, do pana ministra, ¿e przecie¿ w koñcu nas ci
nauczyciele wykszta³cili. Nauczyciel piêædziesiê-
ciopiêcioletni chrypi, ma chrypi¹cy g³os, nie mo¿e
mówiæ. Ja nawet i dziennikarza… Przecie¿ pani
marsza³ek jest dziennikarzem. No to po ilu latach
traci siê g³os? Ju¿ koñczê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, ¿e pan tak dba o moje zdro-
wie, Panie Senatorze.

(Senator Stanis³aw Kogut: Muszê.)
Dziêkujê bardzo.
Bardzoproszê,pansenatorWies³awDobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Mam pytanie do sprawozdawcy Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Augustyna.

Pan wielokrotnie wypowiada³ siê w imieniu
rz¹du, nie tylko w tej debacie, ale w pozosta³ych
równie¿, coœ takiego zauwa¿y³em. Czy pan ma ja-
kieœ specjalne pe³nomocnictwo pana premiera,
¿eby w jego imieniu siê wypowiadaæ? To jest pier-
wsze pytanie.

Nastêpne. Czy w bud¿ecie s¹ przewidziane
œrodki na wprowadzenie tego projektu ustawy,
w zasadzie projektów uchwalonych przez Sejm,
tej ustawy o emeryturach pomostowych w wersji
uchwalonej przez Sejm? Czy s¹ przewidziane ta-
kie œrodki?

I czy nie jest tak, ¿e rz¹d nie poszed³ na ustêp-
stwa ze zwi¹zkami zawodowymi, równie¿ z opozy-
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cj¹, na takie ustêpstwa, które by spowodowa³y, ¿e
ta ustawa by³aby kompromisem dla wszystkich,
¿eby niejako zmusiæ pana prezydenta do zaweto-
wania tej ustawy w tej wersji i ¿eby w ten sposób,
bo wiadomo, ¿e wtedy tych emerytur od nowego
roku nikt nie bêdzie mia³, zaoszczêdzone by³o
oko³o 2 miliardów z³ w bud¿ecie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora o odpowiedŸ.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Rzeczywiœcie, czêsto zgadzam siê ze stanowis-
kiem rz¹du. A jeœli siê do niego odwo³ujê, to dlate-
go, ¿e stanowisko to na posiedzeniach komisji,
które referujê, jest przedstawiane, wiêc trudno,
odpowiadaj¹c na pytania, od tego uciec, nie trze-
ba do tego, Panie Senatorze, specjalnych pe³no-
mocnictw. Za chwilê pan minister bêdzie do dys-
pozycji nas wszystkich i bêdziemy mogli pytaæ
wprost pana ministra. A jak mam w¹tpliwoœci, to
wprost mówiê, ¿e proszê to pytanie skierowaæ do
przedstawiciela rz¹du, bo ja nie znam odpowiedzi,
gdy¿ nie by³o to mówione na posiedzeniu komisji,
nie by³o tego w materia³ach.

Czy przewidziano œrodki w bud¿ecie? Mogê po-
wiedzieæ, ¿e nie³atwe by³o to do skalkulowania, bo
tak naprawdê nie jest ³atwo okreœliæ liczbê osób,
które przejd¹ na emerytury pomostowe w po-
szczególnych latach, gdy¿ prawo do wczeœniejszej
emerytury jest tylko prawem, a nie obowi¹zkiem
i w zwi¹zku z tym to jest kwestia woli tych osób.
Czy wiemy, ile osób na to by siê zdecydowa³o, gdy-
by dowiedzia³y siê, ¿e te emerytury na pewno nie
s¹ w wysokoœci, która by im odpowiada³a? No, te-
go nie wiemy. Szacunki zrobiono i w ocenie skut-
ków regulacji, która jest w tym druku sejmowym,
o ile dobrze pamiêtam, nr 1070, oczywiœcie te kal-
kulacje wszystkich skutków finansowych, na ile
da³o siê to wyliczyæ, zosta³y zawarte. Ja rozu-
miem, ¿e nad bud¿etem, od którego ma obowi¹zy-
waæ ta ustawa, bêdziemy debatowaæ. Wierzê, ¿e
w wypadku przyjêcia tej ustawy rz¹d przewidzi
œrodki na to w bud¿ecie, a gdyby tak siê nie sta³o,
to tak¿e w tej Izbie bêdziemy ten bud¿et rozpatry-
waæ i mo¿emy i powinniœmy zadbaæ, by odpowied-
nie œrodki na ten cel by³y.

Co do intencji, jakby to powiedzieæ, postawie-
nia pana prezydenta przed trudnym wyborem
i doœæ póŸnego przedstawienia tego projektu bym
powiedzia³ tak. Projekt naprawdê nie by³ ³atwy.
Prawo i Sprawiedliwoœæ, widz¹c ten problem, pra-

cowa³o niemal¿e dwa lata, bo dopiero w lipcu
2007 r., o ile dobrze pamiêtam, zosta³ przedsta-
wiony projekt. Poniewa¿ teraz negocjacje toczy³y
siê na innym pu³apie, te¿ by³y trudne, trwa³y kilka
miesiêcy. Natychmiast po tych negocjacjach pro-
jekt zosta³ skierowany do Sejmu, ale z takim, jak
widaæ szczerym, za³o¿eniem, ¿e nie zamyka to
dyskusji. I wczorajszy dzieñ pokazuje, ¿e ta dys-
kusja trwa i przynosi jakieœ owoce.

Nie przeczê, ¿e pan prezydent bêdzie sta³ przed
trudnym wyborem. Na pewno tak. Ale myœlê, ¿e
podejmie racjonaln¹ decyzjê, czyli opowie siê za
wczeœniejszymi emeryturami… to znaczy za eme-
ryturami pomostowymi w kszta³cie, który jest
skutkiem trudnego, jak ka¿dy kompromis, nie
ka¿dego satysfakcjonuj¹cego kompromisu. Bo je-
¿eli ktoœ uwa¿a, ¿e kompromis to jest rozwi¹zanie,
które wszystkich cieszy, to chyba nie zna istoty
kompromisu. Kompromis polega na tym, ¿e ka¿-
dy trochê ustêpuje. Widaæ wiêc wyraŸnie, jak da-
leko posun¹³ siê rz¹d, ile ust¹pi³. W moim przeko-
naniu du¿o dalej, ni¿ móg³bym siê spodziewaæ.
Ale czy to jest tyle, ile spodziewaliby siê przedsta-
wiciele zwi¹zków? W¹tpiê. Na tym polega kom-
promis, no, tak myœlê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Stanis³aw Gogacz. I proszê
te¿ wskazaæ adresata.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Mam pytanie do pana przewodnicz¹cego Augu-
styna.

Wydaje siê, Panie Przewodnicz¹cy, ¿e intencj¹
wprowadzenia instytucji emerytury pomostowej
by³o miêdzy innymi zwrócenie uwagi na fakt ist-
nienia szczególnie szkodliwych zawodów, szcze-
gólnie szkodliwych miejsc pracy. I proszê mi po-
wiedzieæ w takim kontekœcie, czy w momencie,
kiedy pozbawi siê osoby, które takie prawo otrzy-
ma³y wczeœniej, tych uprawnieñ… Czy pan
móg³by wskazaæ jakiœ zapis w przedmiotowej
ustawie czy te¿ w innych ustawach towarzy-
sz¹cych tej regulacji prawnej, który by motywo-
wa³ czy te¿ zmusza³ pracodawców do tego, a¿eby
zechcieli doprowadziæ do tego, ¿eby niebezpiecz-
nych miejsc pracy ju¿ nie by³o, ¿eby te miejsca
pracy, w których jest niebezpiecznie, siê zmieni-
³y, czyli krótko mówi¹c, do tego, ¿eby wprowadzi-
li nowe technologie produkcji, zapewnili lepsze
warunki pracy – wszystko, co siê sk³ada na to,
a¿eby mo¿liwe by³o odejœcie od definicji niebez-
piecznego miejsca pracy? Czy pan móg³by wska-
zaæ taki zapis, który zmusi pracodawców do te-
go? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Takich zapisów, które zobowi¹zuj¹… Wspo-
mnia³ o tym akurat pan senator Kogut, mówi¹c
o nowelizacji kodeksu pracy, która niedawno
mia³a miejsce. Jest obowi¹zek oceniania ka¿dego
stanowiska pracy pod tym k¹tem. Ale pan pewnie
s³ysza³ i rozumie, ¿e ja równie¿ mam niedosyt gdy
idzie o te rozwi¹zania. I zachêca³em tutaj, ¿ebyœ-
my wspólnie myœleli nad tym, jak eliminowaæ tego
rodzaju stanowiska pracy z oferty, ¿e tak powiem,
z rynku pracy. To jest zadanie, które przed nami
stoi. Oczywiœcie to wymaga nak³adów ze strony
pracodawców i trzeba myœleæ o tym, jakiego ro-
dzaju mechanizmy zastosowaæ – byæ mo¿e zachê-
ty, a nie tylko obci¹¿enia – które powodowa³yby,
¿e tych miejsc pracy by ubywa³o. Choæ, jak mó-
wiê, bez jakiegoœ dzieciêcego entuzjazmu, ¿e uda
nam siê stworzyæ œwiat, w którym takich bardzo
trudnych miejsc pracy w ogóle nie bêdzie, bo to
pewnie nie nast¹pi. Zgadzam siê natomiast z pa-
nem senatorem, ¿e intencja rz¹du jest taka i ¿e ta
ustawa nie w pe³ni tê intencjê realizuje.

Wspomnia³em o pakiecie dotycz¹cym mo¿liwo-
œci przekwalifikowania, który jest w przygotowa-
niu, w negocjacjach, i o ile wiem, w znacznej czê-
œci przeszed³ przez uzgodnienia rz¹dowe, za chwi-
lê ju¿ siê znajdzie w parlamencie. On jest roboczo
nazywany pakietem „50 +”, ale tak naprawdê bê-
dzie dotyczy³ osób w wieku „45 plus”. To jest nie-
s³ychanie wa¿ne z punktu widzenia tej ustawy, bo
w wypadku osób „50 plus”, kolokwialnie powiem,
ju¿ jest po problemie. Z punktu widzenia tej usta-
wy to jest za póŸno. „45 plus” to jest ten moment,
który pozostawia czas na profilaktykê, o któr¹
pan senator Muchacki siê upomina³.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jeszcze jedno pytanie – pan senator Stanis³aw
Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Chcia³bym powiedzieæ, Panie Przewodnicz¹cy,
¿e ja nie znam intencji rz¹du – po prostu mam
przed sob¹ tekst tej ustawy, tej regulacji. Byæ mo-
¿e wtedy, kiedy bêdzie mówi³ przedstawiciel
rz¹du, zadam takie pytanie.Teraz natomiast
zwróci³em uwagê na fakt, ¿e w systemie prawa,
które chcemy stworzyæ, nie ma literalnych zapi-
sów, które obligowa³yby pracodawców i poten-
cjalnych pracodawców do tego, a¿eby tego typu
miejsc pracy nie by³o. Pyta³em o to dlatego, ¿e

mnie siê wydaje, ¿e takie miejsca jak by³y, tak i bê-
d¹, podczas gdy osoby, które z racji wchodzenia
w pracê w takich miejscach wczeœniej mia³y to
prawo, po prostu je strac¹ w wyniku uregulowañ
tej ustawy. Ja intencji rz¹du po prostu nie znam.
Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ona by³a wypowiadana, wiêc mówi¹c, jaka
jest, nie mylê siê. Jeœli rz¹d powo³uje siê na zale-
cenia Miêdzynarodowej Organizacji Pracy i Komi-
sji Europejskiej, to one s¹ w³aœnie takie, jak pan je
przedstawi³, to znaczy jak najmniej miejsc pracy,
w których ludzkie zdrowie i ¿ycie jest nara¿ane na
szwank. Dlatego oœmieli³em siê tak odczytaæ in-
tencje rz¹du. Zgadzam siê z panem senatorem, ¿e
trzeba jeszcze pracowaæ nad tym, ¿eby to zamie-
rzenie by³o wykonane, ale twierdzê, ¿e te roz-
wi¹zania bêd¹ sprzyjaæ takiemu patrzeniu na
sprawê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Stanis³aw Kogut te¿ chce odpowie-
dzieæ panu senatorowi Gogaczowi. Tak? Dobrze
rozumiem?

Zanim udzielê panu g³osu, chcê powiedzieæ, ¿e
o 12.00 przewidujemy kwadrans przerwy. Pano-
wie ministrowie s¹ poinformowani, pañstwo se-
natorowie wiedz¹, ¿e dzisiaj o 12.00 otwieramy
wystawê „Racibórz – historia i wspó³czesnoœæ”. Po
przerwie udzielê g³osu panu ministrowi.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator Augustyn dobrze odpowiedzia³, Pa-
nie Senatorze, dlatego ¿e kodeks pracy zosta³ zno-
welizowany. W kodeksie pracy jest rozdzia³ 10
„Higiena pracy i bezpieczeñstwo” i tam zosta³o
znowelizowane to, o czym powiedzia³ pan senator
Augustyn, w ten sposób, ¿e teraz ka¿dy praco-
dawca musi pokazaæ – trzeba tylko, ¿eby Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy to egzekwowa³a, ¿eby za-
k³adowy spo³eczny inspektor pracy to egzekwo-
wa³ – zagro¿enia na stanowisku pracy i tak¿e har-
monogram, Panie Senatorze, likwidacji tych za-
gro¿eñ. Ma³o tego, w ca³ej nowelizacji tego kodek-
su rozwi¹zane zosta³y tak¿e inne kwestie, które
dotychczas… Bo jakie zachodzi³y obawy? Ano ta-
kie, ¿e jak pracownik zwróci³ siê do pracodawcy
w obronie na przyk³ad innego pracownika, to zo-
sta³ zwolniony. Teraz pracodawca nie ma takiego
prawa.

Bardzo mocno jest te¿ postawiona w znowelizo-
wanym kodeksie pracy ochrona kobiet ciê¿ar-
nych i powrotu kobiet ciê¿arnych na to samo sta-
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nowisko pracy, z takim samym albo równorzê-
dnym wynagrodzeniem. Tak ¿e pan senator Au-
gustyn, jeœli chodzi o te kwestie, mia³ racjê. Ale
jak mówiê, wszystko to jest kwestia kontroli. Gdy-
byœmy popatrzyli na to, jakie my mamy organy
kontroluj¹ce stanowiska pracy, to musielibyœmy
dojœæ do wniosku, ¿e u nas nie powinno byæ ¿a-
dnych niebezpieczeñstw. A ja dziœ twierdzê – to
tak na marginesie przy tej kontroli powiem – ¿e
kolej nie powinna istnieæ, na kolei nie powinno is-
tnieæ ¿adne stanowisko pracy, bo wszystkie nor-
my s¹ ³amane.

Ale w tej kwestii mia³ pan Augustyn racjê. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

daæ pytanie? Nie. Mo¿e wobec tego piêæ minut
wczeœniej zrobimy przerwê.

Powiem tylko, ¿e potem poproszony zostanie
o g³os pan minister, poniewa¿ jest to projekt usta-
wy wniesiony przez rz¹d. Reprezentuje dziœ rz¹d
wiceminister pracy i polityki spo³ecznej, pan Ma-
rek Bucior, który przedstawi stanowisko rz¹du.

A teraz zarz¹dzam dwudziestominutow¹ prze-
rwê do 12.15.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 55
do godziny 12 minut 15)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, wznawiam obrady.
Jest to projekt ustawy wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du jest upowa¿nio-
ny minister pracy i polityki spo³ecznej. Witam pa-
na ministra Marka Buciora. Proszê bardzo. Panie
Ministrze, rozumiem, ¿e chce pan zabraæ g³os, za-
praszam zatem na mównicê.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo, Panie i Panowie!

Przed³o¿ony przez rz¹d projekt ustawy o eme-
ryturach pomostowych reguluje szczególnie wa¿-
ne kwestie. S¹ to kwestie dotycz¹ce realizacji za-
powiedzi wyra¿onej w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
wprowadzenia emerytur pomostowych.

Czym w³aœciwie s¹ emerytury pomostowe? To
jest podstawowe pytanie i to jest podstawowa

kwestia, któr¹ powinniœmy sobie wyjaœniæ. Nale-
¿y bowiem odró¿niæ emerytury pomostowe od do-
tychczasowych tak zwanych emerytur wczeœniej-
szych. Potocznie przyjmuje siê, ¿e s¹ wczeœniejsze
emerytury, po których, jak wydaje siê wielu z nas,
nastêpuj¹ jakieœ inne emerytury. Ale nie ma in-
nych emerytur. Wczeœniejsza emerytura to eme-
rytura, która danemu uprawnionemu przyzna-
wana jest w obni¿onym wieku. I ta sama emerytu-
ra w ramach waloryzacji, ewentualnie w ramach
przeliczenia… Je¿eli dana osoba w okresie, gdy
jest na emeryturze, podejmuje pracê i odprowa-
dza sk³adki, mo¿e mieæ j¹ przeliczon¹. Ale nor-
malnie, je¿eli dana osoba nie pracuje, emerytura
podlega waloryzacji. A wiêc jest emerytura wczeœ-
niejsza, od której rozpoczyna siê ten, ¿e tak po-
wiem, byt emerytalny, i emerytura pomostowa,
tylko na okreœlony odcinek czasu. Generalnie jest
to piêæ lat, ale je¿eli pañstwo przejrz¹ projekt
ustawy, to zauwa¿¹, ¿e dla niektórych grup zawo-
dowych s¹ równie¿ rozwi¹zania na troszeczkê
d³u¿szy czas, na przyk³ad na okres dziesiêciu lat.
Tak te¿ mo¿e byæ przy spe³nieniu okreœlonych wa-
runków.

Proszê pañstwa, wczeœniejsze emerytury nie
bêd¹ przyznawane… Inaczej, nie tyle nie bêd¹
przyznawane, co po 2008 r. nie bêdziemy naby-
waæ uprawnieñ do nowych wczeœniejszych eme-
rytur, bo mia³oby to powa¿ny skutek odzwiercied-
laj¹cy siê w wysokoœci tego œwiadczenia. Dziœ
przyznawane wczeœniejsze emerytury liczone s¹
wed³ug starych zasad emerytalnych. Od 2009 r.
przechodzimy stopniowo na nowy sposób nalicza-
nia œwiadczenia emerytalnego. Przez pierwsze la-
ta to bêd¹ tak zwane emerytury mieszane, czyli
czêœæ bêdzie przyznawana na starych zasadach.
Je¿eli ktoœ osi¹gnie wiek emerytalny w 2009 r., to
70% jego emerytury bêdzie liczona wed³ug sta-
rych zasad, pozosta³a czêœæ – wed³ug nowych. I to
w³aœnie bêdzie stopniowo siê zmieniaæ. Od
2014 r., proszê pañstwa, bêdziemy mieli do czy-
nienia z emeryturami naliczanymi ju¿ w pe³ni we-
d³ug nowych zasad.

¯eby powiedzieæ, dlaczego nie mo¿emy przy-
znawaæ wczeœniejszych emerytur, muszê wyjaœ-
niæ, jak wygl¹da wzór naliczania emerytury w ra-
mach nowego systemu emerytalnego. Jest to bar-
dzo prosty wzór, jest to iloraz. W liczniku mamy
kapita³, który zgromadzi³a dana osoba, a wiêc
i kapita³ pocz¹tkowy, i odprowadzane sk³adki.
I ten kapita³ jest pomna¿any ca³y czas – a¿ do
przejœcia na emeryturê. Ale jak on jest pomna¿a-
ny? Otó¿ w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w sumie nie ma ¿adnych œrodków. Fundusz
Ubezpieczeñ Spo³ecznych s³u¿y jedynie do przyjê-
cia sk³adki od obecnie ubezpieczonych i jedno-
czeœnie wyp³acania œwiadczeñ. Je¿eli jest to
sk³adka na ubezpieczenie emerytalne, to wyp³a-
cane jest œwiadczenie emerytalne. Mamy tak¹ sy-
tuacjê, ¿e niestety tych œrodków brakuje. Istnieje
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koniecznoœæ dop³aty do Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, po prostu on siê nie bilansuje.
Sk³adki pobierane od czternastu milionów ubez-
pieczonych nie wystarczaj¹ dla ponad siedmiu
milionów emerytów i rencistów. Sytuacja skutku-
je tym, ¿e w tym roku wraz z refundacj¹… Przecie¿
dokonujemy równie¿ przebudowy systemu eme-
rytalnego w taki sposób, ¿e czêœæ sk³adki jest od-
prowadzana do otwartych funduszy emerytal-
nych. I w zwi¹zku z tym ju¿ w tym roku przekazu-
jemy do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z je-
dnej strony z tytu³u refundacji sk³adki na OFE,
z drugiej strony z tytu³u tego, ¿e trzeba dotowaæ
fundusz, poniewa¿ nie wyp³aci³by œwiadczeñ, po-
nad 50 miliardów z³. Ta sytuacja wcale nie zmieni
siê w przysz³ym roku. W przysz³ym roku bêdzie
oko³o 53 miliardów z³, a wiêc poziom wydatków
jest znacz¹cy.

Powrócê teraz do tego wzoru, o którym mówi-
³em. Mamy kapita³ w liczniku i dzielimy go przez
dalsze lata trwania ¿ycia wyra¿one w miesi¹cach.
Je¿eli mia³yby to byæ wczeœniejsze emerytury,
a takiej propozycji rz¹d nie sk³ada, musielibyœmy
siê pogodziæ z sytuacj¹, w której ten kapita³ by³by
dzielony przez wiêksz¹ liczbê miesiêcy, bo dane
osoby przechodz¹ du¿o wczeœniej na emeryturê,
przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego. Skut-
kiem tego œwiadczenie by³oby wyj¹tkowo niskie.
Oczywiœcie, zawsze jest wentyl bezpieczeñstwa
w postaci najni¿szych œwiadczeñ, a wiêc najni¿-
sza emerytura, wynosz¹ca w tym roku oko³o
636 z³ i iluœ tam groszy, oczywiœcie, brutto. Otrzy-
mywanie tak niskich œwiadczeñ jest ma³o korzy-
stne i w zwi¹zku z tym nale¿a³oby przede wszyst-
kim pracowaæ, poniewa¿ zwiêkszanie liczby osób,
które przechodz¹ na wczeœniejsz¹ emeryturê, jest
marnotrawieniem, przede wszystkim marnotra-
wieniem dorobku ¿ycia tych ludzi – oni po prostu
przechodz¹ na wczeœniejsz¹ emeryturê i s¹ ju¿
zdani na œwiadczenia. Oczywiœcie mo¿na sobie
wyobraziæ sytuacjê, ¿e ktoœ przechodzi na wczeœ-
niejsz¹ emeryturê, ale nadal pracuje. Wtedy ta
emerytura staje siê dodatkiem do pracy, ale nie
jest to chyba uczciwe rozwi¹zanie w stosunku do
ca³ego spo³eczeñstwa. Nie proponuje siê w przed-
³o¿eniu rz¹dowym wczeœniejszej emerytury, za to
proponuje siê rozwi¹zanie korzystne dla ubezpie-
czonego, poniewa¿ emeryturê na tak wyliczonych
zasadach bêdzie mo¿na otrzymaæ w wieku szeœæ-
dziesiêciu lat w przypadku kobiet i szeœædziesiê-
ciu piêciu lat w przypadku mê¿czyzn, a w okresie
poprzedzaj¹cym wiek emerytalny – piêcioletnim
czy trzyletnim, w zale¿noœci od tego, co ta osoba
sobie wybierze, tudzie¿ do czego jest uprawniona,
bo mo¿e byæ uprawniona i do dziesiêcioletniego
okresu – bêdzie przys³ugiwa³a emerytura pomo-
stowa. Emerytura pomostowa bêdzie wyliczana
na tej samej zasadzie, z tym ¿e w mianowniku bê-

dziemy umieszczaæ liczbê miesiêcy, która odpo-
wiada wiekowi ubezpieczonego równemu szeœæ-
dziesiêciu latom, czyli bêdzie to maksymalny
mo¿liwy poziom œwiadczenia. Kobieta przechodzi
normalnie na emeryturê w wieku szeœædziesiêciu
lat, w zwi¹zku z tym tylko taki poziom jesteœmy
przyj¹æ jako maksymalny. To jest podstawowa
kwestia.

Kwestie, które by³y tu niejednokrotnie poru-
szane, dotycz¹ 1999 r. Dlaczego w³aœnie roku
1999? OdpowiedŸ jest bardzo prosta. Proszê pañ-
stwa, od 1999 r. wszyscy ubezpieczeni powinni co
najmniej wiedzieæ, nie twierdzê, ¿e wiedz¹, ale po-
winni wiedzieæ, ¿e nast¹pi³y zmiany w systemie
emerytalnym. Sk³adki ubezpieczonych s¹ ewi-
dencjonowane. Ci, którzy mogli wybraæ otwarty
fundusz emerytalny, a wiêc urodzeni po 1948 r.,
a przed 1969 r., maj¹ przekazywan¹ czêœæ sk³adki
do otwartego funduszu emerytalnego, a z kolei
urodzeni po 1968 r. z automatu, obowi¹zkowo
maj¹ przynale¿eæ do otwartych funduszy emery-
talnych. I tak to jest w systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych. My mamy wiele dat granicznych i wiele
kryteriów niekoniecznie medycznych. Przecie¿ ta
gradacja spo³eczeñstwa nastêpuje… Chocia¿by
ta cezura roku z koñca 1948 r., bo od 1949 r. jest
ju¿ nowy system emerytalny, a urodzonego przed
1949 r. obowi¹zuje jeszcze stary system emery-
talny. I to jest pierwsza cezura w systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych. Druga cezura mia³a miejsce
w roku 1969 r. To jest kolejna cezura, ona te¿ ist-
nieje, czyli ten moment, do kiedy dokonujemy wy-
boru, a od kiedy mamy obowi¹zek byæ cz³onkami
otwartych funduszy emerytalnych. Te cezury ist-
niej¹, te cezury podlegaj¹ ocenie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego i wyrokom S¹du Najwy¿szego. Kilka
miesiêcy temu zapad³ wyrok w sprawie jednej
z osób, która uwa¿a³a, ¿e bêd¹c urodzon¹ po
1968 r., nie musi byæ cz³onkiem otwartego fundu-
szu emerytalnego. S¹d Najwy¿szy nie mia³ w¹tpli-
woœci w tej sprawie. Dla niego by³o jasne, ¿e taki
obowi¹zek wynika nie tylko z ustawy, ale z ca³ego
systemu prawnego, który u nas obowi¹zuje, a ró-
wnie¿ z konstytucji, bo wartoœci¹ konstytucyjn¹,
proszê pañstwa, co zosta³o nie raz podkreœlone
przez Trybuna³ Konstytucyjny, jest stabilnoœæ sy-
stemu emerytalnego. Pañstwo ma obowi¹zek za-
pewniæ stabilnoœæ systemu emerytalnego, a nie
spogl¹daæ w sposób spokojny na zaburzenia, któ-
re mog³yby wyst¹piæ. To tyle na temat 1999 r.

Oczywiœcie za tym idzie ca³a filozofia rozwi¹zy-
wania pewnych kwestii, programowania swojego
przysz³ego ¿ycia, swojej kariery zawodowej. W³a-
œciwie maj¹c zawór bezpieczeñstwa w postaci
rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy, mo¿na by³oby
œmia³o powiedzieæ: nie s¹ nam potrzebne emery-
tury pomostowe. Mówiê to z ca³ym przekonaniem.
Mo¿na by³oby to powiedzieæ czysto ubezpiecze-
niowo. Ale czy wzglêdy spo³eczne, polityczne, za-
sady dialogu spo³ecznego nie oznaczaj¹ czegoœ?

22. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2008 r.
38 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych (cd.)

(podsekretarz stanu M. Bucior)



No coœ oznaczaj¹. Oznaczaj¹, ¿e nale¿y siê pochy-
liæ przede wszystkim nad tymi, którzy s¹, ¿e tak
powiem, mocno zaawansowani w swojej pracy za-
wodowej, przez d³ugi czas pracowali. I takie wy³o-
my ju¿ w ubezpieczeniach spo³ecznych mamy.
Przypomnê, w 1998 r., gdy by³a uchwalana usta-
wa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, taka propozycja, taka œcie¿ka
wyjœcia, mo¿liwoœæ podania pomocnej d³oni
w stosunku do spo³eczeñstwa polskiego siê poja-
wi³a. Wtedy te¿ zosta³ przyjêty art. 184 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, mówi¹cy o tym, ¿e wszystkie osoby,
które spe³ni³y warunki konieczne do uzyskania
wczeœniejszej emerytury na dzieñ 1 stycznia
1999 r., te ubezpieczeniowe, te piêtnaœcie lat pra-
cy w warunkach szczególnych, w szczególnym
charakterze i dwadzieœcia lat okresów sk³adko-
wych i niesk³adkowych w przypadku kobiet, dwa-
dzieœcia piêæ w przypadku mê¿czyzn… To w³aœnie
dla tych osób zosta³ przygotowany art. 184.

I wtedy te¿ postanowiono, zapowiedziano
w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ¿e w przysz³oœci
zostanie przygotowane rozwi¹zanie dotycz¹ce
emerytur pomostowych. Czy emerytury pomosto-
we musz¹ byæ dla wszystkich, którzy w 1998 r.
wykonywali pracê w warunkach szczególnych,
w szczególnym charakterze? Otó¿, proszê pañ-
stwa, nie. To nie jest tak, ¿e emerytury pomosto-
we musz¹ wszystkich tych osób dotyczyæ. I na to
te¿ mamy orzeczenie, wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Kilka miesiêcy temu Trybuna³ Konstytu-
cyjny, rozpatruj¹c sprawê ³¹czenia okresów
sk³adkowych i niesk³adkowych, w ogóle okresów
pracy w warunkach szczególnych z okresami pra-
cy w szczególnym charakterze, okreœli³, ¿e nie
mo¿na by³oby ³¹czyæ tych okresów w przypadku
ustawy o emeryturach i rentach z FUS i tego roz-
porz¹dzenia z 1983 r. Jednoczeœnie zaapelowa³ –
myœlê, ¿e mo¿na to tak okreœliæ; nie chcia³bym tu
w ¿adnym wypadku zniekszta³ciæ tego, co Trybu-
na³ Konstytucyjny stwierdzi³, bo nie œmiem cze-
goœ takiego czyniæ – o pilne przygotowanie roz-
wi¹zañ w³aœciwych w dzisiejszych czasach, o do-
konanie weryfikacji, ¿eby nie tkwiæ w rozwi¹za-
niach, które maj¹ ju¿ ponad dwadzieœcia piêæ lat.
Przypomnê, Karta Nauczyciela – styczeñ 1982 r.,
rozporz¹dzenie, na mocy którego przechodz¹ na
emeryturê wszyscy pracuj¹cy w szczególnych wa-
runkach i w szczególnym charakterze – 1983 r.,
a wiêc ju¿ prawie zamierzch³e czasy.

I tak naprawdê ten bój, który siê toczy³, te nego-
cjacje, które siê toczy³y w³aœciwie wokó³ wykazów
prac… Bo trzeba te¿ zwróciæ uwagê na ró¿nicê
miêdzy wykazem prac a wykazem stanowisk, to
jest zasadnicza ró¿nica. Je¿eli spojrzymy do za-
³¹cznika do ustawy, to mo¿emy powiedzieæ: takie

krótkie te za³¹czniki. Ale przecie¿ ka¿da z tych po-
zycji bêdzie siê rozga³êziaæ na szereg ró¿nych sta-
nowisk pracy. Ja oczywiœcie nie jestem w stanie
powiedzieæ, ile ostatecznie tych stanowisk pracy
bêdzie. Przyjmujemy w szacunkach, ¿e po tych
dodatkowych rozszerzeniach w Sejmie obejmie to
oko³o dwustu siedemdziesiêciu tysiêcy osób.
Oczywiœcie to siê dopiero oka¿e.

Proszê pañstwa, dlaczego tak istotne jest, ¿eby
dokonaæ tej zmiany? Mam tu wynotowane z mate-
ria³u zusowskiego pewne dane. W 2005 r. na
wczeœniejsz¹ emeryturê przesz³o osiemdziesi¹t
cztery i pó³ tysi¹ca osób. W 2006 r. na wczeœniej-
sz¹ emeryturê – a wiêc przed osi¹gniêciem usta-
wowego wieku emerytalnego – przesz³o osiem-
dziesi¹t cztery tysi¹ce dwieœcie osób. W 2007 r. na
wczeœniejsz¹ emeryturê przesz³o sto siedemdzie-
si¹t szeœæ tysiêcy dziewiêæset osób. Zwrócê uwa-
gê, ¿e w roku 2007 na emeryturê w ogóle przesz³o
dwieœcie piêtnaœcie tysiêcy czterysta osób. Czyli
trzydzieœci osiem i pó³ tysi¹ca osób uzyska³o
uprawnienia emerytalne w 2007 r. i przesz³o na tê
emeryturê w ustawowym wieku emerytalnym, no
i wy¿szym oczywiœcie te¿, bo przecie¿ tu nie ma ¿a-
dnego obowi¹zku, to jest uprawnienie.

Efekt jest taki, proszê pañstwa, ¿e na ogóln¹ li-
czbê czterech milionów piêciuset piêædziesiêciu
oœmiu tysiêcy emerytów na koniec 2007 r. by³o
milion dwieœcie tysiêcy osób pobieraj¹cych wcze-
œniejsz¹ emeryturê. Trzeba by policzyæ te procen-
ty, ale to jest naprawdê du¿o, trzydzieœci parê pro-
cent.

Ile kosztuj¹ te wczeœniejsze emerytury? Proszê
pañstwa, wczeœniejsze emerytury kosztowa³y
w 2007 r. od 12 do 13 miliardów z³. To jest ogrom-
na pula pieniêdzy. Je¿eli zwrócimy teraz uwagê
na poziom waloryzacji i na to, ¿e waloryzacja
w 2008 r. kosztowa³a w sumie oko³o 6 miliar-
dów z³, to mamy widoczne ró¿nice w wydatkach.
Ja ju¿ nie bêdê wskazywa³ na to, ¿e w roku 2007
na waloryzacjê, do której ostatecznie nie dosz³o,
planowano przeznaczyæ 1 miliard 600 milionów.
Ostatecznie tam jeszcze 100 milionów dosz³o, tak
¿e wysz³o 1 miliard 700 milionów na te jednorazo-
we dodatki.

Tak wiêc, proszê pañstwa, mamy system, który
siê nie domyka, system bardzo drogi, i mamy z³¹
demografiê, bo w tej chwili sytuacja demograficz-
na jest s³aba, z³a i tendencje s¹ równie¿ z³e, ponie-
wa¿ je¿eli w danym roku siê ju¿ ktoœ nie narodzi³,
no to my siê nie cofniemy i tam siê ju¿ nie pojawi
nowy obywatel Rzeczypospolitej. Ci nowi obywa-
tele bêd¹ dopiero w przysz³oœci mogli siê rodziæ,
ale oni siê ju¿ nie narodzili. W zwi¹zku z tym ma-
my do czynienia ze spo³eczeñstwem starzej¹cym
siê, ze spo³eczeñstwem, które musi udŸwign¹æ
du¿e ciê¿ary. S¹ to ogromne ciê¿ary, które bêd¹
coraz wiêksze. Bo je¿eli pañstwo pytaj¹, dlaczego
nie przed³u¿yæ o rok, to ja pañstwu odpowiem,
dlaczego nie przed³u¿yæ o rok. Dlatego, ¿e prze-
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d³u¿enie tylko o rok, a takie s¹ projekty i w taki
sposób by³o to przed³u¿ane do tej pory, a wiêc za-
równo przed³u¿enie w stosunku do kobiet, które
maj¹ piêædziesi¹t piêæ lat i wcale nie pracuj¹
w warunkach szczególnych czy w szczególnym
charakterze, maj¹ jedynie trzydziestoletni okres
sk³adkowy i niesk³adkowy… Zaznaczê jednak, ¿e
ten okres niesk³adkowy mo¿e wynosiæ nie wiêcej
ni¿ jedn¹ trzeci¹ okresów sk³adkowych, a to ozna-
cza, ¿e równie dobrze dana osoba mo¿e mieæ dwa-
dzieœcia lat pracy, okresów sk³adkowych i dzie-
siêæ niesk³adkowych, w ró¿ny sposób uzyskiwa-
nych: czy to piêæ lat studiów, czy praca w gospo-
darstwie rolnym rodziców, ró¿nie to bywa.

W zwi¹zku z tym te wymogi dwudziestu, dwu-
dziestu piêciu lat okresów sk³adkowych i nie-
sk³adkowych nie s¹ wysokie. W sumie nie s¹ rów-
nie¿ wysokie te wymogi trzydziestoletnie. Pragnê
przypomnieæ, ¿e w przypadku mê¿czyzn mieliœmy
w koñcu tamtego roku, mniej wiêcej o tej porze,
trochê wczeœniej, chyba w paŸdzierniku, wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego, który okreœli³, ¿e
mê¿czyzna szeœædziesiêcioletni z trzydziestopiê-
cioletnim okresem sk³adkowym i niesk³adko-
wym, oczywiœcie urodzony przed 1949 r., to pod-
kreœlam, ¿eby to by³o w pe³ni jasne i nie by³o b³ê-
dnie odbierane, ma prawo do wczeœniejszej eme-
rytury. I w zwi¹zku z tym na pocz¹tku tego roku
parlament przyj¹³ tak¹ ustawê. Ta ustawa zwiêk-
sza liczbê osób przechodz¹cych na wczeœniejsz¹
emeryturê. Oczywiœcie nie mamy w tej chwili da-
nych za rok 2008, takie dane Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych zbiera w styczniu kolejnego roku
i w styczniu siê tego dowiemy. Ale ju¿ teraz wiemy,
¿e od maja – ustawa wesz³a w ¿ycie bodaj¿e 8 maja
– ta liczba osób przechodz¹cych na wczeœniejsz¹
emeryturê, w tym przypadku wczeœniejsz¹ eme-
ryturê mê¿czyzn, wzros³a.

Mamy niski wiek przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê, to ju¿ zosta³o tu wskazane. Piêædzie-
si¹t siedem lat to nie jest wysoki wiek przejœcia,
faktyczny wiek przejœcia na emeryturê. Mamy za-
tem ró¿ne problemy. Je¿eli wiêc przyznawaæ, po-
mimo tego, ¿e mamy zawór bezpieczeñstwa w po-
staci renty, jakieœ inne œwiadczenie, œwiadczenie
pomocowe na jakiœ okres, to tylko i wy³¹cznie ze
wzglêdów spo³ecznych, tylko i wy³¹cznie z tego
wzglêdu, ¿e pañstwo polskie ma zobowi¹zania
wobec tych s³abszych, wobec tych, którzy ju¿ d³u-
go pracowali i którzy nie mog¹ dalej pracowaæ. Bo
to tak ³atwo powiedzieæ: modeluj swoj¹ karierê za-
wodow¹, zmieniaj pracê, jest wolny rynek. Tak na
pewno mo¿na mówiæ osobom m³odym, ale trudno
jest to powiedzieæ osobom starszym. I w³aœnie dla
tych osób, ale nie dla wszystkich osób, dla tych
osób, przez które wykonywane prace spe³niaj¹
pewne kryteria – i tu rzeczywiœcie mamy do czy-
nienia z kryteriami medycznymi – s¹ emerytury

pomostowe. Ale je¿eli s³yszê, ¿e tylko kryteria me-
dyczne powinny byæ brane pod uwagê, to pragnê
zaznaczyæ, ¿e nawet przy przyznawaniu renty nie
s¹ brane pod uwagê tylko i wy³¹cznie kryteria me-
dyczne. ¯eby dostaæ rentê, trzeba mieæ odpowied-
ni okres zatrudnienia, odpowiedni¹ liczbê okre-
sów sk³adkowych i niesk³adkowych. Sytuacja,
która powoduje przyznanie renty, musi nast¹piæ
na pewno nie póŸniej ni¿ w okresie osiemnastu
miesiêcy od ustania odprowadzania sk³adek. Je-
¿eli ktoœ ju¿ jest w odpowiednim wieku, jest tro-
szeczkê starszy, nie ma dwudziestu paru lat, tyl-
ko trzydzieœci parê, to musi mieæ piêæ lat zatrud-
nienia w ostatnich dziesiêciu latach. A wiêc to nie
jest tak prosto, ¿e s¹ tylko kryteria medyczne. I s¹
kryteria medyczne, i ubezpieczenia spo³eczne tym
siê charakteryzuj¹, ¿e jest wiele cezur czasowych,
jak ju¿ mówi³em, koniec 1948 r., koniec 1968 r.
S¹ cezury czasowe i tu równie¿ mamy cezurê cza-
sow¹: 1999 r. Cezury czasowe wystêpuj¹, ponie-
wa¿ pewne rozwi¹zania s¹ wdra¿ane, wprowadza-
ne, te cezury czasowe musz¹ istnieæ.

Ile oszczêdnoœci w stosunku do wczeœniejszych
emerytur? Proste przed³u¿enie tego, obejmuj¹ce
kobiety, mê¿czyzn, zwi¹zkowców, kosztowa³oby
w przysz³ym roku 2 miliardy 100 milionów z³. Ale
to œwiadczenie nie jest wyp³acane tylko przez je-
den rok. PóŸniej s¹ waloryzacje, póŸniej siê oka¿e,
¿e bêdzie jeszcze ktoœ, kto nie przejdzie na emery-
turê w przysz³ym roku, bo przecie¿ w tych symu-
lacjach nie zak³adamy, ¿e od razu wszyscy przej-
d¹ na emerytury. W zwi¹zku z tym te skutki bu-
d¿etowe kszta³tuj¹ siê w ten sposób, ¿e najpierw
jest 2,1 miliarda z³, w kolejnym roku – 3,9 miliar-
da z³, w kolejnym – 3,9 miliarda z³ i w kolejnym –
3,8 miliarda z³. I je¿elibyœmy próbowali siê zasta-
nowiæ, ile to by by³o, gdy siê liczy w cenie pie-
ni¹dza z tego roku – no, jeden rok to ma³o, wiêc
mo¿e dwa lata – to, proszê pañstwa, powinniœmy
sobie to tylko tak przesun¹æ o ten jeden rok, bo to
mniej wiêcej taki bêdzie uproszczony, zgrubny ra-
chunek. To bêdzie oznacza³o, ¿e najpierw s¹ 2 mi-
liardy z³, w kolejnym roku to jest 3,9 miliarda z³
plus 2 miliardy z³, w kolejnym jest 3,9 miliarda z³
i 3,9 miliarda z³, w kolejnym – 3,8 miliarda z³
i 3,9 miliarda z³, a w kolejnym znowu ileœ tam. Tak
wiêc to trochê dzia³a jak œnie¿na kula. Ubezpie-
czenia spo³eczne po prostu kosztuj¹, œwiadczenia
kosztuj¹ i sk³adaæ siê na te œwiadczenia musz¹,
po pierwsze, spo³eczeñstwo, spo³ecznoœæ ubez-
pieczonych, a po drugie, ca³e spo³eczeñstwo, bo
tych œrodków brakuje, po prostu brakuje.
W zwi¹zku z tym nie jest to tak ³atwo.

Proszê pañstwa, pad³ zarzut – ju¿ przejdê mo¿e
do konkretnych kwestii – wprowadzenia zmian
w ustawie, zmian definicji. Ja pragnê tylko wyjaœ-
niæ, ¿e to nie jest tak, ¿e jakiœ jeden urzêdnik coœ
dopisa³ w projekcie ustawy, w projekcie przyjêtym
przez Komitet Sta³y Rady Ministrów, i nastêpnie
do Rady Ministrów trafi³ jakiœ, nie wiem… powiem

22. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2008 r.
40 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych (cd.)

(podsekretarz stanu M. Bucior)



inaczej: ¿e coœ zosta³o wytworzone w projekcie
ustawy. Otó¿ zaleceniem Komitetu Sta³ego Rady
Ministrów by³o przejœcie projektu przez komisjê
prawnicz¹. Takie komisje prawnicze siê pochylaj¹
nad szeregiem ró¿nych projektów ustaw i zawsze
w takich komisjach prawniczych treœæ ulega dro-
bnym zmianom pod wzglêdem legislacyjnym.
Ona nie mo¿e ulec zmianom merytorycznym. Ale
jak¹ zmian¹ merytoryczn¹ jest, proszê pañstwa,
to, ¿e ust. 1 w art. 3 ³¹czymy z ust. 2, który mówi
o czynnikach ryzyka, poprzez dodanie po wyra-
zach „prace w szczególnych warunkach to prace”
wyrazów „zwi¹zane z czynnikami ryzyka, które
z wiekiem mog¹ z du¿ym prawdopodobieñstwem
spowodowaæ trwa³e uszkodzenie zdrowia”, bo
musimy to zwi¹zaæ, gdy¿ inaczej nie moglibyœmy
rozpocz¹æ ust. 2 od stwierdzenia, co to s¹ czynniki
ryzyka? W zwi¹zku z tym ten zarzut w pe³ni odrzu-
cam. Ustawa nie by³a zmanipulowana, ustawa
przesz³a przez komisjê prawnicz¹ i ustawa zosta³a
uczciwie przygotowana.

Proszê pañstwa, jakie œwiadczenie, to ju¿ wie-
my: œwiadczenie na oko³o piêæ lat. Sposób liczenia
tego œwiadczenia te¿ znamy. Kryteria medyczne
zosta³y rzeczywiœcie zastosowane nie do czego in-
nego, jak do przygotowania w³aœciwego wykazu,
tak ¿eby po prostu nie urzêdnik przygotowywa³
ten wykaz, gdy¿ urzêdnik nie posiada wiedzy na
temat kryteriów medycznych, tê wiedzê posiadaj¹
eksperci. W zwi¹zku z tym wiemy te¿ komu. A ko-
mu? Urodzonemu po 1948 r., temu, który rozpo-
cz¹³ pracê przed 1999 r., temu, kto spe³nia wymóg
pracy w szczególnych warunkach, w szczególnym
charakterze przed 1999 r., na zasadach starej
ustawy, zgodnie ze starymi rozwi¹zaniami, i po
2008 r., ale równie¿ i przed 2008 r., bo nie zapomi-
najmy o przepisie koñcowym, o art. 49, który daje
to uprawnienie równie¿ tym, którzy zakoñczyli
prace ujête w tych wykazach, które s¹ w ustawie,
przed 2009 r. – tym osobom bêd¹ przys³ugiwa³y
emerytury pomostowe. Sk³adka bêdzie pobiera-
na, co pragnê podkreœliæ, nie za osobê, której bê-
dzie przys³ugiwa³a emerytura pomostowa, ale za
stanowisko pracy. W zwi¹zku z tym nie ma obawy
o to, zreszt¹ to jest zmiana, która zosta³a przyjêta
w Sejmie, ¿e osoba, która, proszê pañstwa, jest
urodzona po 1948 r. i zaczê³a pracê przed 1999 r.,
w roku 2009 zostanie zwolniona, a na jej miejsce
zostanie zatrudniona osoba, która rozpoczê³a
pracê po 1 stycznia 2009 r. Takiego ryzyka nie ma,
poniewa¿ sk³adka i tak bêdzie op³acana, bo sk³ad-
ka jest op³acana od stanowiska. To jest istotna
sprawa.

A je¿eli patrzymy na to, ¿e nastêpuje to wyga-
szenie, no to wygaszenie wystêpowa³o zawsze,
w ka¿dym projekcie. Ja ju¿ tylko siê odwo³am do
projektu obywatelskiego, który równie¿ zak³ada
wygaszenie, tylko w trochê inny sposób: dla uro-

dzonych po 1948 r., a przed 1969 r. Wszystkie roz-
wi¹zania zawsze przewidywa³y wygaszenie eme-
rytur pomostowych, poniewa¿ emerytury pomo-
stowe z samego za³o¿enia s¹ emeryturami przej-
œciowymi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Teraz bêdzie etap pytañ.
Jako pierwszy g³os zabierze pan senator An-

drzejewski, a potem kolejni panowie senatorowie,
ju¿ ich zapisujemy…

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, gdy Komitet Sta³y Rady Mini-
strów pracowa³ nad ustaleniami wi¹¿¹cymi spo-
³ecznie, to którymi porozumieniami spo³ecznymi
czu³ siê zwi¹zany, a które wyeliminowa³? Czy
w ogóle rozpatrywa³ to, co wynika jednak ze Ÿród³a
prawa, bo tak to nazywam, pochodnego Ÿród³a
prawa, jakim s¹ umowy spo³eczne? Czy Komitet
Sta³y Rady Ministrów w ogóle siê zajmowa³ umo-
wami spo³ecznymi i w jakim zakresie i które usi³o-
wa³ zaaplikowaæ do rozwi¹zañ prawnych? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, Komitet Sta³y Rady Mini-
strów, a nastêpnie Rada Ministrów rozpatrywa³y
projekt ustawy przed³o¿ony przez ministra pracy
i polityki spo³ecznej. Zasady legislacyjne i tryb pro-
cedowania wynikaj¹cy z regulaminu prac Rady
Ministrów wskazuj¹ przede wszystkim na to, ¿e
musi byæ przygotowany projekt ustawy. On musi
byæ zaopatrzony zarówno w ocenê skutków regula-
cji, jak i opisy konsultacji spo³ecznych, które siê
odby³y. I w druku sejmowym opis tych konsultacji
spo³ecznych jest oczywiœcie zamieszczony.

To jest tak: projekt jest przekazywany do kon-
sultacji spo³ecznych, ale równie¿ mo¿e byæ
w ca³kowicie odrêbnym trybie poddany negocja-
cjom. I ten projekt zosta³ przekazany do konsulta-
cji spo³ecznych zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach za-
wodowych i organizacjach pracodawców. Po mie-
siêcznych konsultacjach ci partnerzy spo³eczni,
którzy wyra¿aj¹ tak¹ chêæ, przedk³adaj¹ autorowi
projektu swoje stanowisko, w którym wskazuj¹,
czy projekt im siê podoba, czy nie, które elementy
s¹ niew³aœciwe, a które, ich zdaniem, w³aœciwe.
I zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów re-
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sort rozpatruj¹cy taki projekt ma obowi¹zek za-
mieœciæ w opisie konsultacji spo³ecznych infor-
macjê na ten temat. I taka informacja zosta³a za-
mieszczona. Równolegle projekt ten podlega³ ne-
gocjacjom w Komisji Trójstronnej, dodajmy: trud-
nym negocjacjom. Negocjacje w sprawie tak
skomplikowanych materii dotycz¹cych szczegól-
nych uprawnieñ czêœci spo³eczeñstwa, obywateli,
ubezpieczonych, w sytuacji, w której przyjmuje
siê za³o¿enie, ¿e czêœæ z nich, to znaczy pewne gru-
py zawodowe wykonuj¹ce pewne prace, ze wzglê-
du na ró¿nego rodzaju kryteria, w tym wypadku
medyczne, niestety nie mo¿e byæ w ustawie przy-
jêta, dopisana do za³¹czników, s¹ trudne. W ta-
kich sytuacjach dochodzi do powa¿nych rozbie¿-
noœci. Te rozbie¿noœci by³y niew¹tpliwie bardzo
du¿e, na tyle du¿e, jak s¹dzê, ¿e uniemo¿liwia³y
zawarcie porozumienia. No i do takiego porozu-
mienia w efekcie nie dosz³o.

Rozmowy by³y kilkakrotnie przed³u¿ane. Po-
cz¹tkowo mia³y siê zakoñczyæ bodaj¿e do po³owy
czerwca, bo pierwotny projekt zosta³ upublicznio-
ny w maju 2008 r. Nastêpnie zosta³ on wycofany,
poniewa¿ taka by³a wola Komisji Trójstronnej,
która zaproponowa³a dalsze rozmowy, jakie by
mog³y doprowadziæ do przygotowania lepszego
projektu. I po drobnych zmianach w czerwcu
2008 r. po raz kolejny, zgodnie z tym, co zosta³o
przyjête przez prezydium Komisji Trójstronnej,
projekt zosta³ skierowany do konsultacji spo³ecz-
nych. A niezale¿nie od tego, jako taki drugi tor,
przebiega³y negocjacje w dwóch po³¹czonych ze-
spo³ach, to jest zespole do spraw ubezpieczeñ
spo³ecznych i zespole do spraw rynku pracy. Tych
rozmów odby³o siê bardzo wiele. I ju¿ nawet nie
chodzi o to, ile ich by³o, bo takie przerzucanie siê
liczbami, mówienie, czy spotykaliœmy siê piêtna-
œcie, czy dwadzieœcia razy, tak naprawdê nie ma
znaczenia. Tak naprawdê znaczenie ma to, czy is-
tnia³a mo¿liwoœæ zawarcia porozumienia w tej
sprawie. Wygl¹da na to, ¿e skoro porozumienie
nie zosta³o zawarte, to najwyraŸniej ró¿nice w sta-
nowiskach stron by³y na tyle znacz¹ce, ¿e najzwy-
czajniej w œwiecie do porozumienia nie dosz³o. I to
jest sedno sprawy. Skoro nie by³o szans na poro-
zumienie, trudno by³oby braæ je pod uwagê, trud-
no, by by³o ono rozpatrywane przez Komitet Sta³y
Rady Ministrów. Zreszt¹ Komitet Sta³y Rady Mi-
nistrów i Rada Ministrów rozpatrywa³y projekt
ustawy, a te ewentualne porozumienia, gdyby by-
³y, wskazywa³yby na wiêksze poparcie spo³eczne,
na wiêksz¹ mo¿liwoœæ przyjêcia ustawy.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, czy mam rozumieæ, bo ta od-
powiedŸ jest zawoalowana, ¿e Komitet Sta³y Rady
Ministrów w ogóle nie bra³ pod uwagê ju¿ istnie-

j¹cych zobowi¹zañ z tytu³u umów spo³ecznych?
Pan mówi tylko o przysz³ych konsultacjach spo³e-
cznych, a ja pyta³em o pewne ustalenia ju¿ zawar-
te przez poprzednie rz¹dy z poszczególnymi gru-
pami zawodowymi w myœl zasady pacta sunt ser-
vanda, to znaczy, ¿e jest kontynuacja co do zobo-
wi¹zañ rz¹du zawartych z poszczególnymi grupa-
mi zawodowymi. A z tego wynika, ¿e Rada Mini-
strów w ogóle nie bra³a pod uwagê ju¿ istnie-
j¹cych zobowi¹zañ poprzednich rz¹dów w tym za-
kresie i nie rozpatrywa³a ich. Dziêkujê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Mogê zabraæ g³os?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Przepraszam bardzo, o jakich porozumieniach
rozmawiamy? Chcia³bym to us³yszeæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja pytam w³aœnie
dlatego…)

Czy rozmawiamy…
(Senator Piotr Andrzejewski: …¿e bêdê mówi³

o tych porozumieniach.)
To rozmawiajmy…
(Senator Ryszard Bender: Jakie porozumie-

nia?)
(Senator Piotr Andrzejewski: Skoro pan mini-

ster mnie o to pyta, to znaczy, ¿e tego nie rozpatry-
waliœcie. Dziêkujê.)

Nie, ja chyba wiem, o czym pan mówi, ale
chcia³bym to us³yszeæ od pana senatora, bo nie
wiem, czy w³aœciwie to rozumiem.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tym razem to ja
zadajê pytania, Panie Ministrze, a nie pan…)

A ja na nie odpowiadam.

Senator Piotr Andrzejewski:

…i porozmawiamy sobie w kuluarach.
Proszê odpowiedzieæ, jakie porozumienia brali-

œcie pod uwagê, a ja panu powiem, jakich pod
uwagê nie wziêliœcie. Bardzo proszê o odpowiedŸ.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Teraz?)

A je¿eli nie mo¿e pan odpowiedzieæ w tej chwili…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Mogê, mogê.)
…to prosi³bym o przedstawienie na piœmie, ja-

kie ustalenia z jakich porozumieñ spo³ecznych
by³y brane pod uwagê przez Komitet Sta³y Rady
Ministrów. Wed³ug mojej oceny one w ogóle nie
zosta³y wziête pod uwagê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(G³os z sali: A kolejny…)
Zaraz przeczytam listê kolejnych pytaj¹cych,

na razie pan minister odpowiada.
Panie Senatorze, to ju¿ pana ostatnie pytanie,

bo pan tak bez mojej permisji zadawa³ dodatkowe
pytania. Zwracam panu nieœmia³o uwagê.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Chodzi o kszta³towanie prawa w Polsce. Rz¹d
Hanny Suchockiej upad³ przez to, ¿e pakt o przed-
siêbiorstwie zosta³ zanegowany.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To ju¿ nie jest pytanie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, ale to jest

sprawa co do metody, Panie Marsza³ku.)
(G³os z sali: Panie Marsza³ku…)
¯a³ujê, ¿e pani premier z Poznania nie zosta³a

w dalszym ci¹gu… No trudno.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Rozumiem, ¿e rozmawiamy o porozumieniach
zawartych.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
W zwi¹zku z tym zawartym porozumieniem

s¹… W ogóle forum do zawierania porozumieñ
jest Komisja Trójstronna, prawda?

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Jakie porozumienia…)
Je¿eli tak, to takim porozumieniem by³o nie-

w¹tpliwie porozumienie z maja 2008 r., w którym
rz¹d zobowi¹za³ siê do wycofania projektu z kon-
sultacji spo³ecznych i negocjowania tych roz-
wi¹zañ do po³owy czerwca w ramach Komisji Trój-
stronnej oraz do ponownego przed³o¿enia projek-
tu do uzgodnieñ. Rozumiem jednak, ¿e pytanie
jest bardziej dog³êbne i dotyczy pewnie równie¿
porozumieñ odnosz¹cych siê do kolejarzy. Czy to
jest pytanie w³aœnie o to?

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, miêdzy inny-
mi.)

Je¿eli chodzi o porozumienie dotycz¹ce koleja-
rzy, to takie porozumienie by³o zawarte… I tu w³a-
œnie zaczynam siê wahaæ, czy by³o zawarte. Jest
to porozumienie, na które za ka¿dym razem po-
wo³uj¹ siê wszystkie strony zwi¹zkowe. By³o to

porozumienie bodaj¿e z 18 czerwca 2007 r., je¿eli
dobrze pamiêtam datê, które podpisali z jednej
strony pan premier Gosiewski, a z drugiej – czêœæ
zwi¹zków zawodowych. Mówiê „czêœæ”, poniewa¿
nie podpisa³a tego porozumienia „Solidarnoœæ”.
I w zwi¹zku z tym, po pierwsze, nie by³o to porozu-
mienie zawierane w ramach Komisji Trójstronnej.
Po drugie, by³o to porozumienie zawierane tylko
z czêœci¹ stron, a wiêc nie ze wszystkimi. Trudno
jest wiêc mówiæ, czy takie porozumienie obo-
wi¹zuje wszystkie strony, skoro nie wszystkie go
podpisa³y. Jednak strona rz¹dowa, ministerstwo,
dog³êbnie analizowa³a to porozumienie. Pragnê
zapewniæ, ¿e dzieli³o ono prace wykonywane na
kolei na dwie kategorie, tego w³aœciwie dotyczy³o.
Pierwsza kategoria kolejarzy to ci, którzy wykonu-
j¹ prace zwi¹zane przede wszystkim z ruchem, ta-
kim pe³nym, czyli maszyniœci itd.

(Senator Stanis³aw Kogut: Oni wykonuj¹ eks-
ploatacyjn¹ pracê, Panie Ministrze.)

O, tutaj pan senator doskonale mi pomaga.
To ta grupa w pe³ni znajduje odzwierciedlenie

w przyjêtych rozwi¹zaniach. Druga – nie w pe³ni.
Czêœæ prac zosta³a przyjêta, czêœæ zosta³a odrzu-
cona. Ale to nie jest tak, ¿e… Odbywa³y siê targi
w ramach uzgodnieñ miêdzyresortowych czy
konsultacji spo³ecznych, prowadzone by³y trud-
ne negocjacje i przeprowadzone by³y przez spe-
cjalistów z dziedziny medycyny pracy analizy. Ja
takim specjalist¹ na pewno nie jestem. Ale rozu-
miem, ¿e Centralny Instytut Ochrony Pracy pod
kierownictwem pani profesor Koradeckiej, ¿e In-
stytut Medycyny Pracy z £odzi, z którego obecna
by³a pani docent Bortkiewicz, jak równie¿ bardzo
wielu ekspertów medycyny pracy, którzy brali
udzia³ w przygotowaniu tych wykazów, jak rów-
nie¿ w przygotowywaniu definicji prac w warun-
kach szczególnych, w szczególnym charakterze,
bo tu mówimy ju¿ o pracach, a nie o stanowis-
kach pracy… W ramach tych prac odby³o siê wie-
le spotkañ. Chcê podkreœliæ, ¿e udzia³ w pracach
zespo³ów medycyny pracy nie by³ ograniczony li-
mitem osób – przedstawicieli stron mog¹cych
dyskutowaæ nad tymi rozwi¹zaniami. Mówimy
przecie¿ o rozwi¹zaniach dyskutowanych w ra-
mach Komisji Trójstronnej, a wiêc ekspertów wy-
znaczy³a zarówno strona zwi¹zkowa, jak i strona
pracodawców, no i oczywiœcie swoich ekspertów
wyznaczy³a te¿ strona rz¹dowa. Wszystkie stro-
ny wyznaczy³y ekspertów, pracowa³y i przygoto-
wa³y taki, a nie inny wykaz. Oczywiœcie je¿eli jest
pytanie, czy by³a zgoda strony zwi¹zkowej na wy-
kaz w tym kszta³cie, to powiem tak: nie by³o nie-
zgody, ¿eby to by³ ten kszta³t, ale nie by³o te¿ zgo-
dy na to, ¿eby to by³ tylko ten kszta³t. Chodzi o to,
¿e to tak, ale równie¿ coœ jeszcze. No ale proszê
pañstwa, w pewnym momencie s¹ podejmowane
jakieœ decyzje i zapadaj¹ rozstrzygniêcia. Eks-
perci przed³o¿yli nam taki wykaz prac i takie defi-
nicje pracy. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Teraz chcia³bym odczytaæ kolejnoœæ zadawania

pytañ, tak ¿eby panowie – bo na razie bêd¹ tu py-
taæ sami panowie – byli gotowi. Senatorowie: Daj-
czak, Krajczy, Majkowski, Cichoñ, Szaleniec, Ko-
gut, Romaszewski.

W takim razie pan senator W³adys³aw Dajczak.
Minutowe pytanie i potem odpowiedŸ pana mini-
stra.

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Króciutko, dwa tematy.
Pierwszy temat. Panie Ministrze, w tym publi-

cznym dyskursie na temat emerytur pomosto-
wych pojawia³ siê czêsto w³aœnie problem kryte-
riów medycznych. Ja oczywiœcie z wieloma eks-
pertyzami specjalistów z zakresu medycyny pracy
siê nie zgadzam i myœlê, ¿e nie tylko ja. Mam takie
pytanie: czy ministerstwo ma jakieœ sygna³y od
ekspertów medycyny pracy, ¿e pojawiaj¹ siê nowe
technologie, nowe zawody, które mog¹ wyczerpy-
waæ znamiona pracy szczególnej czy w szczegól-
nym charakterze? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy rodzaju prac, a kon-
kretnie za³¹cznika nr 2 pozycja 21, gdzie mówi siê
o pracach nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych,
m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii, oœrod-
kach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla
nieletnich oraz zak³adach poprawczych. Czy nie
jest tylko i wy³¹cznie niedopatrzeniem i przeocze-
niem, ¿e w tym wykazie nie znalaz³a siê praca
w domach dziecka i pogotowiach opiekuñczo-wy-
chowawczych? Bo wydaje mi siê, ¿e to jest przeo-
czenie ministerstwa, i chcia³bym zg³osiæ tak¹ po-
prawkê do tego wykazu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, nowe zawody… My mówimy
o wykazie prac. A je¿eli mówimy o wykazie prac, to
niew¹tpliwie… Nie wiem, czy tak stale i tak bardzo
szybko pojawiaj¹ siê nowe zawody. Myœlê, ¿e poja-
wiaj¹ siê nowe nazwy zawodów. To bardziej rozu-
miem. Pojawiaj¹ siê nowe nazwy zawodów, nowe
nazwy stanowisk pracy. Ale nie w nazwie zawodu
i nie w nazwie stanowiska pracy tkwi klucz do te-
go, czy dane stanowisko pracy zostanie uznane za

takie, które spe³nia kryterium wskazane… to zna-
czy, za takie, które mieœci siê w wykazie prac. Czy-
li ten wykaz prac, ju¿ to mówi³em, jedna jego pozy-
cja mo¿e dotyczyæ dziesiêciu, mo¿e dwudziestu
ró¿nych stanowisk pracy. W tej chwili ka¿dy
z pracodawców wie mniej wiêcej, czy pracownik
wykonuje pracê w warunkach szczególnych, czy
wykonuje pracê w szczególnym charakterze, cho-
cia¿by dlatego, ¿e wypisuj¹c pracownikowi, który
odchodzi z pracy, œwiadectwo pracy, obligatoryj-
nie umieszcza w nim tak¹ informacjê. A wiêc na
pewno wie on, jakie s¹ dziœ stanowiska, i na pew-
no bêdzie szuka³ w tych wykazach, czy te stano-
wiska tam siê mieszcz¹. W zwi¹zku z tym tu po
prostu nie ma ju¿ w tej chwili takiego niebezpie-
czeñstwa. Nie twierdzê, ¿e ustawa za jakiœ czas,
zanim jej byt nie zacznie wygasaæ, bo ona ma je-
dnak, o czym mówi³em, charakter przejœciowy,
nie bêdzie nowelizowana. Po to mamy dany czas
i po to mamy mo¿liwoœci legislacyjne, ¿eby reago-
waæ w takich sytuacjach, a pañstwo wszyscy do-
skonale wiecie o tym, ¿e wiele ustaw trafia do no-
welizacji, jest nowelizowanych. Podkreœlam je-
dnak jeszcze raz, ¿e na gruncie tej ustawy mówi-
my o wykazie prac. I co wiêcej, ¿eby ten wykaz
prac… ¿eby w sytuacjach ekstremalnych nie do-
sz³o do znowelizowania ustawy, bo taka sytuacja
te¿ mo¿e mieæ miejsce… A ktoœ wie, ¿e tak na-
prawdê jego stanowisko pracy, jego zawód kwali-
fikuje siê zgodnie z t¹ ustaw¹… Proszê zwróciæ
uwagê na to, ¿e ta ustawa ma konstrukcjê nastê-
puj¹c¹: jest art. 3, w którym s¹ okreœlone zarówno
definicje prac w szczególnych warunkach, jak
i definicje prac w szczególnym charakterze. I nie-
w¹tpliwie w sytuacjach spornych, je¿eli nie doj-
dzie do zmiany wykazu, zawsze bêdziemy mieli do
czynienia równie¿ z drog¹ s¹dow¹, ta droga ni-
gdzie nie ginie. Ja wiem, ¿e to by³aby droga trudna
i to nie jest w³aœciwe. Ale w tej chwili, zgodnie
z ocen¹ ekspertów, ten wykaz powinien w ten spo-
sób wygl¹daæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Aha, jeszcze nau-
czyciele.)

Aha, tak.
Proszê bardzo, Panie Ministrze, oczywiœcie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, by³y zg³aszane takie postula-
ty, one by³y analizowane przez ekspertów i eks-
perci opowiedzieli siê za pozostawieniem wykazu
w takim kszta³cie. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Norbert Krajczy. Proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ panu dwa

szczegó³owe pytania. Jedno dotyczy rozdzia³u 9,
zreszt¹ o tym dyskutowaliœmy. Teraz chodzi
o przepisy przejœciowe, dostosowawcze i koñco-
we, art. 49. Jest tam taki pkt 2, ¿e trzeba spe³niæ
warunki okreœlone w art. 4 pkt 1, 5 i 7 itd. Ale pro-
szê mi powiedzieæ… Art. 4 pkt 5 mówi o tym, ¿e
przed 1 stycznia nale¿y wykonywaæ prace
w szczególnych warunkach. To znaczy, ¿e dalej
trzeba mieæ te minimum piêtnaœcie lat pracy,
a nie ewentualnie, powiedzmy, szesnaœcie, sie-
demnaœcie do tego 2000 r. czy tam któregoœ, pra-
wda? Czyli de facto dla tej osoby, która chcia³aby
przejœæ na emeryturê, niewiele siê zmienia. To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, te¿ szczegó³owe. Panie Mini-
strze, chodzi o wykaz prac o szczególnym charak-
terze. Jest tam pozycja, która mnie interesuje, po-
zycja 24. Chodzi o to, ¿e personel medyczny w ze-
spo³ach operacyjnych dyscyplin zabiegowych itd.,
te¿ mo¿e przechodziæ… Rozumiem, ¿e je¿eli lekarz,
¿e tak powiem, zabiegowy, przyk³adowo chirurg,
bêdzie spe³nia³ warunki – nie tak dawno by³a tutaj
pani minister zdrowia, pani minister Kopacz, która
mówi³a, ¿e ma³o jest tych medyków – to czy on mo-
¿e pracowaæ w swojej jednostce ju¿ nie jako lekarz
zabiegowy, tylko powiedzmy na innym stanowis-
ku, nie takim, o którym teraz mówimy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Rozumiem, ¿e te dwa pytania tak naprawdê
tworz¹ w sumie jedno pytanie, które…

(Senator Norbert Krajczy: Nie.)
…dotyczy rozwi¹zania z art. 49 i rozwi¹zania

z art. 4, a wiêc tych wszystkich uprawnieñ i tego,
kto bêdzie móg³ przejœæ na emeryturê pomostow¹.
Generalnie jest tak, ¿e mamy art. 4 i z tego artyku-
³u wynika, ¿e to jest osoba, która urodzi³a siê po
1948 r. Ta osoba za ka¿dym razem, równie¿ dziœ,
wed³ug starych zasad, musi mieæ przepracowane
piêtnaœcie lat w warunkach szczególnych, w pracy
w szczególnym charakterze. To jest powtórzenie
rozwi¹zañ dzisiejszych. Musi ona osi¹gn¹æ okreœ-
lony wiek, a wiêc piêædziesi¹t piêæ lat w wypadku
kobiet, szeœædziesi¹t lat w wypadku mê¿czyzn. I tu
te¿ jest stare rozwi¹zanie. Musi te¿ mieæ okres

sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy dwadzieœcia
lat, jeœli chodzi o kobietê, i dwadzieœcia piêæ lat, je-
œli chodzi mê¿czyznê. To ci¹gle jest rozwi¹zanie,
które funkcjonuje. Przed dniem 1 stycznia 1999 r.
– tu proszê zwróciæ uwagê – mamy wykonywanie
prac w szczególnych warunkach lub prac o szcze-
gólnym charakterze w rozumieniu artyku³u, w tej
ustawie jest to art. 3 ust. 1 i 3, a wiêc ju¿ w nowym
brzmieniu, z now¹ definicj¹. Jeœli zatem dziœ osoba
wykonuje pracê i wykonywa³a tê pracê kiedyœ,
a w starym wykazie jej nie by³o, to tej osobie nale¿y
siê emerytura pomostowa. Jest te¿ inne rozwi¹za-
nie, bo jest tu s³owo „lub”, chodzi o art. 32 i 33
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, które dotycz¹ rozwi¹zañ ist-
niej¹cych przed wejœciem w ¿ycie tej ustawy, czyli
tak naprawdê funkcjonuj¹cych na podstawie
ustawy o emeryturach i rentach z FUS i rozpo-
rz¹dzenia z 1983 r., ujêtych w tych starych wyka-
zach. To by³yby prace ujête przed 1999 r. A po
2008 r. dana osoba wykonuje ju¿ prace ujête
w tym wykazie, bo gdzieœ musi byæ przejœcie. Usta-
wa, je¿eli wejdzie w ¿ycie, to nast¹pi to 1 stycznia
2009 r. i oczywiœcie bêdzie musia³o nast¹piæ roz-
wi¹zanie stosunku pracy.

Do tego wszystkiego dok³adamy art. 49, który
jest uzupe³nieniem w przepisach przejœciowych,
dostosowawczych i koñcowych. Z tego artyku³u ró-
wnie¿ dowiadujemy siê, ¿e uprawniona osoba po
31 grudnia 2008 r. mog³a wcale nie wykonywaæ
prac w warunkach szczególnych czy o szczególnym
charakterze w rozumieniu tej ustawy, mówi o tym
pkt 1, ale spe³nia warunki wskazane w art. 4, o któ-
rych przed chwil¹ mówi³em, i w dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy mia³a wymagany w przepisach okres pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze, czyli piêtnaœcie lat. Zatem mog³o siê zda-
rzyæ, ¿e ju¿ w 2007 r. ta osoba spe³nia³a wszystkie
warunki i tej osobie bêdzie siê to nale¿a³o.

(Senator Norbert Krajczy: A je¿eli do 1999 r.?)
Nie, to nie jest do 1999 r., tam jest s³owo „lub”

i s¹ dodatkowe warunki. Tam nie jest powiedzia-
ne, ¿e do 1999 r. trzeba by³o mieæ piêtnaœcie lat
pracy w warunkach szczególnych lub o szczegól-
nym charakterze.

(Senator Norbert Krajczy: O to chodzi³o.)
To rozwi¹zanie funkcjonuje, ale ono funkcjo-

nuje w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, a wiêc
piêtnaœcie lat pracy w warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze, okres sk³adkowy
i niesk³adkowy w przypadku kobiet – dwadzieœcia
lat, w przypadku mê¿czyzn – dwadzieœcia piêæ lat.
Obecnie jedynie te osoby czekaj¹ na osi¹gniêcie
wczeœniejszego wieku emerytalnego i one przejd¹
na emeryturê na zasadach art. 184.

(Senator Norbert Krajczy: By³o jeszcze pytanie
o lekarza.)

Jeœli chodzi o lekarza… Je¿eli mo¿na, to jeszcze
raz poprosi³bym o to pytanie.
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Senator Norbert Krajczy:

Chodzi o lekarza, który zgodnie z przepisami
dotycz¹cymi prac o szczególnym charakterze,
mówi o tym pkt 24, jest w zespole operacyjnym
i nabywa te uprawnienia, ale de facto brakuje
nam medyków i chcia³by pracowaæ…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: I dziœ nie pracuje.)

…jako, powiedzmy, lekarz pierwszego kontak-
tu, bo mo¿e pracowaæ. Co wówczas?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, je¿eli lekarz wykonywa³ pracê
przez piêtnaœcie lat zgodnie z tym wykazem, tu-
dz ie¿ w sumie ma piê tnaœc ie la t z tych
wymaganych na starych zasadach, przed 1999 r.,
i z tych wed³ug nowego wykazu, to oczywiœcie tak,
ma piêtnaœcie lat. Pozostaje jedynie kwestia tego,
¿eby mia³ dwadzieœcia piêæ lat, je¿eli ten lekarz jest
mê¿czyzn¹, okresów sk³adkowych i niesk³adko-
wych. Tak to wygl¹da.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
PansenatorKrzysztofMajkowski, proszêbardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Ministrze, podczas swojego wyst¹pienia
mówi³ pan o prowadzonych rozmowach, negocja-
cjach miêdzy stron¹ rz¹dow¹ a organizacjami
zwi¹zkowymi. Ja mam dwa pytania bezpoœrednio
z tym zwi¹zane. Pierwsze. Czy nie uwa¿a pan za
stosowne b¹dŸ czy nie uwa¿a pan, ¿e w propozy-
cjach dotycz¹cych art. 3 ust. 2 pkt 2 powinny siê
znaleŸæ kwestie zwi¹zane z nastêpuj¹cymi zaga-
dnieniami. Prosi³bym o ustosunkowanie siê do
tego, czy prace w warunkach wystêpowania ha³a-
su, prace w systemie zmianowym, nocnym, prace
w ekspozycji na wibracjê miejscow¹ i ogóln¹, pra-
ce w warunkach nara¿enia na promieniowanie jo-
nizuj¹ce oraz prace w warunkach nara¿enia na
dzia³anie pól magnetycznych w strefie zagro¿enia
nie powinny byæ ujête jako prace w warunkach
o szczególnym zagro¿eniu. To jest raz.

Drugie. Czy nie uwa¿a pan, ¿e wystêpuje pew-
nego rodzaju mo¿e nie przek³amanie, ale nie-
doprecyzowanie, je¿eli w za³¹czniku nr 2 doty-
cz¹cym wykazu prac o szczególnym charakterze
jest stanowisko pod nazw¹ dystrybutor ruchu
metra, a nie ma na przyk³ad stanowiska dystry-
butora ruchu kolejowego? Czy uwa¿a pan, ¿e jest
to logiczne? Czy jest to w ogóle zasadne?

I ostatnie pytanie w tej turze, bo myœlê, ¿e pan
marsza³ek bêdzie mnie pogania³, jest nastêpu-

j¹ce. Na pocz¹tku swojej wypowiedzi mówi³ pan
o kosztach zwi¹zanych z utrzymaniem wszyst-
kich osób, które s¹ na tak zwanych emeryturach
pomostowych.

(G³os z sali: Wczeœniejszych.)
Ja chcia³bym dopytaæ, ¿ebyœmy wiedzieli pre-

cyzyjnie, ile wed³ug pana kosztuje utrzymanie
wszystkich osób pobieraj¹cych wczeœniejsz¹
emeryturê, po odliczeniu emerytur tak zwanych
mundurowych, czyli policji, wojska, stra¿y po¿ar-
nej, tych wszystkie zawodów, w których przecho-
dzi siê na emeryturê znacznie wczeœniej.

Panie Marsza³ku, teraz ju¿ naprawdê ostatnie
pytanie, myœlê, ¿e te¿ precyzyjne. Proszê mi po-
wiedzieæ, czy grupê osób uprawnionych ograni-
czaj¹ warunki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 5
i pkt 6 dotycz¹ce wykonywania prac w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze
przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu
31 grudnia 2008 r.? Wymóg ³¹cznego spe³nienia
tych warunków powoduje, ¿e osoby, które prze-
pracowa³y piêtnaœcie lat w takich warunkach, ale
na przyk³ad zakoñczy³y pracê w 2006 r. i osi¹gn¹
wymagany wiek w 2010 r., ju¿ nie bêd¹ mog³y
skorzystaæ z emerytury pomostowej. Osoby te po-
winny mieæ prawo do wczeœniejszych emerytur.
Je¿eli siê mylê, to proszê mnie poprawiæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, pad³o pytanie o ha³as, pracê
zmianow¹, nocn¹, wibracje, jonizacje. Ja do-
da³bym do tych warunków jeszcze ten, który te¿
by³ wskazywany – wtedy to ju¿ wszystkie kwestie
zosta³yby poruszone – pracê poza pomieszczenia-
mi zamkniêtymi. Takie prace równie¿ by³y zg³a-
szane. By³o to zg³aszane i w ramach prac zespo³ów
Komisji Trójstronnej, i w ramach prac sejmo-
wych, i teraz te¿ pojawia siê o to pytanie.

Otó¿, proszê pañstwa, wszystkie te kwestie by-
³y przedmiotem szczegó³owych analiz zespo³ów
ekspertów medycyny pracy i te czynniki ryzyka
zosta³y odrzucone. W przypadku na przyk³ad
czynnika ryzyka zwi¹zanego z ha³asem – dobrze to
zapamiêta³em – wskazywano oczywiœcie, ¿e to nie
jest korzystne i to nie jest szczêœliwe, ale wskazy-
wano te¿ na taki element, ¿e wszystkim nam wraz
z wiekiem s³uch siê przytêpia. W zwi¹zku z tym
paradoksalnie czynnik ryzyka w postaci ha³asu
jest du¿o bardziej uci¹¿liwy dla osoby m³odej ni¿
dla osoby starszej.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Na dyskote-
kach nie daje siê tego zauwa¿yæ.)

Pewnie tak.
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W ka¿dym razie to s¹ czynniki, które rzeczywi-
œcie by³y szczególnie analizowane. Je¿eli chodzi
o kwestie dotycz¹ce warunków zewnêtrznych, bo
przecie¿ takie te¿ by³y analizowane, to oczywiœcie
nie mo¿na mówiæ o ka¿dych warunkach, tylko
o odpowiednio wysokich temperaturach czy od-
powiednio niskich. S¹ to kwestie kodeksowe, na
przyk³ad koniecznoœæ zapewnienia odzie¿y robo-
czej, jest to, proszê pañstwa, koniecznoœæ zape-
wnienia latem napojów ch³odz¹cych, a zim¹ ciep-
³ych. Tak ¿e te sprawy by³y analizowane i eksper-
ci, przynajmniej strony rz¹dowej, odrzucili je,
eksperci strony zwi¹zkowej rzeczywiœcie postulo-
wali wprowadzenie tych czynników.

Przejdê teraz do kosztu emerytur. Ja ju¿ o tym
mówi³em. W 2007 r. koszt tych wczeœniejszych to
by³o oko³o 12–13 miliardów z³. I to s¹ koszty obej-
muj¹ce wczeœniejsze emerytury zarówno kobiet,
tych kobiet, które by³y na wczeœniejszej emerytu-
rze, osób wykonuj¹cych pracê w warunkach
szczególnych, w szczególnym charakterze, jak
i tych osób, które s¹ w naszym powszechnym sys-
temie wyodrêbnione, czyli górników. To jest ten
koszt.

W ten koszt nie wchodz¹ oczywiœcie kwestie
mundurowe, poniewa¿ to jest system zaopatrze-
niowy nadzorowany przez ministra spraw wewnê-
trznych i administracji oraz przez ministra obro-
ny narodowej. Nie wchodz¹ te¿ w ten koszt, proszê
pañstwa, uposa¿enia dla sêdziów, dla prokurato-
rów – ten system jest w gestii ministra sprawiedli-
woœci. Ja wiem, ¿e nie powinniœmy tego traktowaæ
tak resortowo, ale chcia³bym, aby by³o jasne, ¿e
koszty, które ja podajê, dotycz¹ systemu powsze-
chnego. Dziêkujê.

Aha, jeszcze ten rok 1999 i rok 2008. Ja to
przed sekundk¹ wyjaœnia³em w tym przyk³adzie
z lekarzem. Taka osoba dostanie œwiadczenie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, wracam do swojego postulatu,
¿eby pytania zawiera³y wartoœæ dodan¹.

I to powiedziawszy, teraz zapraszam pana se-
natora…

(Senator Krzysztof Majkowski: Ale jeszcze ten
dystrybutor.)

(Senator Stanis³aw Kogut: Dyspozytor.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

A z dyspozytorem…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Metro, me-

tro i kolej. To tak by³o.)
…to wygl¹da w ten sposób, proszê pañstwa.

Jak rozumiem, mówimy o pozycji szóstej w za-
³¹czniku nr 2. Tu s¹ wpisane prace wykonywane
bezpoœrednio przy ustawianiu drogi przebiegu
poci¹gów i pojazdów metra. Wœród tych prac
w nawiasie zosta³o wymienionych ileœ prac w od-
powiedzi, w du¿ym stopniu, na to porozumienie,
które by³o zawierane przez pana premiera Go-
siewskiego. Takie by³o oczekiwanie strony zwi¹z-
kowej, ¿eby pewne prace wyszczególniæ. Wszyst-
kie prace istotne dla bezpieczeñstwa ruchu to s¹
prace o szczególnym charakterze. I to z tych
wzglêdów, a nie z jakichœ innych, ktoœ tu znalaz³
dla nich miejsce w tych wykazach prac. One po
prostu na poziomie pracodawcy te warunki
spe³niaj¹ i pracodawca za te prace bêdzie op³aca³,
bêdzie odprowadza³ sk³adkê na Fundusz Emery-
tur Pomostowych. Zainteresowana osoba zosta-
nie o tym powiadomiona i bêdzie jej przys³ugiwa³o
œwiadczenie. Taka czynnoœæ nast¹pi na poziomie
zak³adu pracy.

Jak ju¿ powiedzia³em o kwestiach bezpieczeñ-
stwa, to od razu te¿ wyjaœniê, jak to jest z postula-
tem wprowadzenia do wykazu prac pracy kierow-
cy ciê¿kiego samochodu, na przyk³ad tira. Tir to
jest potê¿ny samochód, który mo¿e stanowiæ za-
gro¿enie. Prace o szczególnym charakterze to
przede wszystkim jednak te prace, które nios¹
z sob¹, tak bym to chyba musia³ okreœliæ, doœæ
znaczny poziom zagro¿enia. Kierowca musi sto-
sowaæ siê do przepisów ruchu drogowego, musi
spe³niaæ wszystkie warunki wynikaj¹ce z kodek-
su pracy, nie mo¿e jeŸdziæ bez odpowiedniego od-
poczynku, musi odpoczywaæ, i je¿eli tych warun-
ków nie spe³nia, to nie jest to w³aœciwa sytuacja.
Oczywiœcie ta sytuacja nie jest do regulowania
w ustawie œwiadczeniowej, czyli w ustawie o eme-
ryturach pomostowych. Za to s¹ odpowiednie ka-
ry pieniê¿ne, mandaty itd. Tutaj nie chodzi o kie-
rowcê tira, tylko o kierowcê, który tym tirem prze-
wozi towary niebezpieczne. Proszê spojrzeæ na ro-
dzaje prac wymienione w za³¹czniku nr 2 w pozy-
cji dziesi¹tej. To tu s¹ prace kierowców pojazdów
przewo¿¹cych towary niebezpieczne. A wiêc praca
kierowcy tira przewo¿¹cego takie towary, jak gaz
ciek³y, ropa czy coœ równie niebezpiecznego, bê-
dzie niew¹tpliwie odpowiada³a kryteriom pracy
o szczególnym charakterze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Teraz pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, ja mam trzy
pytania, ale w minucie siê zmieszczê.

Czy ten projekt ustawy by³ konsultowany z Ra-
d¹ Legislacyjn¹? Pan tu wspomina³ o jakichœ ko-
misjach prawnych, ale ani s³owa nie by³o na te-
mat Rady Legislacyjnej.
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Czy przewidziano uprawnienia dla osób
w zwi¹zku z zaliczeniem ich pracy po 1 stycznia
1999 r.? Tutaj jest pewna luka: zalicza siê okresy
pracy do stycznia 1992 r., a nastêpnie od stycznia
2009 r. Co z t¹ luk¹ miêdzy rokiem 1999 a 2008?
Podam przyk³ad kobiety, która pracowa³a od
1986 r. do 2001 r., a zatem nie uzyska przed 1 sty-
cznia 1999 r. piêtnastu lat w szczególnych warun-
kach , no i w zwi¹zku z tym w ogóle nie by³aby ob-
jêta dyspozycj¹ art. 4.

Dlaczego ta ustawa, która ma odbieraæ upraw-
nienia, jak wynika z przedstawienia jej za³o¿eñ,
dotychczasowym kategoriom osób, które korzy-
sta³y z przywileju wczeœniejszego przejœcia na
emeryturê, czyli z emerytur pomostowych, jak siê
to popularnie nazywa, jak chocia¿by nauczycie-
lom czy innym, wprost, expressis verbis, nie
okreœla, ¿e uchyla siê stosowne postanowienia,
na przyk³ad art. 88 Karty Nauczyciela? Jest tu zu-
pe³ne milczenie na ten temat i mo¿na siê zastana-
wiaæ, czy rzeczywiœcie dochodzi w zwi¹zku z tym
do uchylenia tych dyspozycji, które wczeœniej
obowi¹zywa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Ju¿, tylko dopiszê.)
Panu senatorowi dziêkujê za zwiêz³oœæ pytañ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, projekt ustawy zgodnie z Re-
gulaminem pracy Rady Ministrów zosta³ przeka-
zany równie¿ do zaopiniowania Radzie Legislacyj-
nej. I by³a to opinia pozytywna: nie mamy zastrze-
¿eñ legislacyjnych. Tak¿e jeœli chodzi o zgodnoœæ
z konstytucj¹. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e kilka
miesiêcy wczeœniej w odniesieniu do projektu
ustawy nadaj¹cego uprawnienia do wczeœniej-
szych emerytur szeœædziesiêcioletnim mê¿czyz-
nom z trzydziestopiêcioletnim okresem sk³adko-
wym i niesk³adkowym Rada Legislacyjna zwraca-
³a uwagê, ¿e mo¿na by³o dokonaæ równie¿ innych
rozwi¹zañ w tym zakresie. Przyjête dla szeœædzie-
siêciolatków rozwi¹zania w naszej opinii by³y
praktycznie jedynie mo¿liwe. Bo jakie by³y pola
manewru w wypadku mê¿czyzn szeœædziesiêcio-
letnich? Otó¿ mo¿na by³o albo dla nich obni¿yæ
wiek emerytalny, albo dla kobiet radykalnie pod-
nieœæ wiek emerytalny. Podnieœæ wiek emerytalny
dla kobiet urodzonych przed rokiem 1949 z piêæ-
dziesiêciu piêciu lat na piêædziesi¹t siedem na
przyk³ad by³oby mo¿na, poniewa¿ wszystkie te

kobiety osi¹gnê³y ten wiek. By³oby mo¿na szukaæ
jakiegoœ pola manewru: tu podnieœæ o dwa, tam
obni¿yæ o dwa i na przyk³ad dla mê¿czyzn zrobiæ
nie szeœædziesi¹t, a szeœædziesi¹t dwa lata. No ale
to by by³o dzia³anie w mojej opinii nie do koñca
w³aœciwe, tym bardziej ¿e te rozwi¹zania mia³y
byæ przeniesione na rozwi¹zania dla niektórych
uprawnionych urodzonych po roku 1948, którzy
spe³ni¹ wymogi sta¿owe i wiekowe do koñca roku
2008. Dlatego jedynie mo¿liwe by³o to rozwi¹za-
nie, które zosta³o przyjête. Wtedy te¿ Rada Legis-
lacyjna wskazywa³a ministerstwu w swojej opinii,
¿e powinno szybciej dokonaæ prac w zakresie
emerytur pomostowych. Emerytury pomostowe
nie budzi³y zastrze¿eñ natury konstytucyjnej.

Teraz kwestia tej luki miêdzy rokiem 1999
a 2008. Ja ju¿ dwukrotnie wyjaœnia³em, ¿e jest jesz-
cze art. 49, który to rozwi¹zuje. Nie ma ¿adnego ta-
kiego wymogu, aby ta osoba mia³a przed 1999 r.
piêtnaœcie lat pracy w warunkach szczególnych,
o szczególnym charakterze. To ma byæ w sumie co
najmniej piêtnaœcie lat. W sumie. A wiêc ta suma
mo¿e siê sk³adaæ z ró¿nych czêœci. Mo¿e to byæ
osiem plus siedem miesiêcy, mo¿e to byæ jeden mie-
si¹c w 1999 r., miesi¹c grudzieñ, plus czternaœcie
lat i jedenaœcie miesiêcy po 1999 r. Ró¿ne konstela-
cje mog¹ tu byæ. Mog¹ byæ równie¿ takie konstela-
cje, ¿e te prace koñczy³yby swój bieg pomiêdzy ro-
kiem 1999 r. a 2008, byleby te prace wykonywane
miêdzy 1999 r. a 2008 r. by³y zgodne z wykazami
prac i zdefinicjami,któres¹zawartewtejustawie.

Kolejne pytanie dotyczy³o odejmowania upra-
wnieñ. Dlaczego nie uchyliæ dotychczasowych
rozwi¹zañ? Przede wszystkim, proszê pañstwa,
jest tak, ¿e te uprawnienia s¹ i nikt ich nie zabie-
ra, chodzi tylko o to, ¿e s¹ okreœlone w ustawie
i maj¹ dok³adnie taki kszta³t, jaki zosta³ przyjêty
w ustawie. W zwi¹zku z tym nikt nie przekreœla
uprawnieñ dla osób urodzonych po 1948 r., które
spe³ni¹ wymogi do koñca 2008 r. Tych przepisów
nikt nie skreœla, nikt ich nie uchyla. Gdybyœmy
uchylili takie przepisy, gdyby te przepisy by³y
uchylane od 1 stycznia, doprowadzilibyœmy do ta-
kiej sytuacji, ¿e po to, aby w ogóle skorzystaæ
z tych uprawnieñ, trzeba by³oby jeszcze do koñca
tego roku rzeczywiœcie z nich skorzystaæ i przejœæ
na emeryturê. Ale w³aœnie takie dzia³anie mia³oby
cechy odbierania praw nabytych, bo to s¹ rzeczy-
wiœcie prawa nabyte. Nie ma praw nabytych, pro-
szê pañstwa, je¿eli ktoœ rozpocz¹³ pracê i w mo-
mencie przejœcia na emeryturê, a raczej wtedy,
kiedy mu siê wydaje, ¿e ju¿ mo¿e przejœæ na eme-
ryturê, ma niespe³nione warunki sta¿owe czy te¿
wiekowe. On by chcia³, bo pracowa³ piêæ lat. Nie,
to nie jest uprawnienie, uprawnienie jest jasno
okreœlone. Je¿eli wszystkie te wymogi zostan¹
spe³nione, to tak, to s¹ prawa nabyte. Chodzi te¿
o wymogi wiekowe. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w swoim wyst¹pieniu przed-

stawi³ pan cyfry, a zw³aszcza niekorzystne pro-
porcje pomiêdzy tymi, którzy odeszli na normalne
emerytury a tymi, którzy odeszli na emerytury
wczeœniejsze w 2007 r. Ale chcia³bym zauwa¿yæ,
¿e te cyfry, te proporcje mog³yby byæ o wiele gorsze
– i z tym bêdzie wi¹za³o siê moje pytanie – gdybyœ-
my w parlamencie nie zmienili ustawy – Karta Na-
uczyciela, która umo¿liwia nauczycielom dalsz¹
pracê mimo nabycia uprawnieñ do odejœcia na
wczeœniejsz¹ emeryturê. Moje pytanie w³aœnie
jest takie: ilu nauczycieli, mimo ¿e nabyli te upra-
wnienia w 2007 r., a byæ mo¿e równie¿ w 2008 r.,
zdecydowa³o siê nie korzystaæ z tych uprawnieñ,
tylko dalej pracowaæ? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie równie¿ zwi¹zane jest z nauczy-
cielami. Pada³o tu, na tej sali, pytanie do sprawo-
zdawców, bo w mediach pojawiaj¹ siê informacje
dotycz¹ce w³aœnie tej grupy zawodowej i pewnego
kompromisu w tym zakresie. Czy pan jako przed-
stawiciel ministerstwa ma jak¹œ wiedzê na ten te-
mat? W którym kierunku mia³yby pójœæ ewen-
tualne zmiany w przygotowywanej ustawie?
Wiem, ¿e ma to byæ ustawa poselska, ale na pew-
no jest tu jeszcze wiele niewiadomych. Ale byæ
mo¿e pan minister móg³by coœ powiedzieæ na ten
temat? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, najpierw pytanie o liczbê nau-
czycieli. Przede wszystkim zaznaczam, ¿e mówiê to
z pamiêci, w zwi¹zku z tym mogê pope³niæ pewne
b³êdy. W 2007 r. nauczycieli, którzy przeszli na
wczeœniejsz¹ emeryturê, w ogóle na emeryturê na-
uczycielsk¹, by³o oko³o dwudziestu szeœciu tysiê-
cy. W 2006 r. by³o ich oko³o dziewiêtnastu tysiêcy,
w 2005 r., ¿ebym nie sk³ama³, chyba oko³o szesna-
stu tysiêcy, a rok wczeœniej, czyli w 2004 r., jeœli
dobrze sobie przypominam, oko³o trzynastu tysiê-
cy. Mogê siê myliæ o kilkaset osób, bo podajê to
z pamiêci, nie mam odpowiednich danych, ale oz-
nacza to, ¿e tendencja dotycz¹ca nauczycieli prze-

chodz¹cych na emeryturê jest zwy¿kowa. I rzeczy-
wiœcie w 2007 r. ta liczba by³a znacz¹co wy¿sza od
tej w 2006 r., a w 2006 r. by³a wy¿sza ni¿ w 2005 r.
czy 2004 r. Niew¹tpliwie w tych latach koñcowych,
a wiêc w 2006 r. czy w 2007 r., wp³yw na to mia³ za-
pis bodaj¿e art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela, któ-
ry mówi³ o tym, ¿e mo¿na tak zrobiæ do koñca tego
roku. I tutaj tak naprawdê, z punktu widzenia
pragmatyków nauczycieli, to siê w³aœciwie spro-
wadza³o do tego, ¿e do koñca sierpnia danego roku
ci nauczyciele przechodzili na wczeœniejsz¹ emery-
turê. Rzeczywiœcie w 2007 r. by³y dwie nowelizacje,
bodaj¿e w zakresie art. 88. Jedna nowelizacja, któ-
ra by³a mniej wiêcej w sierpniu, sz³a szybk¹ œcie¿-
k¹ legislacyjn¹. I w tej nowelizacji art. 88 ust. 2a
uleg³ przebudowie maj¹cej na celu ustalenie takiej
konstrukcji tego ust. 2a, ¿eby odpowiada³a de fa-
cto konstrukcji przepisów ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
chocia¿by art. 46 tej ustawy. Nast¹pi³o wyraŸne
oddzielenie; okreœlono, ¿e do koñca danego roku
trzeba spe³niæ warunki sta¿owe itd., ale na koñcu
tego przepisu jest wyraŸnie napisane, ¿e bez wa-
runku rozwi¹zania stosunku pracy. Jest te¿ oczy-
wiœcie wskazane, ¿e dzieje siê to pod warunkiem, i¿
ta osoba nie przyst¹pi³a do otwartego funduszu
emerytalnego, ewentualnie z³o¿y³a wniosek o prze-
kazanie œrodków na dochody bud¿etu pañstwa za
poœrednictwem Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Niew¹tpliwie ta zmiana zaskutkowa³a tym, ¿e nie
odesz³o a¿ tylu nauczycieli, którzy mogliby odejœæ.
Ja zreszt¹ pamiêtam ten czas. To rzeczywiœcie sz³o
szczególn¹ œcie¿k¹ legislacyjn¹, co by³o zwi¹zane
z ogromn¹ determinacj¹ rz¹du dotycz¹c¹ wprowa-
dzenia od 1 stycznia 2008 r. emerytur pomosto-
wych. PóŸniej niezale¿ne przyczyny dodatkowe spo-
wodowa³y, ¿e… Pamiêtam wypowiedŸ pani minister
Kluzik-Rostkowskiej, która stwierdzi³a, pewnie s³u-
sznie, ¿e kampania wyborcza nie jest najlepszym
czasem do rozwi¹zywania problemów tego typu.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut, proszê bardzo.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Przepraszam bar-

dzo, zada³em jeszcze drugie pytanie, dotycz¹ce
ewentualnych koncepcji nowej ustawy wycho-
dz¹cej naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, ta ewentualna ustawa na pew-
no, z tego, co wiem – ale tu akurat nie mam du¿ej
wiedzy, jest to wiedza, jak s¹dzê, podobna do wie-
dzy wszystkich tu zgromadzonych – nie bêdzie do-
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konywa³a nowelizacji ustawy o emeryturach po-
mostowych. Rozumiem, ¿e gdyby zamierzeniem
by³o wprowadzenie do emerytur pomostowych
grupy zawodowej nauczycieli, by³oby to pewnie
przedmiotem prac przede wszystkim Senatu. Chcê
jednak zaznaczyæ, ¿e by³oby to zadanie niezwykle
karko³omne. Mo¿na bowiem poszukiwaæ roz-
wi¹zañ gdzieœ obok, ale jest wrêcz niemo¿liwe
wprowadzenie tego do ustawy o emeryturach po-
mostowych. Definicja pracy w warunkach szcze-
gólnych jest taka, ¿e de facto uniemo¿liwia ona
wprowadzenie do wykazu prac ca³ej grupy nauczy-
cieli, niezale¿nie od tego, jak wielkim szacunkiem
sam osobiœcie darzê tê grupê zawodow¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz moje pytania…
A, jeszcze pan senator Kogut. Przepraszam.

Senator Stanis³aw Kogut:

Nic siê nie sta³o, Panie Marsza³ku, mogê zrobiæ
ustêpstwo.

Panie Ministrze, pan senator Majkowski s³usznie
pana zapyta³, ale pan jakby uciek³ od pytania… Mo-
¿e jest tu wp³yw tego, ¿e pani minister, która prowa-
dzi³a tê ustawê, szczêœliwie urodzi³a – i tu gratula-
cje. Panzaœuczestniczy³wpracach jakodyrektor.

A wiêc pad³o pytanie, czym siê ró¿ni dyspozytor
ruchu w metrze od dyspozytora ruchu kolejowe-
go. Ja œmiem twierdziæ, ¿e gdyby zrobiæ badania
medycyny pracy, to wysz³oby, ¿e dyspozytor ru-
chu kolejowego traci wiêcej d¿ulokalorii. Co do te-
go nie pad³o ¿adne pytanie, tak ¿e akurat z tego
wynika, ¿e to wszystko odbywa³o siê jakby na za-
sadach uznaniowoœci.

Sprawa z drugiego pytania. No, teraz by³em i wi-
dzia³em, jak bardzo ju¿ siê ciesz¹ nauczyciele…
No, ja jestem za nauczycielami, sam ich broni³em.
Ale jak pañstwo rozwi¹¿ecie sprawy potê¿nych
strajków? Bo, jak s³yszê, kolejarze ju¿ mówi¹, ¿e
bêd¹ strajkowaæ. Bo skoro stworzono w Rzeczypo-
spolitej trzy systemy, osobny pomostowy system
dla górnictwa, ten bêdzie drugi i ten dla nauczycieli
– no, tego nie mo¿na nazwaæ systemem, ale te¿ jest
jakby wczeœniejsze przejœcie na emeryturê…
A wiêc jak pañstwo jesteœcie przygotowani do roz-
wi¹zania tego problemu? Bo dla mnie to s¹ ¿adne
argumenty, co pani minister Fedak wczoraj mówi-
³a. A pan minister Boni mówi³ przeciwnie do
wypowiedzi pani minister, jak gdyby pewne zasady
zosta³y z³amane. Jak to siê wiêc bêdzie odbywaæ?
Bo dla mnie to jest tu coœ niezrozumia³ego. Mówi
siê: nie damy, bêdziemy broniæ jak Wersalu, niko-
mu siê nie nale¿y. A potem okazuje siê, ¿e jednak
pewne ustêpstwa siê robi. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Co do porównywania jednego zawodu do dru-
giego, to ja siê uchylê od odpowiedzi. Nie podej-
mujê siê odpowiadaæ na takie pytania, ale zobo-
wi¹zujê siê przekazaæ odpowiedŸ w formie pisem-
nej. Eksperci medycyny pracy zajmowali siê tylko
i wy³¹cznie odpowiednimi kryteriami i wykazami,
a wiêc ja, nie bêd¹c ekspertem, nie jestem w sta-
nie odpowiedzieæ na to.

Je¿eli chodzi o nauczycieli – ja dokoñczê mo¿e
tê kwestiê, bo rzeczywiœcie chyba za szybko na
wszystko odpowiedzia³em – to, proszê pastwa, jak
rozumiem, powsta³a albo powstaje propozycja po-
selska…

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie, rz¹dowa, rz¹do-
wa. Pani minister Fedak stwierdzi³a, ¿e ona wpro-
wadzi pod obrady projekt rz¹dowy…)

(Senator £ukasz Abgarowicz: Pani minister nie
mo¿e wprowadziæ, mo¿e zaproponowaæ rz¹do-
wi…)

(Senator Stanis³aw Kogut: No, zaproponuje to
rz¹dowi.)

Ja nie komentujê wypowiedzi moich prze³o¿o-
nych – to jest po pierwsze. Po drugie, je¿eli bêdzie to
propozycja rz¹dowa, to skoro wszystkie propozycje
rz¹dowe podlegaj¹ procesowi uzgodnieñ miêdzyre-
sortowych, konsultacji spo³ecznych… Chyba ¿e zgo-
dnie z wol¹, decyzj¹ prezesa Rady Ministrów nast¹pi
bezpoœrednie przed³o¿enie projektu ustawy pod ob-
rady rz¹du – bo regulamin prac Rady Ministrów
przewiduje takie rozwi¹zanie, zreszt¹ takie rozwi¹za-
nie by³o stosowane w przypadku tamtej nowelizacji
Karty Nauczyciela. Ale ja na razie nie wiem, czy jest
w ogóle taka propozycja, czy projekt ju¿ istnieje, nie
wiem, czy bêdzie to propozycja rz¹dowa, czy te¿ bê-
dzie topropozycjaposelska. Je¿eli bêdzie topropozy-
cja poselska, to rz¹d, zgodnie z przys³uguj¹cymi mu
uprawnieniami, przedstawi w tej sprawie stanowis-
ko. I je¿eli to ja bêdê uprawniony do przedstawiania
stanowiska rz¹du w tej sprawie, je¿eli prezes Rady
Ministrów udzieli mi takiego pe³nomocnictwa, to bê-
dê je przedstawia³. A w tej chwili jestem upowa¿nio-
ny do przedstawiania stanowiska rz¹du w sprawie
emerytur pomostowych – i nic ponadto.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, teraz kolej na moje pytania.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Mo¿e najpierw parê s³ów na temat metodologii
uznawania, ¿e ten zawód – tak, a tamten zawód –
nie. W moim przekonaniu gromadz¹ siê tutaj pe-
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wne sprzecznoœci. Ja chcia³bym wiedzieæ, dlacze-
go na przyk³ad policjanci po piêtnastu latach pra-
cy mog¹ przejœæ na emeryturê – i tu jest wszystko
w porz¹dku – s³u¿ba ochrony kolei równie¿,
a o stra¿y miejskiej w ogóle nie ma mowy. Czy ta
sprawa by³a rozwa¿ana? Dlaczego stra¿ miejska
jest gorsza od sokistów, dlaczego jest gorsza od
policji? Dlaczego w ogóle uwzglêdnienie tej stra¿y
tu zniknê³o, na podstawie czego dok³adnie? Jest
to przecie¿ mniej wiêcej taka sama s³u¿ba jak nor-
malna policyjna s³u¿ba prewencji, a wiêc w zasa-
dzie, na zdrowy rozum, jej te¿ powinno siê to nale-
¿eæ. Wobec tego chcia³bym wiedzieæ, co tutaj k³óci
siê z tym zdrowym rozumem i co ka¿e stra¿ miej-
sk¹ tu wykreœliæ. To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Pan mówi³ o samochodach, o ti-
rach przewo¿¹cych niebezpieczne paliwa. Ja
s¹dzê, ¿e rzeczywiœcie jest tu te¿ kwestia bezpie-
czeñstwa na drodze, bo byæ mo¿e rzeczywiœcie
sprawnoœæ ludzi po szeœædziesi¹tym roku ¿ycia
jest ni¿sza itd. Ale przede wszystkim ja sobie po
prostu nie wyobra¿am tego, ¿e ludzie po szeœæ-
dziesi¹tym roku ¿ycia spêdzaj¹ trzy czy cztery
dni w kolejkach granicznych, to znaczy bez ubi-
kacji, na mrozie itd. Tak ¿e ta argumentacja do-
tycz¹ca kierowców tirów ca³kowicie do mnie nie
trafia. Dlaczego tu nie zosta³y w ogóle uwzglê-
dnione te bardzo szczególne warunki pracy? A to
siê jeszcze bêdzie powtarzaæ przez jakiœ czas.
Dziêkujê bardzo.

Podsekretarzu Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, podstawow¹ kwesti¹, która,
jak rozumiem… Przede wszystkim zacznijmy od
tego, co ju¿ w³aœciwie podkreœli³em. Wykazy prac,
jak równie¿ definicje prac w warunkach szczegól-
nych i w szczególnym charakterze, w ogóle ta ca³a
konstrukcja by³a przygotowana przez ekspertów
medycyny pracy. Zosta³y powo³ane odpowiednie
zespo³y, w ramach Komisji Trójstronnej odbywa³y
siê negocjacje… Notabene ¿adne porozumienia
nie zosta³y podpisane, a mimo to strona rz¹dowa
wszystkie kwestie dodatkowe, które przekona³y
ekspertów – no, niew¹tpliwie rz¹dowych, to jest
tutaj oczywiste – jednostronnie przyjê³a w ramach
wykazu prac. Dlatego trudno jest mi odnosiæ siê
do pytañ szczegó³owych, dotycz¹cych danej pra-
cy, danego zawodu, poniewa¿ te kwestie wkracza-
j¹ ju¿ w zakres ekspercki, œciœle ekspercki, doty-
cz¹cy medycyny pracy.

Pragnê jednak coœ podkreœliæ – o ile nie
zniekszta³cê, a mam nadziejê, ¿e nie zniekszta³cê
tego toku rozumowania, który tu, ¿e tak powiem,
nam przyœwieca³. Proszê pañstwa, te uprawnie-

nia i te grupy prac zwi¹zanych z ustaw¹ o emery-
turach pomostowych, po pierwsze, z za³o¿enia nie
powinny wykraczaæ poza grupy prac wykonywa-
nych przed 1999 r., poza wykazy prac wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia z 1983 r. czy te¿ poza sam¹ usta-
wê o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, która jest z roku 1998. Po dru-
gie, jest tak, ¿e istniej¹ pewne, tak to nazwê, prze-
k³adki miêdzy systemami.

Nie wkraczaj¹c w kwestie dotycz¹ce policji
i uprawnieñ policyjnych, mundurowych – ponie-
wa¿ nie jestem upowa¿niony do prezentowania
stanowiska w tej sprawie, jako ¿e to nie le¿y w ge-
stii Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej – na-
le¿y podkreœliæ, ¿e zawsze bêd¹ pojawia³y siê gru-
py osób, które pe³ni³y s³u¿bê przez okreœlony
czas, a nie naby³y uprawnienia do tak zwanej
emerytury mundurowej. Je¿eli zaœ osoby takie
wykonywa³y tê pracê rzeczywiœcie i przez piêtna-
œcie lat nie zosta³y zwolnione ze s³u¿by, to niew¹t-
pliwie one naby³y uprawnienia do emerytury
mundurowej. No i gdy uwzglêdniæ ró¿nice pomiê-
dzy systemami emerytalnymi powszechnym
i mundurowym, to nie wierzê w to, ¿e taka osoba
nie wybierze od razu przys³uguj¹cej jej emerytury
mundurowej w momencie spe³nienia kryterium
piêtnastu lat pracy – a wiêc gdy jest jeszcze osob¹
stosunkowo m³od¹ – i ¿e swoje uprawnienia bê-
dzie chcia³a realizowaæ poprzez system emerytur
pomostowych. Ale mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e ktoœ
by³ policjantem przez piêæ lat, a nastêpnie z ró¿-
nych przyczyn, niekoniecznie zwi¹zanych ze
zwolnieniem ze s³u¿by, zmieni³ charakter pracy
i podj¹³ na przyk³ad pracê sokisty. Tak siê mo¿e
zdarzyæ. I tu akurat ju¿ to przejœcie bêdzie bar-
dziej zrozumia³e. A wiêc piêæ lat pracy jako
policjant, dziesiêæ lat jako sokista plus dwadzie-
œcia piêæ lat – je¿eli to mê¿czyzna – okresów sk³ad-
kowych i niesk³adkowych i plus szeœædziesi¹ty
rok ¿ycia. Wtedy ta osoba bêdzie mog³a mieæ eme-
ryturê pomostow¹.

Dlaczego nie stra¿ miejska? Stra¿ miejska zo-
sta³a przez ekspertów medycyny pracy uznana za
stra¿, która nie wykonuje pracy o szczególnym
charakterze. Ten szczególny charakter zwi¹zany
jest w du¿ym stopniu z zagro¿eniem bezpieczeñ-
stwa publicznego. No je¿eli mamy policjanta, któ-
ry z ró¿nych przyczyn… On przede wszystkim nie
powinien przejœæ odpowiednich badañ, ale mog³o-
by siê zdarzyæ tak, ¿e jest wyposa¿ony w broñ …
Takie chocia¿by jeszcze elementy tu dochodz¹.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: I mo-
¿e siê postrzeliæ, tak?)

Nie, nie, od razu powiem o wa¿nym elemencie
definicji prac o szczególnym charakterze. Nie jest
istotne zagro¿enie ¿ycia w³asnego osoby wykonu-
j¹cej pracê. I tu dobry bêdzie przyk³ad tresera dzi-
kich zwierz¹t w cyrku. W trakcie tresowania zwie-
rz¹t mo¿e wydarzyæ siê coœ ekstremalnego i treser
mo¿e ponieœæ œmieræ, ale to jest jego ryzyko zawo-
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dowe. Z punktu widzenia bezpieczeñstwa publi-
cznego ryzyko by³oby wtedy, gdyby te lwy mog³y
po¿reæ zgromadzon¹ publicznoœæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, analizuj¹c ustawê, usi³ujê

znaleŸæ uzasadnienie dla jej przygotowania. Otó¿
wiadomo, ¿e w Polsce jest zatrudnionych ponad
50% ludzi w wieku produkcyjnym. W krajach za-
chodnich jest to ponad 70%. Zatem jest to pewne
uzasadnienie. Ale jesteœmy w okresie transforma-
cji ustrojowej, w zwi¹zku z czym mamy ci¹gle bez-
robocie na poziomie dwucyfrowym, 9-10%. No,
bywa ró¿nie.

(G³os z sali: Oko³o 8%.)
Oko³o 8%, ale to siê waha i oscyluje wokó³ pozio-

mu dwucyfrowego. Wobec tego mam nastêpuj¹ce
pytanie. Ten wentyl bezpieczeñstwa by³ dla praco-
wników. Co pañstwo zamierzacie zrobiæ jako rz¹d,
dla osób, które bêd¹ traci³y pracê i nie bêd¹ mog³y
przejœæ na emerytury pomostowe? Jakie bêd¹ mia-
³y mo¿liwoœci zatrudnienia? Zawsze w tym wieku
te mo¿liwoœci s¹ mniejsze. To po pierwsze.

Po drugie, min¹³ ju¿ rok i m³odzie¿, która bar-
dzo oczekiwa³a na to, ¿e bêd¹ nowe przepisy
umo¿liwiaj¹ce jej prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej w sposób u³atwiony, nie doczeka³a siê
takich rozwi¹zañ. I ta m³odzie¿ nie bêdzie w kraju
mia³a wiêcej miejsc pracy, bo nie bêdzie emerytur
pomostowych. Co rz¹d zamierza uczyniæ, ¿eby nie
by³o wiêkszego napiêcia spo³ecznego? Bo to zrodzi
napiêcie spo³eczne, zmarginalizuje wiele osób,
i m³odych, i tych starszych, które mog³yby przejœæ
na emeryturê i ust¹piæ miejsca pracy m³odym.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, pytania by³y dwa, ale w³aœci-
wie to jest jedno pytanie, bo tak naprawdê dotyczy
to kwestii ze sob¹ œciœle powi¹zanych, nie roze-
rwanych a powi¹zanych – chêci pozostania m³o-

dego pokolenia w kraju, w Polsce, i chêci ucze-
stnictwa w systemie, w tym wypadku repartycyj-
nym, chêci uczestnictwa w umowie miêdzypoko-
leniowej. Przecie¿ my mamy do czynienia z tak¹
umow¹ w ca³ym systemie emerytalnym. M³ode
pokolenie zobowi¹zuje siê, p³ac¹c sk³adki, do
utrzymywania pokolenia, które kiedyœ utrzymy-
wa³o pokolenie swoich ojców bêd¹cych na emery-
turze. Ale trwanie ¿ycia siê wyd³u¿a.

Mamy otwarte granice. To nie jest tak, ¿e dziœ
istniej¹ tylko te granice, na których stoi tir i cze-
ka w d³ugiej kolejce. Tak, takie granice te¿ istnie-
j¹, chocia¿by z Ukrain¹. Ale s¹ te¿ granice, które
przekraczamy, j¹d¹c poci¹giem czy samocho-
dem i nawet tego nie zauwa¿amy, ¿e przekroczy-
liœmy granicê – wszystkie pañstwa grupy Schen-
gen. Ta swoboda przep³ywu osób jest jedn¹
z wartoœci i jedn¹ ze swobód tworz¹cych Uniê
Europejsk¹. Ta swoboda istnieje i istnieje rów-
nie¿ swoboda osiedlania siê w innym kraju, swo-
boda podejmowania prac w innym kraju, ow-
szem, ograniczona w niektórych jeszcze krajach
w stosunku do obywateli Rzeczypospolitej. Ale
m³odzie¿, co pokaza³o doœwiadczenie, czêsto nie
widz¹c mo¿liwoœci zatrudnienia w kraju, a to
ostatnie wynika w du¿ym stopniu w³aœciwie
przede wszystkim z wysokich kosztów pracy, po-
dejmuje niejednokrotnie decyzjê o wyjeŸdzie za
granicê. Je¿eli chcemy mówiæ o zmniejszeniu ko-
sztów pracy, to nie mo¿na nie podj¹æ dzia³añ na
rzecz takiego zmniejszenia. Bo dlaczego osoba
piêædziesiêciokilkuletnia czy szeœædziesiêciolet-
nia, szeœædziesiêciojednoletnia musi od razu
przejœæ na emeryturê? Dlaczego ona nie mo¿e
pracowaæ? Owszem, s¹ pewne grupy zawodów
dla których zosta³y przygotowane emerytury po-
mostowe, ale tylko ze wzglêdu na wysokie zaa-
wansowanie w wykonywanych przez nie pracach
i zwi¹zan¹ z tym niemo¿noœæ szybkiego przesta-
wienia siê tych osób na now¹ filozofiê ¿ycia, na
now¹ filozofiê myœlenia. Bo tak normalnie to nie
emerytury pomostowe, tylko myœl o zmianach
w ¿yciu…

Rz¹d – jest nawet tego zapowiedŸ w ustawie
o emeryturach pomostowych w art. 53 – a w³aœci-
wie minister w³aœciwy do spraw pracy przygotuje
strategiê sektorow¹ na zasadach okreœlonych
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju, która bêdzie dotyczy³a w³aœnie tych osób,
którym nie bêdzie przys³ugiwa³a emerytura po-
mostowa. Przygotuje to do 2014 r. Ale 2014 r. to
nie jest a¿ tak odleg³a perspektywa, bo emerytury
pomostowe bêd¹ istnia³y jeszcze bardzo, bardzo
d³ugo. Chcê podkreœliæ, ¿e je¿eli osoba w 1999 r.
mia³a, powiedzmy, osiemnaœcie lat, a wiêc urodzi-
³a siê w 1981 r., to praktycznie ¿eby skorzystaæ –
to tak ekstremalnie – z emerytury pomostowej
w szeœædziesi¹tym czwartym roku ¿ycia… Musi-
my dodaæ szeœædziesi¹t cztery lata do 1981 r.
A wiêc te emerytury pomostowe de facto bêd¹
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mniej wiêcej wyp³acane do po³owy lat czterdzie-
stych XXI wieku. To jest perspektywa przeogrom-
na. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Pierwsza kwestia. Prosi³bym o wyjaœnienie
w sprawie nauczycieli, bo nauczyciele, o ile wiem,
odchodz¹ na emeryturê na podstawie bodaj¿e
art. 88 Karty Nauczyciela. Nic nie wskazuje na to,
¿e to jest czasowe, ¿e to jest emerytura przyzna-
wana do szeœædziesi¹tego czy szeœædziesi¹tego
pi¹tego roku ¿ycia, a póŸniej bêdzie przyznawana
kolejna, czyli to nie jest emerytura pomostowa.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Nie, nie jest przy-
znawane…)

Druga sprawa. Mówimy, ¿e jest pewien wentyl
bezpieczeñstwa w postaci rent. Czy s¹ jakieœ sza-
cunki na temat tego, ile osób jest w tej chwili na
emeryturach, a bêdzie na rentach? Bo na wczeœ-
niejszych emeryturach s¹ bardzo czêsto ludzie
o z³ym stanie zdrowia, ich jest zdecydowanie wiê-
cej ni¿ przeciêtnie w populacji.

I sprawa trzecia, która przysz³a mi na myœl, ale
to ju¿ podczas pracy w biurze, odnoœnie do rent.
Jest tu pewna, powiedzia³bym, nielogicznoœæ, to
znaczy lekarz orzecznik uznaje, czy ktoœ nadaje
siê do pracy, czy siê nie nadaje. Generalnie o tym,
czy ktoœ siê nadaje do pracy, czy nie, decyduje le-
karz medycyny pracy. Dlaczego orzecznikami nie
s¹ lekarze medycyny pracy, tylko ci, którzy for-
malnie nie maj¹ tego typu uprawnieñ? Bardzo
czêsto zg³aszaj¹ siê do mnie do biura osoby, które
utraci³y rentê, a lekarz medycyny pracy nie chce
im wydaæ zaœwiadczenia, ¿e do pracy siê nadaj¹.
I po prostu nie maj¹ z czego ¿yæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, pierwsza kwestia to, jak rozu-
miem, kwestia uprawnieñ emerytalnych nauczy-
cieli. Do koñca tego roku nabywanie uprawnieñ
emerytalnych przez nauczycieli mo¿e nast¹piæ na

kilku zasadach, w sposób ró¿norodny. A wiêc na
przyk³ad bez wzglêdu na wiek, czyli osoba maj¹ca
trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwa-
dzieœcia lat pracy w nauczycielstwie – to jest
art. 88 Karty Nauczyciela. On mówi, ¿e osoby uro-
dzone przed 1969 r., a po 1948 r., zachowuj¹ pra-
wo do emerytury i przechodz¹ na ni¹ zawsze na
takich warunkach – to jest bodaj¿e ust. 2a art. 88
Karty Nauczyciela, mówi¹cy o tym, proszê pañ-
stwa, po ostatnich zmianach – w ci¹gu bodaj¿e
dziesiêciu lat od wejœcia w ¿ycie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych. A wiêc, je¿eli dana osoba do koñca tego
roku mo¿e nabyæ uprawnienie do emerytury nau-
czycielskiej, spe³niæ warunki do jej otrzymania,
a wiêc ma te trzydzieœci lat pracy ogó³em, w tym
dwadzieœcia lat pracy w zawodzie nauczyciela, to
mo¿e przejœæ na tak¹ emeryturê. Tu nie ma ogra-
niczenia i nie ma problemu tego typu, czy ta osoba
przejdzie na emeryturê w tym roku, w przysz³ym,
za piêæ lat czy za szeœæ. Jej œwiadczenie bêdzie li-
czone na tak zwanych starych zasadach emery-
talnych, tych z art. 53 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
I tak bêdzie do osi¹gniêcia przez tê osobê pe³nego
wieku emerytalnego, a wiêc szeœædziesiêciu lat
w przypadku kobiety, szeœædziesiêciu piêciu lat
w przypadku mê¿czyzny. Je¿eli osi¹gnie siê ten
wiek, to emerytura jest liczona na podstawie nor-
malnych zasad emerytalnych, wynikaj¹cych
z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Kolejna mo¿liwoœæ przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê przez nauczycieli wynika przede wszy-
stkim z art. 46 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Tu jest
odes³anie do rozporz¹dzenia z 1983 r. i tu ju¿ ma-
my pewne ograniczenia: odpowiednio wiek dla ko-
biety to piêædziesi¹t piêæ lat, dla mê¿czyzny –
szeœædziesi¹t lat. Takie osoby te¿ mog¹ przejœæ na
emeryturê do koñca tego roku, ale tu jest trochê
inne rozwi¹zanie: piêtnaœcie lat pracy w warun-
kach szczególnych, przy dodatkowych dwudzie-
stu latach okresów sk³adkowych i niesk³adko-
wych w przypadku kobiet, a w przypadku mê¿-
czyzn – przy dwudziestu piêciu latach.

Nie wiem, czy kolejne rozwi¹zanie w praktyce
zafunkcjonuje, ale kto wie, mo¿e taka osoba,
z ró¿nych przyczyn, siê znajdzie. Wynika ono
z art. 184. Chodzi o osobê, która jest nauczycie-
lem i na dzieñ 1 stycznia 1999 r. spe³ni³a nastêpu-
j¹ce warunki: piêtnaœcie lat pracy w zawodzie
i dwadzieœcia czy dwadzieœcia piêæ lat okresów
sk³adkowych i niesk³adkowych, obecnie docze-
kuje wieku piêædziesiêciu piêciu lat w przypadku
kobiet, a szeœædziesiêciu lat w przypadku mê¿-
czyzn; w przysz³ym roku mog³aby przejœæ na ta-
kich zasadach na wczeœniejsz¹ emeryturê, liczo-
n¹ zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi z ustawy,
czyli przez pierwszych piêæ lat ten system miesza-
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ny, zgodnie z art. 183. Ale, jak mówi³em, nie po-
dejrzewam, ¿eby ten ostatni przypadek w ogóle siê
zdarzy³, bo to jest ta ró¿nica wiekowa. To tyle od-
noœnie do nauczycieli.

Co do pytania o rencistów… Proszê pañstwa,
renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy pobiera nie-
ca³e pó³tora miliona osób. W ubieg³ym roku
pobra³o tak¹ rentê po raz pierwszy piêædziesi¹t ty-
siêcy osób. Nie mówimy oczywiœcie o rentach ro-
dzinnych, bo te wynikaj¹ z ca³kowicie innej sytua-
cji ¿yciowej. Czyli mamy pó³tora miliona osób. Py-
tanie, czy komuœ mo¿e siê coœ przytrafiæ… Proszê
pañstwa, pracuj¹c, ja nie mam nigdy gwarancji
– odpukaæ w niemalowane drewno – ¿e za miesi¹c,
dwa czy trzy coœ mi siê nie przydarzy. Tak samo
jest z ka¿dym z nas. Ale to niekoniecznie musi
oznaczaæ, ¿e jest zwi¹zane z wykonywan¹ przez
nas prac¹, mog¹ byæ ró¿ne przyczyny. W zwi¹zku
z tym trudno jest okreœliæ… Pamiêtajmy przede
wszystkim o jednym elemencie. Owszem, emery-
tura pomostowa i kryterium wykazów jest kryte-
rium medycznym, ale samo przejœcie na emerytu-
rê pomostow¹ nie jest nigdy poprzedzane i nie bê-
dzie poprzedzane – tak samo jak przejœcie na eme-
ryturê z tytu³u pracy w warunkach szczególnych
czy obecnie o szczególnym charakterze – ¿adnymi
badaniami, poniewa¿ to jest emerytura, czyli
œwiadczenie powszechne, i spe³niaj¹c pewne
przes³anki, pewne wymogi, ma siê do niej prawo.
Nie ma tu ¿adnych dodatkowych komisji. Trudno
jest mi odpowiedzieæ na tak postawione pytanie,
bo to s¹ zdarzenia losowe.

Pytanie dotycz¹ce rent. Mamy tu lekarza orze-
cznika, jak rozumiem w tym przypadku z ZUS,
i lekarza medycyny pracy, który dopuszcza do
pracy na danym stanowisku. Proszê pañstwa, je-
¿eli chcemy wykonywaæ pracê na danym stano-
wisku, to ta praca jest zwi¹zana z wieloma uwa-
runkowaniami. Chodzi o ró¿ne uwarunkowania,
czy to jest praca siedz¹ca, czy przy monitorze, czy
jest wyj¹tkowo stresuj¹ca. Albo na przyk³ad pra-
ca w zawodach wymagaj¹cych szczególnej spraw-
noœci. Kierowcy na przyk³ad przechodz¹ – ja siê
na tym do koñca nie znam – ró¿nego typu badania
psychofizyczne, jakoœ tak to siê chyba nazywa…

(G³os z sali: Psychotechniczne.)
Tak, psychotechniczne. I o tym, czy osoba zo-

stanie dopuszczona do pracy na danym stanowis-
ku, decyduje lekarz medycyny pracy. Ale przecie¿
równie dobrze osoba niespe³niaj¹ca tych warun-
ków nie musi mieæ lat szeœædziesiêciu czy piêæ-
dziesiêciu kilku. Czasami ktoœ nawet nie mo¿e
rozpocz¹æ pracy na tym stanowisku, poniewa¿ nie
spe³nia norm. WeŸmy chocia¿by kwestie doty-
cz¹ce pracy lotników. To s¹ szczególne uwarun-
kowania, które powoduj¹, ¿e lekarz medycyny
pracy nie wyda pewnego rodzaju pozwoleñ na
pracê. A lekarz orzecznik ZUS bada pod ca³kowi-

cie innym k¹tem, to znaczy pod k¹tem niezdolno-
œci do pracy, uprawniaj¹cej do otrzymania œwiad-
czenia. A wiêc mo¿e byæ tak, ¿e osoba nie otrzyma
renty i jednoczeœnie nie bêdzie mog³a wykonywaæ
pracy na pewnym stanowisku. Ale pomiêdzy wy-
konywaniem pracy na takim stanowisku a renta-
mi jest jeszcze ca³e mnóstwo ró¿nych innych
prac, które mo¿na podejmowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Momencik.

Chodzi mi o sytuacje, kiedy lekarz medycyny pracy
orzeka, ¿e osoba nie nadaje siê do ¿adnej pracy.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, s¹dzê, ¿e lekarz medycyny
pracy bada osobê pod k¹tem pracy, któr¹ powin-
na wykonywaæ. I do lekarza medycyny pracy
idziemy ze skierowaniem od pracodawcy, ze
wskazaniem konkretnego stanowiska pracy.
Dziêkujê.

(G³os z sali: To lekarz medycyny pracy dodaje
tak¹ informacjê?)

Nie wiem, co on dodaje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak jest. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie krótkie pytanie.

Czy bêd¹ przypadki, wynikaj¹ce z art. 13, ¿e
¿o³nierze czy funkcjonariusze bêd¹ spe³niali wy-
mogi z art. 4, a nie spe³ni¹ warunków do nabycia
praw o zaopatrzeniu emerytalnym?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Jeszcze raz, sam
koniec…)

…a nie spe³ni¹ warunków nabycia prawa eme-
rytalnego do zaopatrzenia emerytalnego tych
osób. Czyli spe³ni¹ warunki art. 4, a nie spe³ni¹
swoich warunków pragmatycznych. To pierwsze
pytanie, Panie Ministrze.

Jeszcze jedno, je¿eli mo¿na. W za³¹czniku nr 2
jest wykaz prac o szczególnym charakterze. Czy
jest – oczywiœcie nie chodzi mi o jakieœ szczegó³y
– jakaœ symulacja na najbli¿szy rok lub lata, ile
osób bêdzie spe³nia³o kryteria z punktów 19 i 20?
Tutaj chodzi o ratowników górskich, chemicz-
nych, morskich czy te¿ innych ratowników. Je¿eli
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trudno by³oby panu odpowiedzieæ na to drugie py-
tanie, bo ja rozumiem, ¿e to jest jakaœ taka szcze-
gó³owa informacja, to prosi³bym o informacjê na
piœmie, te¿ tak¹ raczej bardzo orientacyjn¹. Dziê-
kujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Od razu odpowiem, ¿e jeœli chodzi o to drugie
pytanie, to niew¹tpliwie mo¿e to byæ tylko i wy-
³¹cznie informacja na piœmie, poniewa¿ najpierw
by³ wykaz, póŸniej by³y szacunki, ale przecie¿ wie-
my te¿, ¿e jest jakiœ margines b³êdu. Ale przyjrzy-
my siê dok³adnie tym grupom zawodowym, tym
wykazom prac.

Czy bêdzie sytuacja, ¿e ktoœ spe³ni warunki
uzyskania emerytury pomostowej, a nie spe³ni
warunków uzyskania mundurowej? Tak, ten
przepis jest dla takiej osoby, a nie dla osoby, która
spe³nia przes³anki uzyskania emerytury mundu-
rowej. Je¿eli spe³nia przes³anki uzyskania emery-
tury mundurowej, to ja osobiœcie nie wierzê w to,
¿e ta osoba, maj¹c, powiedzmy, trzydzieœci szeœæ
lat czy trzydzieœci piêæ lat, bo w skrajnym wypad-
ku tak pewnie wyjdzie, tak mo¿e siê okazaæ, bê-
dzie oczekiwa³a z pobieraniem œwiadczenia a¿ do
osi¹gniêcia wieku szeœædziesiêciu lat, a w tym
czasie nie bêdzie pobiera³a emerytury zaopatrze-
niowej, mundurowej, która stanowi 40% ostat-
niego uposa¿enia. Nie s¹dzê, ¿eby tak by³o.

(Senator Zbigniew Meres: St¹d moje pytanie,
Panie Ministrze.)

No to taka jest odpowiedŸ.
(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Usi³ujê siê doprosiæ o jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ

zadania pytania, poniewa¿ tak naprawdê pan mi-
nister nie udzieli³ mi odpowiedzi, a w³aœciwie to,
co by³o odpowiedzi¹, bardzo podnios³o mi ciœnie-
nie. Je¿eli bowiem przedstawiciel polskiego rz¹du
beztrosko mówi, ¿e w³aœciwie nic siê nie stanie, bo
m³odzie¿ ma prawo wsi¹œæ do byle jakiego po-
ci¹gu, wyjechaæ i pracowaæ gdzie indziej, a naj-

czêœciej, mimo ¿e jest wykszta³cona, ambitna
i pracowita, pracuje gdzieœ tam na tak zwanym
zmywaku, je¿eli minister naszego rz¹du mówi to
tak lekko, to ja jestem tym po prostu oburzona.
Tak nie mo¿na myœleæ o pañstwowej polityce
spo³ecznej i polityce zatrudnienia. Wydaje siê, ¿e
je¿eli jak gdyby utrzymuje siê miejsca pracy dla
ludzi starszych, co te¿ ma pewne uzasadnienie,
ja tego nie negujê, bo te¿ widzê tak¹ potrzebê…
Ja pyta³am, co w zamian, gdzie siê podziej¹ ci
m³odzi ludzie. Je¿eli pan, jako minister tego
rz¹du, mówi, ¿e wsi¹d¹ do poci¹gu i bêd¹ zara-
biaæ gdzie indziej, to kto bêdzie zarabia³ na te
emerytury osób, które ju¿ pracuj¹? Jak m³odzie¿
bêdzie siê rozwija³a w naszym kraju, je¿eli przy-
najmniej po³owa z niej nie wróci, jak ju¿ wyje-
dzie? Panie Ministrze, ja bym bardzo prosi³a o to,
¿eby w ministerstwie pracy naprawdê rzetelnie
myœlano, ¿e Polacy, a zw³aszcza m³odzi Polacy to
jest wielki kapita³, którego tak beztrosko nie po-
winniœmy wysy³aæ byle gdzie i byle jakim po-
ci¹giem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Musimy, proszê pani senator, rozdzielaæ dwie
kwestie. Pierwsz¹ jest opis zjawiska. Po prostu ta-
ki jest œwiat. Tak to jest, ¿e wraz z przyst¹pieniem
do Unii Europejskiej, wraz z odzyskaniem niepod-
leg³oœci uzyskaliœmy pewn¹ swobodê przemiesz-
czania siê. I to by³ tylko i wy³¹cznie opis zjawiska.
Nie jestem ministrem odpowiedzialnym za rynek
pracy. Odpowiadam za uprawnienia emerytalne.
A wiêc je¿eli pani mnie pyta, je¿eli rozmawiamy na
ten temat, to ja wskazujê przyczyny, które mog¹
powodowaæ to, ¿e m³odzie¿ mo¿e mieæ dodatkowe
bodŸce do opuszczenia naszego kraju. Ja nie mó-
wi³em w ¿adnym wypadku o tym, czy ta sytuacja
mnie cieszy, czy mnie nie cieszy. Ona mnie nie
cieszy – to tak, ¿eby sytuacja by³a w pe³ni jasna –
ale takie zjawisko nastêpuje. Nie mo¿na nie zau-
wa¿yæ, ró¿nie szacowanej, liczby osób, które
w prosty sposób opuœci³y kraj po naszym przy-
st¹pieniu do Unii Europejskiej. To opuszczenie
w wielu przypadkach niew¹tpliwie bêdzie koñczy-
³o siê powrotem i bardzo dobrze, bo przecie¿ cho-
dzi o to, ¿eby nasi rodacy wrócili i te doœwiadcze-
nia, które zdobyli, a równie¿ i te œrodki, które zdo-
byli, mogli zainwestowaæ w pañstwie polskim. Ale
odpowiadam, spogl¹daj¹c przede wszystkim
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przez pryzmat pewnych obci¹¿eñ dla m³odego po-
kolenia. A obci¹¿eniem dla m³odego pokolenia s¹
niew¹tpliwie wczeœniejsze uprawnienia emerytal-
ne. I tego siê nie da w ¿aden sposób ukryæ. I je¿eli
jesteœmy w Unii Europejskiej, w której… Przecie¿
fundamentem Unii Europejskiej s¹ swobody:
swoboda przemieszczania kapita³u, swoboda
przemieszczania siê obywateli, swoboda osiedla-
nia siê, podejmowania pracy. Mo¿emy siê z tym
zgadzaæ lub nie, ale na pewnym etapie historii na-
szego kraju dosz³o do pewnych zmian. Polska jest
cz³onkiem Unii Europejskiej i Polska jako cz³onek
Unii Europejskiej musi szanowaæ pewne wynika-
j¹ce z tego sytuacje, które wcale nie s¹ dla niej ko-
rzystne.

Proszê pañstwa, przede wszystkim nie ma ta-
kiej prostej zale¿noœci, ¿e osoba odchodz¹ca na
emeryturê zwalnia nowe stanowisko pracy dla
osoby m³odej. To jest bardzo prosty b³¹d po-
pe³niany przy opisie sytuacji. Osoba przecho-
dz¹ca na wczeœniejsz¹ emeryturê przede wszyst-
kim powoduje wzrost wydatków systemu emery-
talnego. I im wiêcej takich osób jest, tym wiêkszy
jest problem.

W czasie debaty pan senator Augustyn wska-
zywa³ – i to potwierdzam – ¿e w latach szeœædzie-
si¹tych na czternaœcie milionów ubezpieczo-
nych by³o oko³o dwóch milionów emerytów. Je-
¿eli dziœ mamy tych emerytów cztery miliony
szeœæset tysiêcy, z rencistami to jest siedem mi-
lionów trzysta tysiêcy, a ubezpieczonych w dal-
szym ci¹gu jest czternaœcie milionów i tenden-
cja ta pod wzglêdem demograficznym nie bêdzie
bardziej korzystna, a wrêcz bêdzie gorsza, to
musimy przyj¹æ za³o¿enie, ¿e m³ode pokolenie
niew¹tpliwie nie bêdzie… Proszê pañstwa,
wszystkie umowy pokoleniowe maj¹ to do sie-
bie, ¿e trzeba, ¿eby dwie strony chcia³y je reali-
zowaæ. I to jest podstawowy problem, jeœli cho-
dzi o systemy emerytalne i wysokoœæ œwiadczeñ.
Je¿eli bêdziemy pog³êbiaæ deficyt systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych, który jest momental-
nie zasypywany dotacjami do Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, to nie bêdziemy mogli
myœleæ spokojnie i w sposób odpowiedzialny
o tym, ¿e na przyk³ad bêd¹ wysokie œwiadcze-
nia. Nie bêdzie wysokich œwiadczeñ. Nie mo¿e-
my te¿ myœleæ o wysokich waloryzacjach. To
wszystko musimy przyj¹æ do wiadomoœci. To
jest po prostu opis œwiata, no, tak jest.

Je¿eli czymkolwiek spowodowa³em zaniepoko-
jenie pani senator, to pragnê podkreœliæ, ¿e na-
prawdê nie wypowiadam tego z ¿adn¹ lekkoœci¹.
Po prostu jest tak, ¿e swoboda przemieszczania
siê jest du¿o wiêksza i w tej chwili, przekraczaj¹c
granice, ju¿ nawet nie pokazujemy dowodu osobi-
stego.

(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze ad vocem.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Ja nie negujê swobody wyboru, Panie Mini-
strze, tylko chodzi o to, co rz¹d robi, a¿eby m³o-
dzie¿ wybiera³a pracê u nas i mia³a mo¿liwoœæ
wyboru pracy u nas, w kraju. O to pyta³am.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Ministrze, ja chcia³bym zadaæ trzy krót-
kie pytania.

Pierwsze. Czy uwa¿a pan, ¿e dobrze siê dzieje,
i¿ w projekcie ustawy nie ma zapisu dotycz¹cego
mo¿liwoœci przejœcia na emeryturê pomostow¹
osób samozatrudnionych, pracuj¹cych w warun-
kach szczególnych? To jest pierwsze.

Drugie. Co bêdzie dzia³o siê ze sk³adkami na
Fundusz Emerytur Pomostowych, je¿eli ubezpie-
czony na przyk³ad po dziesiêciu latach pracy
w warunkach szczególnych i o szczególnym cha-
rakterze zmieni tê pracê na pracê bez mo¿liwoœci
przejœcia na emeryturê pomostow¹? Czy taki
ubezpieczony powinien mieæ zwiêkszon¹ emery-
turê?

I trzecie pytanie, choæ byæ mo¿e takie pytanie
ju¿ pada³o – ja przepraszam za chwilow¹ nieobec-
noœæ. W jednej z propozycji poprawek doty-
cz¹cych projektu ustawy jest zmiana stawki,
z 1,5% na 3%, któr¹ pracodawcy mieliby p³aciæ za
osoby zatrudnione w warunkach szczególnych.
Ale czy obci¹¿enie pracodawców tym kosztem
trzyprocentowym nie spowoduje, ¿e nie bêd¹ oni
ujawniali takich stanowisk? Tam, gdzie nie ma
organizacji zwi¹zkowych, mo¿e to byæ proceder
czêsto spotykany. Sami pañstwo wiecie, ¿e to mo-
¿e skutkowaæ dalszym rozwojem szarej strefy.
W zwi¹zku z tym, Panie Ministrze, mam pytanie:
czy nie przewidziano w tym projekcie regulacji do-
datkowo dotycz¹cych mo¿liwoœci weryfikacji po-
danych przez zak³ad pracy informacji o takich
pracach? I czy pracodawca zatrudniaj¹cy osoby
nieobjête prawem do emerytur pomostowych bê-
dzie wp³acaæ sk³adki na fundusz takich emerytur
i czy to w znacznym stopniu nie obni¿y funduszu
p³ac? Bo je¿eli pracodawca bêdzie mia³ do wyboru
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albo odprowadziæ 3% na Fundusz Emerytur Po-
mostowych, albo zap³aciæ za wykonywan¹ pracê,
nie odprowadzaj¹c tej sk³adki, to byæ mo¿e wybie-
rze to drugie rozwi¹zanie. Jak pan minister siê na
to zapatruje? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, kwestia podstawowa to jest ta,
od której zacz¹³em ca³¹ dzisiejsz¹ wypowiedŸ.
Emerytury pomostowe to œwiadczenie przejœcio-
we, emerytury pomostowe to œwiadczenie wyga-
saj¹ce, emerytury pomostowe to œwiadczenie na-
le¿ne tym, którzy, proszê pañstwa, mogli siê kie-
dyœ spodziewaæ, ¿e coœ takiego bêdzie im siê nale-
¿a³o, a wiêc pracownikom. Ca³a ustawa o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych nie przewiduje wczeœniejszych emerytur
dla osób, które same sobie s¹ sterem, ¿eglarzem
i okrêtem, a wiêc same o sobie i o wszystkim doty-
cz¹cym swej pracy decyduj¹. Wczeœniejsze upra-
wnienie to typowe uprawnienie pracownicze,
z którego poma³u nale¿y wychodziæ i zmierzaæ
w kierunku powszechnego systemu emerytalne-
go, który bêdzie traktowa³ ubezpieczonych jedno-
licie. To jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.

Kwestia sk³adek na Fundusz Emerytur Pomo-
stowych i kwestia tego, ¿e mo¿e bêdzie za kogoœ
op³acana sk³adka, a póŸniej œwiadczenie z tym
zwi¹zane nie bêdzie mu przys³ugiwa³o. Ale prze-
cie¿ ca³a konstrukcja pobierania sk³adek na Fun-
dusz Emerytur Pomostowych polega na tym, ¿e
powstaje fundusz celowy, do którego sk³adki s¹
odprowadzane nie za ubezpieczonego, a za stano-
wisko pracy w warunkach szczególnych czy
w szczególnym charakterze. W zwi¹zku z tym ta-
kie sk³adki nie s¹ przypisane do konkretnej osoby
– do niej konkretnie przypisane mo¿e byæ upra-
wnienie do emerytury pomostowej. To jest typowy
system repartycyjny – tak w³aœnie trzeba na to
spojrzeæ. A wiêc sk³adamy siê na œwiadczenia dla
tych, którzy je pobieraj¹. To jest kolejna sprawa.

Czy wzrost sk³adki z 1,5% do 3% bêdzie powodo-
wa³, ¿e pracodawcy nie bêd¹ ujawniaæ tych stano-
wisk pracy? Proszê pañstwa, je¿eli siê nie mylê, to
pan senator Augustyn ju¿ na ten temat siê wypo-
wiada³. Otó¿ ca³y system ubezpieczeñ spo³ecznych
jest tak skonstruowany, ¿eby Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych radzi³ sobie w sytuacjach trudnych.
Œci¹galnoœæ sk³adek jest na naprawdê bardzo wy-
sokim poziomie – to jest chyba 97% czy te¿ 98%.

I zapewniam pañstwa, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych, wykorzystuj¹c nale¿ne mu uprawnienia
– nie tylko wynikaj¹ce z tej ustawy, ale przede
wszystkim wynikaj¹ce z konstytucji ubezpieczeñ
spo³ecznych, czyli z systemu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych – œwietnie poradzi sobie z t¹ sytuacj¹. My zaœ
w odpowiednich artyku³ach dokonujemy takich
zmian legislacyjnych w ustawie o systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych, ¿eby tymi rozwi¹zaniami sy-
stemowymi obj¹æ równie¿ ca³¹ gamê rozwi¹zañ do-
tycz¹cych emerytur pomostowych. A wiêc nie wi-
dzê tu takiej obawy jak ta przedstawiona.

Czy mo¿liwoœæ weryfikacji stanowisk… Aha, czy
nie obni¿y siê Fundusz Pracy? No, proszê pañstwa,
tak dobrze to nigdzie na œwiecie nie ma, ¿e na coœ
p³acimy, a jednoczeœnie dalej mamy œrodki. To jest
tak jak w tym starym powiedzeniu, ¿e nie mo¿na
zjeœæ ciasteczka i nadal mieæ to ciasteczko. Tak to
jest. To mo¿e mieæ jakiœ wp³yw, bo to jest system
naczyñ po³¹czonych. Ale czy ju¿ dziœ nie jest tak, ¿e
ca³e spo³eczeñstwo polskie ma problem z w³aœci-
wym podejœciem do kwestii staroœci, do kwestii
œwiadczeñ dla osób starszych? Czy nie jest hanieb-
ny poziom tych œwiadczeñ? I czy przede wszystkim
nie jest haniebne to, ¿e te œwiadczenia pobieraj¹
osoby m³ode? Niestety, tak jest. I dlatego ta ustawa
jest proponowana. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Chodzi mi o za³¹cznik nr 2 pkt 6. Tutaj jest
bardzo niejasno stwierdzone, kogo ten zapis doty-
czy. Bo jest napisane „prace bezpoœrednio przy
ustawianiu drogi przebiegu poci¹gów i pojazdów
metra”. A wiêc jest mowa o poci¹gach, ale nie wia-
domo, jakich – czy tu chodzi o poci¹gi metra, czy
w ogóle o poci¹gi? To jest pytanie, tym bardziej ¿e
w dalszej czêœci jest mowa o dy¿urnym ruchu,
a potem o dyspozytorze ruchu metra. Tutaj przy-
chodz¹ mi do g³owy przynajmniej trzy ró¿ne inter-
pretacje tego zapisu i naprawdê nie wiem, która
jest prawid³owa. Czy to w ogóle… No w³aœnie, tu
jest jakby drugie pytanie: czy w ogóle dobrze pod
wzglêdem logicznym jest zbudowany ten zapis
w pkcie 6? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, przede wszystkim zapis w tym
pkcie 6 brzmi: „prace bezpoœrednio przy ustawia-
niu drogi przebiegu poci¹gów i pojazdów metra”.
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Te dopiski w nawiasie wynikaj¹ z pewnego uk³onu
w stronê rozwi¹zañ, które powsta³y ju¿ ponad rok
temu i zwi¹zane by³y z podpisywaniem porozu-
mieñ przez pana premiera Gosiewskiego. Dla je-
szcze wiêkszego podkreœlenia pewnych kwestii –
bo by³a taka proœba ze strony zwi¹zków zawodo-
wych – pewne sprawy zosta³y wyartyku³owane
dodatkowo. Ale ten nawias w ¿aden sposób nie
ogranicza tego, jakie stanowiska bêd¹ spe³nia³y to
kryterium podstawowe, czyli kryterium pracy
bezpoœrednio przy ustawianiu drogi przebiegu
poci¹gów i pojazdów metra. To ono jest tu decydu-
j¹ce. Je¿eli dana praca spe³nia te kryteria, to pra-
codawca ma przede wszystkim obowi¹zek poin-
formowaæ ubezpieczonego o tym, ¿e wykonuje on
pracê o szczególnym charakterze i odprowadzane
musz¹ byæ sk³adki za stanowiska tego typu. Dziê-
kujê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Chodzi mi, Panie Ministrze, o tak¹ sytuacjê,
gdy ktoœ pracuje tylko i wy³¹cznie przy ustawia-
niu drogi poci¹gów, a pojazdów ju¿ nie. Bo wed³ug
tego musi pracowaæ przy ustawianiu drogi zaró-
wno poci¹gów, jak i pojazdów. A wiêc je¿eli pracu-
je tylko przy poci¹gach, to oczywiœcie ju¿ nie za³a-
puje siê na tê emeryturê?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Nie,nie.To ju¿s¹zbytdaleko id¹ce interpretacje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo. Koniec pytañ.
Panie Ministrze, ja bym jednak prosi³ o odpo-

wiedŸ na piœmie, bo dla mnie sprawa tych stra¿ni-
ków miejskich i prewencji policyjnej oraz SOK…
Chcia³bym jednak poznaæ szczegó³owe uzasa-
dnienie w tej sprawie, bo ja tego w dalszym ci¹gu
nie rozumiem.

Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu senatora Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kiedy w 1998 r. rz¹d premiera Jerzego Buzka

wprowadza³ cztery reformy, obieca³ spo³eczeñ-
stwu, ¿e 1 stycznia nastêpnego roku obudzimy siê
w nowej Polsce. Te reformy by³y bardzo potrzebne
Rzeczypospolitej, ale mia³y tak¿e skutki negaty-
wne. Do dzisiaj odczuwamy konsekwencje tych
nieprzemyœlanych do koñca, niedopracowanych
organizacyjnie i legislacyjnie reform, w tym
przede wszystkim reformy ochrony zdrowia i re-
formy systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.

Z jedn¹ z takich niedoróbek zmian w systemie
emerytalnym przysz³o siê zmierzyæ kolejnym
rz¹dom, które mia³y za zadanie zapis art. 24 ust. 2
i 3 uchwalonej w 1998 r. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
przekuæ w prawo materialne. Zapis ten zobo-
wi¹zywa³ ustawodawcê do okreœlenia w odrêbnej
ustawie zasad, warunków i trybu ustanawiania
emerytur pomostowych, które maj¹ przys³ugiwaæ
ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia
1948 r., zatrudnionym w szczególnych warun-
kach lub szczególnym charakterze. Dziœ rozpa-
trujemy uchwalon¹ w dniu 7 listopada 2008 r.
ustawê o emeryturach pomostowych.

Wysoka Izbo! Nim przejdê do merytorycznej
oceny przedmiotowej ustawy, powiem kilka zdañ
o charakterze ogólnym, z w¹tkiem historycznym,
którego nie da siê unikn¹æ, jeœli chce siê poj¹æ hi-
pokryzjê rz¹du zawart¹ w tym akcie prawnym.

W wyniku konsensusu osi¹gniêtego przez rz¹d
w 1998 r. z partnerami spo³ecznymi przedstawi-
ciele œwiata pracy wyrazili poparcie dla likwidacji
wczeœniejszych emerytur przys³uguj¹cych na
podstawie powszechnego systemu emerytalnego.
Strony uzgodni³y równoczeœnie, ¿e wczeœniejsze
zaprzestanie zatrudnienia w wieku poni¿ej po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego bêdzie przys³ugiwaæ
jedynie osobom pracuj¹cym w najtrudniejszych
warunkach. Emerytury pomostowe mia³y byæ no-
wym, pozasystemowym produktem ubezpiecze-
niowym, przys³uguj¹cym okresowo do czasu
osi¹gniêcia powszechnego wieku emerytalnego,
którego finansowanie mia³o nast¹piæ ze specjal-
nego, utworzonego w tym celu funduszu. Sk³adki
na ten fundusz op³acaæ mieli pracodawcy zatru-
dniaj¹cy osoby wykonuj¹ce prace w szczególnych
warunkach i w szczególnym charakterze. Pod-
kreœlam zatem raz jeszcze: emerytury pomostowe
to nie s¹ wczeœniejsze emerytury.

Jest to stwierdzenie o tyle istotne, ¿e opracowa-
niu, a nastêpnie uchwaleniu ustawy o emerytu-
rach pomostowych towarzyszy³a swoista kampa-
nia propagandowa, która przetoczy³a siê prawie
przez wszystkie œrodki masowego przekazu. Obok
publicystów i polityków uczestniczyli w niej twór-
cy reformy systemu emerytalnego, ekonomiœci,
socjologowie i inni tak zwani niezale¿ni eksperci,
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znani uwa¿nym obserwatorom ze swojej dyspozy-
cyjnoœci wobec ka¿dej w³adzy. W kampanii tej ce-
lowo przedstawiano opinii publicznej fa³szywy ob-
raz istoty emerytur pomostowych. Okreœlano je
jako emerytury wczeœniejsze, maj¹ce doprowa-
dziæ do upadku nie tylko Fundusz Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, z którym nie maj¹ one nic wspólne-
go, ale nawet ca³e pañstwo. Utrwalano w m³odym
pokoleniu fa³szywe przekonanie, ¿e jego sk³adka
ubezpieczeniowa bêdzie pokrywaæ emerytury po-
mostowe. Próbowano tak¿e wbijaæ klin nienawi-
œci miêdzy poszczególne grupy zawodowe, pomiê-
dzy zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ce poszczegól-
ne bran¿e. Starano siê udowadniaæ, co wyartyku-
³owa³ jeden z kolegów senatorów z Platformy Oby-
watelskiej, ¿e œrodki przeznaczone na emerytury
pomostowe s¹ nie tylko wysokie, ale przede wszy-
stkim zmarnowane. Poniewa¿ wypowiedŸ ta nie
spotka³a siê z ¿adn¹ reakcj¹ innych senatorów,
œmiem przypuszczaæ, ¿e tymi s³owami zosta³ wy-
ra¿ony szacunek ca³ej rz¹dz¹cej formacji dla ludzi
najciê¿szej pracy, ludzi, dziêki którym sprawuje
ona w³adzê i którzy swoimi podatkami ³o¿¹ na jej
niema³e uposa¿enie.

Panie Marsza³ku! Z przykroœci¹ muszê stwier-
dziæ, ¿e rz¹d wspiera³ tê kampaniê, a jego przed-
stawiciele i dzia³acze rz¹dz¹cej partii osobiœcie
w niej uczestniczyli. Na szczêœcie przynios³a ona
odwrotny skutek, który nie by³ zamierzony przez
w³adze. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e wywo³a³a
ona pierwszy z cudów zapowiadanych przez pre-
miera, pana Tuska. Otó¿ wszystkie zwi¹zki zawo-
dowe zjednoczy³y siê, podejmuj¹c walkê o s³uszne
prawa pracownicze, których rz¹d chce odmówiæ
w imiê interesów przedsiêbiorców. Wbrew zapo-
wiedziom, ¿e podstawowym czynnikiem upra-
wniaj¹cym do emerytury pomostowej bêd¹ kryte-
ria medyczne, przyjêta przez Sejm ustawa z tymi
zapowiedziami ma niewiele wspólnego. Rz¹d cy-
nicznie uzna³, ¿e pos³owie rz¹dz¹cej koalicji z tym
siê zgodzili, i¿ praca wykonywana w szczególnych
warunkach i w szczególnym charakterze by³a tyl-
ko do koñca 1998 r., skoro osoba zatrudniona po
tej dacie nie bêdzie mia³a prawa do emerytury po-
mostowej. Dlatego te¿ kluczowe dla ca³ej ustawy
poprawki dotycz¹ niewygaszania prawa do eme-
rytur pomostowych, czyli zachowania do nich
uprawnieñ przez pracowników bez wzglêdu na
datê podjêcia pracy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Z przytoczone-
go rozwi¹zania zawartego w ustawie mo¿na by
wyci¹gn¹æ fa³szywy wniosek, i¿ zapowiadaj¹c
w 1998 r. uchwalenie emerytur pomostowych,
które mia³y wejœæ w ¿ycie od 2006 r., rz¹d celowo
wprowadzi³ w b³¹d prawie milion pracuj¹cych
w szczególnych warunkach i w szczególnym cha-
rakterze, ¿e bêd¹ jeszcze w takich warunkach
pracowali przez d³ugie lata. ¯e nie powiedzia³

uczciwie, i¿ w nowej Polsce, tej przed cudem go-
spodarczym godnym Irlandii czy tu¿ po cudzie,
wszyscy bêd¹ pracowaæ w œrodowisku przyjaz-
nym zdrowiu pracowników. ¯e nie bêdzie ju¿ na
przyk³ad pracy wykonywanej w nocy, która zosta-
³a uznana przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê
Pracy za jedn¹ z najniebezpieczniejszych dla zdro-
wia pracownika form organizacji pracy. Warto
przypomnieæ, ¿e w zleceniu nr 178 z 1990 r. doty-
cz¹cym pracy nocnej MOP rekomenduje tu takie
rozwi¹zanie, aby pracownicy o odpowiednio du-
¿ym sta¿u pracy w charakterze pracowników noc-
nych korzystali ze szczególnych wzglêdów, gdy
chodzi o mo¿liwoœæ dobrowolnego wczeœniejszego
lub stopniowego przechodzenia na emeryturê, je-
œli takie mo¿liwoœci istniej¹. Ustawa o emerytu-
rach pomostowych daje takie mo¿liwoœci, na
pró¿no jednak szukaæ pracy zmianowej nocnej
poœród czynników ryzyka wymienionych w art. 3
ust. 2 ustawy zg³aszanej przez zwi¹zki zawodowe.
Rz¹d nie uwzglêdni³ te¿ innych czynników ryzyka.
Chodzi na przyk³ad o prace w warunkach wystê-
powania ha³asu, prace w ekspozycji na wibracjê
miejscow¹ i ogóln¹, prace w warunkach nara¿e-
nia na promieniowanie jonizuj¹ce oraz prace
w warunkach nara¿enia na dzia³anie pól elektro-
magnetycznych. W konsekwencji tego w wykazie
rodzajów prac wykonywanych w szczególnych
warunkach nie znalaz³o siê wiele prac; o dopisa-
nie ich, wraz z odpowiednimi czynnikami ryzyka,
wnosi³em w z³o¿onych poprawkach.

Rz¹d, opracowuj¹c za³¹czniki do ustawy, to
jest listê prac wykonywanych w szczególnych wa-
runkach i o szczególnym charakterze, wpisa³ siê
w filozofiê prezentowan¹ przez Polsk¹ Konfedera-
cjê Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, organi-
zacjê pracodawców skupiaj¹cych kwiat kapitaliz-
mu, to jest banki, instytucje finansowe, prywatne
instytucje ubezpieczeniowe, towarzystwa emery-
talne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
W piœmie skierowanym do pos³ów, a nastêpnie
marsza³ka Senatu prezydent tej konfederacji, pa-
ni Henryka Bochniarz nawo³uje parlamentarzy-
stów do stworzenia „uczciwie krótkiego” katalogu
zawodów uprawniaj¹cych do wczeœniejszych
emerytur, a nie katalogu po prostu uczciwego,
wynikaj¹cego z rzetelnej oceny warunków pracy
na podstawie kryteriów medycznych. Tak zdefi-
niowanego pojêcia uczciwoœci nie sposób zrozu-
mieæ, a tym bardziej zaakceptowaæ. W tej sytuacji
nie dziwiê siê sobie, ¿e gdy s³ucha³em wystêpu-
j¹cego w trakcie obrad Komisji Gospodarki Naro-
dowej przedstawiciela „Lewiatana”, to mia³em
wra¿enie, i¿ s³ucham rzecznika prasowego rz¹du.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zg³oszone po-
prawki dotycz¹ tak¿e szeregu innych kwestii, któ-
re zosta³y uzgodnione w ramach negocjacji pro-
wadzonych w zespo³ach Komisji Trójstronnej,
a których rz¹d, wbrew g³oszonej propagandzie,
nie uwzglêdni³. Dotyczy to miêdzy innymi treœci
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definicji pracy w szczególnych warunkach czy
pracy w szczególnym charakterze.

Szczególn¹ uwagê pragnê zwróciæ na poprawkê
do art. 36 ust. 1, dotycz¹c¹ stopy procentowej
sk³adki na fundusz emerytur pomostowych. Jak
wspomnia³em, w za³o¿eniu finansowanie emery-
tur pomostowych mia³o nast¹piæ ze specjalnego,
utworzonego w tym celu funduszu, na który
sk³adki op³acaæ mieli pracodawcy zatrudniaj¹cy
osoby wykonuj¹ce prace w szczególnych warun-
kach i w szczególnym charakterze. Tymczasem
koszty tych œwiadczeñ ponosiæ bêd¹ podatnicy,
bowiem koszty pracodawców czerpi¹cych zyski
z ludzkiej pracy zosta³y okreœlone na poziomie
symbolicznym, wynosz¹cym 1,5%. Rz¹d w ostat-
niej chwili, tu¿ przed przekazaniem projektu
ustawy do Sejmu, przychylaj¹c…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dzie-
siêæ minut.)

Ale mam jeszcze dwie.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Ale czas ju¿ mi-

n¹³.)
…przychylaj¹c siê do postulatów pracodawców

obni¿y³ stopê sk³adki o po³owê. Ma³o tego, odro-
czy³ pocz¹tek wnoszenia sk³adki o rok, co powo-
duje w konsekwencji, ¿e bud¿et przejmie ca³oœæ
zobowi¹zañ finansowych w 2009 r. Jest to kolejny
przyk³ad cynizmu ekipy rz¹dz¹cej i zwi¹zanych
z ni¹ organizacji zrzeszaj¹cych pracodawców,
którzy z gêb¹ pe³n¹ frazesów o rzekomej trosce
o finanse publiczne lobbuj¹ za ograniczeniem
œwiadczeñ spo³ecznych i za zmniejszeniem
swoich zobowi¹zañ wobec bud¿etu i Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Myœlê, ¿e jest teraz zarówno czas, jak i miejsce,
aby przede wszystkim tym ludziom i cz³onkom ich
rodzin, a tak¿e wszystkim pracuj¹cym, uœwiado-
miæ, ¿e rz¹d wraz z ca³ym z zapleczem politycznym
w parlamencie dba przede wszystkim o interesy
najbogatszych warstw spo³ecznych. Przedsiêbior-
com nie wystarczaj¹ ju¿ dochody osi¹gane z pracy
zatrudnianych przez siebie pracowników. Siêgaj¹
oni tak¿e po odprowadzane przez nich podatki
i sk³adki ubezpieczeniowe. St¹d polityka zmniej-
szania transferów spo³ecznych, ograniczania
œrodków bud¿etowych dla ludzi biednych, dla lu-
dzi ciê¿kiej pracy.

Planowane obni¿enie skali podatkowej
w 2009 r., z którego skorzystaj¹ tylko najbogatsi,
spowoduje obni¿enie dochodów w bud¿ecie pañ-
stwa o 8 miliardów z³. Aby te pieni¹dze mo¿na by³o
zaw³aszczyæ, trzeba odmówiæ ludziom maj¹cym
kilkudziesiêcioletni sta¿ pracy prawa do emerytur
pomostowych. Ludziom, którzy przez kilkadzie-
si¹t lat pracy p³acili podatki i sk³adki na swoj¹
emeryturê, którzy ca³e ¿ycie pracowali na to, aby
ze œrodków bud¿etowych dzisiejsi politycy mogli
w swoim czasie uczyæ siê, zdobyæ wykszta³cenie

i kolejne tytu³y naukowe. Dziœ w tak haniebny
sposób odwdziêczamy siê ludziom ciê¿kiej pracy.
To tyle. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze
i Inni Przedstawiciele Rz¹du!

Po tym wyst¹pieniu pana senatora Koguta czu-
jê siê uprawniony do tego, ¿eby zauwa¿yæ, ¿e se-
nator Kogut nie mówi³ swoim jak¿e ciekawym
i barwnym jêzykiem. To ka¿e stawiaæ pytanie, czy
w PiS wolno mówiæ w³asnym g³osem, bo narusza
to miêdzy innymi dyscyplinê tego wyst¹pienia,
jak¿e obcego, jak znam senatora Koguta…

Wróæmy jednak do meritum, bo czas nakazu-
je…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Kto panu to napi-
sa³, Panie Senatorze?)

(Senator Stanis³aw Kogut: Sam, Panie Senato-
rze, sam. To nie Platforma.)

…bo czas nakazuje mi mówiæ o tym… Wystê-
pujê w tej debacie z osobistymi pogl¹dami, ale
chcia³bym postawiæ kropkê nad „i”. Uwa¿am, po-
dobnie jak wystêpuj¹cy jako pierwszy w tej deba-
cie senator Misiak, ¿e wisz¹cy na tym napiêtym
w³osie miecz Damoklesa ju¿ powinien opaœæ.
Opaœæ powinien z powodów, o których prawie
wszyscy tu mówili, pocz¹wszy od pana senatora
Misiaka, które bardzo podkreœla³ senator Augu-
styn i o których mówi³ równie¿ przedstawiciel
rz¹du. Ale ten miecz musi opaœæ chocia¿by dlate-
go, ¿e czas tych konsultacji, kwestionowanych,
trwa dziesiêæ lat i przybiera coraz bardziej „atrak-
cyjne” formy. Najpierw by³y to negocjacje, w któ-
rych „Solidarnoœæ”, moja „Solidarnoœæ”, w 1998 r.
zdecydowanie popar³a system ustaw pomosto-
wych. Potem by³ d³ugotrwa³y brak jakichkolwiek
negocjacji, o czym mówili inni cz³onkowie zwi¹z-
ku, zw³aszcza w okresie rz¹dów Jaros³awa Ka-
czyñskiego. Dziœ przybiera to formy jeszcze bar-
dziej „atrakcyjne” – od palenia opon a¿ do okupa-
cji. Z tych chocia¿by powodów ta klamka musi za-
paœæ, ta kropka nad „i” musi byæ postawiona. Nie
chcia³bym jednak wyra¿aæ siê w kwestii historii,
tu bowiem s¹ dobre przyczó³ki do dyskusji, ale s¹
te¿ i mielizny.

Wszyscy koledzy, którzy byli w zwi¹zkach za-
wodowych, przynajmniej w 1980 r., pamiêtaj¹, ¿e
punkt czternasty Porozumieñ Sierpniowych – a tu
co drugie posiedzenie Senatu poœwiêcone jest
Sierpniowi i jego chwale – mówi³ o wczeœniejszych
emeryturach, dla mê¿czyzn w wieku szeœædziesiê-
ciu lat i dla kobiet w wieku piêædziesieciu piêciu
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lat. Moglibyœmy utkn¹æ na mieliŸnie, gdyby przy-
j¹æ, ¿e genera³ Jaruzelski w 1982 r. w³aœnie z tych
powodów to realizowa³. Doszlibyœmy w ten spo-
sób do pewnej fikcji. Zatem uciekam od historii
i skupiam siê na tej ustawie, w przypadku której,
jak powiadam, pod koniec 1998 r. zapad³a klam-
ka.

Na dziœ, mówimy o dniu dzisiejszym, s¹ w³aœci-
wie tylko dwie kwestie sporne, istotne, ale i spor-
ne zarazem. To jest sprawa wygaszania tej ustawy
i druga sprawa – zakresu podmiotowego. Pozosta-
³e, uwa¿am, zosta³y w sposób bardzo dobry i pro-
fesjonalny przez rz¹d rozwi¹zane. Doda³bym, ¿e
jest jeszcze trzeci problem. Bêdê chcia³ o tym mó-
wiæ. Nie wiem, czy to przez przypadek czy z innych
powodów ta ustawa nazywa siê pomostowa. Emil
Zola powiada, ¿e pomost to jest takie urz¹dzenie,
które marzy o tym, ¿eby byæ mostem, ale nim nie
jest, wobec tego jest sfrustrowane. Mój przed-
mówca, pan senator Augustyn, mówi³, ¿e ustawa
ma byæ pomostem miêdzy starym systemem,
z³ym, historycznie obci¹¿onym ró¿nymi politycz-
nymi i nie tylko politycznymi nalecia³oœciami, ró-
wnie¿ cywilizacyjnymi, a nowym. Otó¿ chcia³bym
namawiaæ rz¹d nie do tego, ¿eby dokonywaæ no-
wych zapisów w tej ustawie, ale do dalszych dzia-
³añ, bo one s¹ niezbêdne, i ¿eby to na drugim koñ-
cu pomostu czy te¿ mostu pokazywaæ now¹ rze-
czywistoœæ.

Przedmiot sporu jest taki: co z tymi ludŸmi,
którzy dzisiaj ju¿ dziesiêæ lat pracuj¹ w warun-
kach uznanych przez medycynê i przez wszyst-
kich z nas za skrajne, przekraczaj¹ce mo¿liwoœci
pracowników, budz¹ce ich obawy, stanowi¹ce ry-
zyko, prawda? Na to odpowiedzi w tej ustawie nie
ma. A byæ mo¿e powinna byæ.

Ale ju¿ dzisiaj, panowie – pan minister wyszed³
– pytam… S¹ ju¿ instrumenty zaprojektowane
w³aœnie w rz¹dzie premiera Buzka. Co siê dzieje
z funduszem prewencji wypadkowej, którego
wielkoœæ okreœlono na 1% i który w tym roku po-
winien wynosiæ w bud¿ecie 48 milionów z³, a wy-
nosi 2 miliony 250 tysiêcy z³? To tyle, co na piêæ
referatów czy na jedno seminarium. Wspomnij-
my, ¿e ten fundusz, s³usznie zaprojektowany,
mia³ pewnym kwestiom przeciwdzia³aæ i odpowia-
daæ zarazem na pytania tych wszystkich, którzy
mówi¹: no dobrze, ale przecie¿ te prace jeszcze bê-
d¹, te prace ciê¿kie, bez ekranów, bez urz¹dzeñ
wspomagaj¹cych, bêd¹ klasy bez dyktafonów s³u-
¿¹cych do tego, ¿eby przekazywaæ wiadomoœci
rozwrzeszczanej dzieciarni. Ten fundusz jest na
poziomie zerowym. Co z funduszem prewencyj-
nym zapisanym w tej ustawie, któr¹ pañstwo se-
natorowie mieli przed sob¹, tym rentowym? Czy
to jest element czynny, czy to jest tylko takie la-
kierowanie? Czy to jest tylko taka, ¿e tak powiem,
puderniczka?

No i wreszcie coœ, co na szczêœcie dzia³a, ale jest
zbyt ma³e. W ZUS jest fundusz prewencji z tytu³u
chorób i innych, który dzia³a w ten sposób, ¿e s¹
sanatoria. Mówiê to dlatego, ¿e pewne prace za-
wsze bêd¹. Bêdzie kierowca, bêdzie ktoœ, kto bê-
dzie m³otem wibracyjnym rujnowa³ star¹ komu-
nistyczn¹ rzeczywistoœæ w postaci mostów, Panie
Senatorze Abgarowicz, tutaj w Warszawie. To jest
niezbêdne i to bêdzie. Ale jest pytanie, czy ktoœ
musi to non stop przez dwanaœcie miesiêcy i dwa-
naœcie godzin na dobê robiæ, czy te¿ daæ mu prawo
do sanatorium, do wypoczynku, przerwy w pracy.
Czy ten fundusz zamierzamy wykorzystywaæ na
maseczki i inne rzeczy? No, jak powiedzia³em, rze-
czywistoœæ nadal bêdzie nam podrzuca³a ró¿ne
rozwi¹zania, w których cz³owiek jednak bêdzie
ba³ siê o swoj¹ przysz³oœæ.

I pytam rz¹d, czy takie instrumenty, znane ju¿
na œwiecie, od lat stosowane, nawet u podstaw sy-
stemów ubezpieczeniowych, jak programy praco-
wnicze, które pozwalaj¹ na wczeœniejsz¹ emery-
turê niezale¿nie od tego, czy publiczny system
ubezpieczeñ na to pozwala… Czy te systemy,
ogólnie sprawdzone, z których wielu ludzi pracy
korzysta na Zachodzie, bêd¹ tylko zapisane
w ustawie, czy bêd¹ rzeczywiœcie dzia³a³y?

A dlaczego do rekompensat nie wybrano IKE,
do którego wszyscy jesteœmy przekonani? Dlacze-
go rz¹d nie wspomóg³ IKE w ten oto sposób? Taka
by³a moja propozycja, ale to nie mo¿e byæ przed-
miotem tej ustawy… No, skoro ludzie siê boj¹,
a maj¹ uzasadnione podstawy, ¿eby siê baæ, nie
tyle ciê¿kich prac, ile intensywnoœci tych prac,
wykonywania norm przez osiem czy nawet wiêcej
godzin, to czy nie nale¿a³o im stworzyæ zabezpie-
czenia przed tym ryzykiem w postaci wsparcia
w IKE, takiego, ¿e jeœli nie wytrzymaj¹, jeœli ich
przesun¹ do gorszych prac, mniej p³atnych, a na-
wet zwolni¹, chocia¿ jest ochrona przedemerytal-
na, to jednak z tego IKE bêd¹ mogli sobie uzu-
pe³niaæ ubytek dochodów. I tych instrumentów…
Ja namawiam rz¹d, ¿eby wykorzystaæ to, co jest,
i dodaæ to, co jeszcze…

Apelujê te¿ do strony zwi¹zkowej. Doktryna
zwi¹zkowa, Panie i Panowie Senatorowie, która
nie jest doktryn¹, jak powiedzia³bym, g³êboko in-
telektualn¹, bo musi byæ czytelna, powiada tak:
jeœli prace s¹ szkodliwie – tutaj, co zrozumia³e, nie
u¿ywa siê tego pojêcia – to mówi siê do pracodaw-
cy w ten sposób, oczywiœcie w ramach zwi¹zku:
p³aæ teraz. Jeœli mi dzisiaj szkodzi spawanie, daj
mi na mleko. Jeœli nie mogê d³u¿ej ni¿ przez trzy
godziny pracowaæ, daj mi pó³ godziny wypoczyn-
ku. Jeœli nawet po miesi¹cu bêd¹ objawy zmêcze-
nia, daj mi dodatkowy dzieñ urlopu. Taka powin-
na byæ doktryna zwi¹zkowa. A w przypadkach
prac trudnych, wymagaj¹cych – myœlimy tu o ma-
szynistach – to w uk³adzie zbiorowym, skoro
uznajesz, pracodawco, ¿e to jest praca trudna,
wymagaj¹ca wysokiej samodyscypliny, talentu
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w zakresie postrzegania czy te¿ wyprzedzania sy-
tuacji, p³aæ mi wiêcej, ale dzisiaj. Nie wysy³aj mnie
do nastêpnego rz¹du, za czterdzieœci lat, bo ka¿dy
rz¹d, choæby najlepszej woli – niestety pan sena-
tor widzia³ tylko, ¿e jest cyniczny, ob³udny i k³am-
liwy, tchórzliwy i jeszcze inny – bêdzie usi³owa³,
Panie Senatorze, tê sprawê rozpatrywaæ za czter-
dzieœci lat w zupe³nie innym kontekœcie. A kto
w ogóle bêdzie pamiêta³ o tym, ¿e ktoœ kiedyœ mu-
sia³ trenowaæ wyobraŸniê i wzrok, ¿eby zapobie-
gaæ katastrofom? A wiêc doktryna zwi¹zkowa, ta
dzisiejsza, albo siê pogubi³a, albo s³ucha sufle-
rów, którzy chc¹ wykorzystaæ to w sytuacji polity-
cznej. I jest to nie do przyjêcia.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ… To jest swoiste py-
tanie do ministerstwa, czy obronimy system
tych emerytur, i nie tylko tych, przed Trybuna-
³em Konstytucyjnym. Bo przecie¿ ka¿dy trybu-
na³ na œwiecie powiada: tyle œwiadczeñ, ile sk³a-
dek. Czyli jeœli ktoœ przez dziesiêæ lat p³aci³, a zo-
sta³ z racji daty wykluczony z tej ustawy pomo-
s t o w e j , t o j e s t p y t a n i e , c z y T r y b u n a ³
Konstytucyjny nie powie: to mu zap³aæcie cho-
cia¿ za te dziesiêæ lat. To jest podstawowa zasa-
da ubezpieczeñ, w której nie wolno nikogo pomi-
jaæ, jakiekolwiek mia³by pogl¹dy, do jakiejkol-
wiek grupy by nale¿a³.

I wreszcie ostatnia moja w¹tpliwoœæ, o której tu
mówiono, ale wprost nie postawiono konkluzji.
Jak my siê klasyfikujemy, jeœli chodzi o system
ubezpieczeñ, równie¿ pomostowy, na tle konku-
rencyjnych rynków pracy? Myœlê o Europie i nie
tylko. Czy czasem zbyt drastyczne i drakoñskie
zasady, choæby piêknie zweryfikowane przez
CIOP, nie spowoduj¹, ¿e do tych oœmiuset tysiêcy
Polaków, aktywnych Polaków, przybêdzie dal-
szych osiemset tysiêcy? I pojawi siê problem ju¿
nie tyle pokoleniowy, problem demograficzny, ile
problem jednego pokolenia, ¿e nie bêdzie mog³o
ono sprostaæ potrzebom naszego kraju i spo³e-
czeñstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na tym posiedzeniu Wysokiej Izby bêdziemy po-

dejmowaæ decyzjê o przysz³oœci polskiego systemu
emerytalnego. O randze tego wydarzenia, o emo-
cjach, jakie wzbudza ono wœród spo³eczeñstwa,
niech œwiadcz¹ zdarzenia, jakie mia³y miejsce tak-
¿e dzisiaj, ale równie¿ mniej wiêcej tydzieñ temu.

Ja to wyst¹pienie, które dzisiaj mam zaszczyt
wyg³aszaæ z mównicy senackiej, w du¿ej czêœci
chcia³bym zadedykowaæ panu senatorowi Augu-
stynowi, niestety nieobecnemu tutaj.

Szanowni Pañstwo, pojawia siê pytanie: jak
mog³o dojœæ do takiej sytuacji? Nie chodzi o to, ¿e
w tej chwili nie ma pana senatora Augustyna, tyl-
ko wracam do poprzedniego w¹tku. Jak mo¿na
by³o doprowadziæ do tych wszystkich protestów
spo³ecznych?

I kolejne pytanie, bo tu powstaje pewna lawina
pytañ: gdzie jest s³owo „mi³oœæ”, które jest s³owem
kluczem tego rz¹du? Szanowni Pañstwo, z mi³o-
œci¹ powinna iœæ w parze wiernoœæ, wiernoœæ
obietnicom. A tu, mo¿na powiedzieæ, wygl¹da na
to, ¿e na ka¿dym kroku jest zdrada.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zasady demo-
kracji s¹ jasne i oczywiste. Wiêkszoœæ stanowi
prawo, wiêkszoœæ podejmuje decyzje, ale to wcale
nie znaczy, ¿e wiêkszoœæ ma racjê. Jednak rol¹
opozycji jest to, aby wskazywaæ te obszary, które
powinny zostaæ zmienione i poprawione. Kolejne
pytanie: czy koalicja rz¹dz¹ca chce s³uchaæ?

I nastêpne pytanie, Szanowni Pañstwo: jak na
takie standardy, o których wspomnia³em, te de-
mokratyczne, reaguje Platforma Obywatelska?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e przyk³ad pana senatora Au-
gustyna jest klasyczny, on po prostu wpada w pa-
nikê. Nie potrafi, a byæ mo¿e nawet nie próbuje,
tych standardów zachowaæ.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przyk³adem
niech bêdzie w³aœnie posiedzenie Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, w zasadzie ostatnie dwa po-
siedzenia. Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej
tak piêknie siê nazywa i tak wa¿nymi zajmuje siê
sprawami, a jakie s¹ nasze doœwiadczenia… Nie
by³a to, Szanowni Pañstwo, polityka mi³oœci. Pan
senator Augustyn, jako przewodnicz¹cy tej komi-
sji, tak naci¹ga³ regulamin, aby nie doprowadziæ
do g³osowania nad wnioskiem o odrzucenie tej
ustawy, który z³o¿y³em. Pan przewodnicz¹cy wie-
dzia³ wtedy, ¿e ten wniosek zostanie przyjêty,
i z jakiegoœ powodu wpad³ w panikê. Nie przynios-
³y efektu telefony wykonywane do nieobecnych
senatorów Platformy, aby uzyskaæ wiêkszoœæ.
Dlaczego wywo³a³o to takie zachowanie? Ano wy-
daje mi siê, ¿e byæ mo¿e chodzi³o o perspektywê
spojrzenia, wymownego spojrzenia, pozbawione-
go ju¿ tego elementu mi³oœci, pana premiera.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja przypomi-
nam sobie pewne p³omienne wyst¹pienie pana
senatora Augustyna, który mniej wiêcej na po-
cz¹tku tego roku mówi³ o hipokryzji. I przywo³y-
wa³ wówczas cytat z wypowiedzi swojego kolegi.
Nie bêdê wymienia³ jego nazwiska, ¿eby nie robiæ
zbêdnej reklamy, ale jego kolega partyjny jest
w tej chwili pos³em. Pad³y wówczas s³owa: „Hima-
laje hipokryzji”, a pan przewodnicz¹cy Augustyn
by³ ³askaw dodaæ jak¿e g³êbok¹ myœl, ¿e Prawo
i Sprawiedliwoœæ ze swoj¹ hipokryzj¹ wylecia³o
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w kosmos. I tu pojawia siê, Szanowni Pañstwo –
zwracam siê do kolegów z Platformy Obywatel-
skiej – kolejne pytanie: jak okreœliæ wasz¹ hipo-
kryzjê? Myœlê, ¿e trzeba to pozostawiæ przysz³ym
pokoleniom, gdy¿ w s³owniku jêzyka polskiego nie
ma chyba w tej chwili odpowiednich s³ów, aby to
sklasyfikowaæ. W zwi¹zku z tym pozostawiam to
bez komentarza.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zobaczmy wiêc
znowu tê politykê mi³oœci, zobaczmy cud. Szkoda,
¿e ta debata odbywa siê tak póŸno, bowiem mogli-
byœmy wyjœæ przed budynek parlamentu, mogli-
byœmy zobaczyæ protestuj¹cych tam nauczycieli.
I Szanowni Pañstwo – zwracam siê do kolegów
z Platformy – pewne pytanie, pewne spostrze¿e-
nie: czy mielibyœcie odwagê tam pójœæ?. Mieliby-
œcie odwagê na przyk³ad zanieœæ im gor¹cej her-
baty? Powiedzieæ im, jak bardzo ich kochacie? Po-
wiedzieæ, jak bardzo cenicie to wszystko, co w tej
chwili robicie i ¿e robicie to z troski o nich, z troski
o dobroæ oraz jesieñ ich ¿ycia? Szanowni Pañ-
stwo, czy mielibyœcie odwagê wyjœæ? Mo¿e mieli-
byœcie odwagê zabraæ ze sob¹ pana premiera?
A mo¿e poszed³by z wami tak¿e pan pose³ Palikot
i pokaza³by swoje jak¿e wymowne, czêsto pokazy-
wane gad¿ety? Czy o to chodzi?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Panie Marsza³ku… Przepraszam, Pani Marsza-
³ek, tak jak powiedzia³em na pocz¹tku, matema-
tyka jest nieub³agana, ale dla spokoju swojego
sumienia, mimo ¿e wiem, jaki los spotka popraw-
ki, które chcê w tej chwili z³o¿yæ, chcia³bym je je-
dnak na rêce pani marsza³ek z³o¿yæ, maj¹c œwia-
domoœæ, ¿e maj¹ one bardzo ma³e szanse na reali-
zacjê. Pani Marsza³ek, sk³adam te poprawki.
Dziêkujê bardzo za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Te poprawki s¹ podpisane, tak?
Zapraszam pana senatora Dajczaka.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Koñczymy dzisiaj pewien etap dyskursu publi-

cznego na bardzo istotny temat. Koñczymy pe-
wien etap, bo pewnie ta dyskusja w dniu dzisiej-
szym, po przeg³osowaniu ustawy w Wysokiej Izbie
siê nie zakoñczy. Ta dyskusja jest bardzo istotna,
tak jak powiedzia³em, poniewa¿ dotykamy bardzo
delikatnej materii, delikatnej rzeczywistoœci spo-
³ecznej, jak¹ s¹ w³aœnie ubezpieczenia spo³eczne.
To jest pewna rzeczywistoœæ, która funkcjonuje

na zasadzie zaufania spo³ecznego i myœlê, ¿e to
stanowi o istocie i wa¿noœæ tego problemu.

W tej dyskusji pad³o wiele wa¿kich argumen-
tów, równie¿ takich argumentów, które by³y pew-
nie nie do przyjêcia, z którymi nie nale¿y siê zgo-
dziæ, ale pad³o te¿ wiele wa¿nych, znacz¹cych ar-
gumentów, które nale¿a³o, jak s¹dzê, w tej deba-
cie wzi¹æ pod uwagê. Równie¿ dzisiaj w tej dysku-
sji senackiej takie argumenty pada³y, ale myœlê,
¿e wszyscy… przynajmniej czêœæ opozycyjna Se-
natu bez wielkiej nadziei przyst¹pi³a do tej deba-
ty, poniewa¿ zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e rz¹d
bêdzie wierny do koñca zasadzie, któr¹ prezento-
wa³ w czasie tej debaty publicznej, ¿e niech dys-
kusja trwa, a my róbmy swoje. I tak pewnie siê
stanie, ¿e te wszystkie poprawki, w wiêkszoœci
s³uszne poprawki, które zosta³y w tej Izbie zg³o-
szone, czy bêd¹ jeszcze zg³oszone, nie spotkaj¹ siê
z aprobat¹ rz¹du, zostan¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo-
œci¹ czy wiêkszoœci¹ partii rz¹dz¹cej odrzucone.
Niestety, bo myœlê, ¿e zaufanie spo³eczne jest bar-
dzo istotne i nie warto go traciæ przy tak istotnej
sprawie. Jest to pewna umowa spo³eczna, której
zmiana wymaga pewnego konsensusu spo³eczne-
go. Pan senator Rulewski wspomnia³ o tym, gdy
pyta³, co z tymi, którzy przez dziesiêæ lat wp³acali
sk³adki. Dlaczego oni nie maj¹ odnieœæ pewnej ko-
rzyœci z tego, tylko zosta³o to brutalnie, bo tak
trzeba powiedzieæ, przeciête? Wszyscy siê zgadza-
my z tym, ¿e temat jest trudny, ¿e temat nale¿y
dyskutowaæ, ¿e pewnie trzeba te uprawnienia
w jakiœ sposób wygaszaæ, ale w³aœnie wygaszaæ,
a nie brutalnie przecinaæ bez rozmowy spo³ecznej,
bez uwzglêdnienia aspektu w³aœnie zaufania spo-
³ecznego, które w tym momencie zosta³o, jak
s¹dzê, bezpowrotnie stracone.

Tym bardziej, ¿e nie otrzymaliœmy odpowiedzi
ze strony rz¹dowej – dzisiaj w kilku wyst¹pieniach
pada³o takie pytanie – czy rz¹d konsultowa³ tê
sprawê z ludŸmi, którzy znaj¹ siê na sprawach
konstytucyjnych. Czy jest pewnoœæ, ¿e sposób,
w jaki jest to wykonywane, w jaki rz¹d przeprowa-
dza tê ustawê, to jest sposób, który nie uderza
w fundamenty pañstwa prawnego? Nie mamy ta-
kiej pewnoœci, takiej odpowiedzi nie otrzymaliœ-
my. Takiej pewnoœci nie mamy i tym bardziej zau-
fanie spo³eczne, jeœliby siê okaza³o, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny zakwestionowa³by sposób prze-
prowadzenia tej ustawy, zostanie podkopane.
Myœlê, ¿e to w tym momencie jest sprawa, która
jest bardzo istotna, i warto by³o przy okazji tej roz-
mowy wznieœæ siê troszeczkê ponad. Byæ mo¿e to
by kosztowa³o trochê wiêcej, byæ mo¿e to by trwa-
³o trochê d³u¿ej, ale pewnie w innej atmosferze by
siê to odby³o, nie mielibyœmy tych sytuacji, które
mieliœmy tydzieñ temu, które mamy dzisiaj.

Ja myœlê, ¿e dla dobra spo³ecznego, bo tak trze-
ba powiedzieæ, warto by³o podj¹æ tak¹ rozmowê
i warto by³o te uprawnienia wygaszaæ, ale w taki
sposób, aby to odbywa³o siê na zasadzie porozu-
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mienia. Czyli chodzi o to, ¿eby ci wszyscy, którzy
bêd¹ chcieli tak¹ pracê podejmowaæ w najbli¿-
szym czasie, podejmowali j¹ ze œwiadomoœci¹, ¿e
to bêdzie siê wi¹za³o ju¿ nie z takimi przywilejami,
jakie by³y do tej pory, bêd¹ to inne przywileje, bê-
dzie inny ich zakres, bêd¹ inne mo¿liwoœci przej-
œcia ewentualnie na wczeœniejsz¹ emeryturê.
I myœlê, ¿e to by³oby uczciwe wobec spo³eczeñ-
stwa, wobec tych grup, które podpisuj¹c tak¹
umowê spo³eczn¹, zdawa³y sobie sprawê, ¿e po-
dejmuj¹ pracê szczególnie, tak j¹ nazwijmy, nie-
bezpieczn¹ czy w szczególnych warunkach, ale
podejmuj¹ j¹ ze œwiadomoœci¹, ¿e w zamian za to
bêd¹ mog³y wczeœniej odejœæ na emeryturê. To zo-
sta³o brutalnie, tak jak powiedzia³em, przerwane,
bez mo¿liwoœci jakiejkolwiek rozmowy, bez poro-
zumienia, bez mo¿liwoœci wys³uchania racji
dwóch stron.

Bo ja siê nie zgodzê ze stwierdzeniem – tutaj pa-
da³o ono dzisiaj kilkukrotnie, mówi³ o tym przede
wszystkim pan senator Augustyn – ¿e odby³o siê
mnóstwo spotkañ. Szanowni Pañstwo, mo¿e siê
odbyæ mnóstwo spotkañ i mo¿emy podawaæ ró¿ne
liczby tych spotkañ, ale to wcale nie bêdzie zna-
czy³o, ¿e na tych spotkaniach by³a wola s³uchania
i rozmowy. Byæ mo¿e by³a tylko, jak niektórzy mó-
wili, jak podkreœlaj¹ zwi¹zki, wola monologu
i zwi¹zki musia³y tego monologu wys³uchiwaæ, ale
z tego nic nie wynika³o. Ja myœlê, ¿e w takiej atmo-
sferze te spotkania siê odbywa³y i niestety tego po-
rozumienia, woli s³uchania drugiej strony i do-
chodzenia do jakichœ kompromisów, bo oczywi-
œcie te kompromisy by³y tu potrzebne, zabrak³o.

I myœlê te¿, ¿e ci¹g³e powo³ywanie siê na to, ¿e
to jest ustawa, która bierze pod uwagê argumenty
medyczne, jest takim trochê oszukiwaniem spo³e-
czeñstwa. Nie oszukujmy siê, tu przede wszyst-
kim graj¹ rolê argumenty ekonomiczne. Bo mamy
mnóstwo przyk³adów niespójnoœci, nielogiczno-
œci w tych tabelach, które zosta³y zaproponowa-
ne. Gdyby faktycznie by³y brane pod uwagê tylko
argumenty medyczne, to nie by³oby takich sytua-
cji, które mamy. Za chwilê zaproponujê popraw-
kê, która w ¿aden sposób nie mieœci siê w kon-
wencji argumentów medycznych. Myœlê, ¿e argu-
ment ekonomiczny przewa¿y³ pod ka¿dym wzglê-
dem i trzeba to jasno powiedzieæ. I tak jak powie-
dzia³em, to zaufanie spo³eczne zosta³o w znacz-
nym stopniu stracone. Myœlê, ¿e te rozmowy, któ-
re w tej chwili trwaj¹… W tej atmosferze byæ mo¿e
rz¹d za rok zaproponuje, aby wiek emerytalny
podnieœæ do lat siedemdziesiêciu, byæ mo¿e trze-
ba bêdzie uzyskaæ jakieœ specjalne zaœwiadczenie
lekarskie, ¿eby przejœæ na emeryturê. W tej chwili
nie mo¿emy byæ niczego pewni. Jeœli rz¹d w taki
sposób przeprowadzi³ tak wa¿n¹ ustawê, to byæ
mo¿e to dalej bêdzie siê odbywa³o w takiej kon-
wencji. Niestety, tak jak powiedzia³em, szkoda, ¿e

to siê nie odby³o w ramach konsensusu spo³ecz-
nego, w formie pewnej umowy, zmiany umowy
spo³ecznej. Zmiana umowy spo³ecznej powinna
siê odbywaæ w drodze konsensusu i wzajemnego
porozumienia, a przynajmniej wykazania chêci
wys³uchania drugiej strony, wys³uchania nieza-
przeczalnych argumentów wobec wprowadzania
do ustawy pewnych rozwi¹zañ.

Dzisiaj rano mieliœmy mo¿liwoœæ ogl¹daæ strajk
kolejarzy w Bia³ogardzie. Ja przez chwilê tylko
s³ucha³em i patrzy³em. Jeden z maszynistów siê
wypowiada³, tutaj dzisiaj to stwierdzenie te¿ pa-
da³o, o tym, jakie argumenty medyczne siê zmie-
ni³y. Skoro on przez ileœ lat jeŸdzi³ lokomotyw¹,
skoro on tê lokomotywê swojemu synowi przeka-
za³, to jakie argumenty medyczne siê zmieni³y? Co
siê takiego zmieni³o, ¿e on tê emeryturê pomosto-
w¹ móg³ dostaæ, natomiast jego syn ju¿ jej nie do-
stanie, bo data, od jakiej on na tê lokomotywê, ko-
lokwialnie mówi¹c, usiad³, nie bêdzie siê zgadza-
³a? Nic siê nie zmieni³o. Mówmy szczerze, ¿e cho-
dzi po prostu o argumenty ekonomiczne. Taka
jest prawda. To samo dotyczy nauczycieli. Ten za-
wód, który wymaga pewnych predyspozycji czy
sprawnoœci psychofizycznych, w sensie technicz-
nym wiele siê nie zmieni³. Nie zmieni³a siê nasza
m³odzie¿ czy dzieci, one wymagaj¹, myœlê, jeszcze
bardziej wzmo¿onego wysi³ku, opieki. A my mówi-
my o jakichœ argumentach medycznych. No, nie-
prawda, one siê nie zmieni³y. Dlatego myœlê, ¿e
rz¹d nie do koñca mia³ dobr¹ wolê, aby na temat
tej ustawy szczerze ze spo³eczeñstwem rozma-
wiaæ. Ten argument, jeszcze raz to z naciskiem
powtórzê, argument tylko ekonomiczny jest nie
do przyjêcia. Szkoda, ¿e tak siê sta³o, bardzo tego
¿a³ujê. Myœlê, ¿e to bêdzie mia³o swoje skutki
w dalszych latach i w dalszych napiêciach spo³e-
cznych. Mam nadziejê, ¿e one nie bêd¹ du¿e. Ale
rz¹d sobie na to zapracowa³, ¿eby w jakiœ sposób
w tej chwili one siê uwydatni³y.

Chcia³bym z³o¿yæ poprawkê, Pani Marsza³ek,
do za³¹cznika nr 2 pozycja 21. To jest jeden z przy-
k³adów, proszê pañstwa, ¿e tego zupe³nie nie
mo¿na zrozumieæ. Pan minister powiedzia³, kiedy
mówi³em o tym w pytaniu, ¿e strona rz¹dowa nie
widzi powodów, ¿eby to zmieniæ. Mo¿na tak odpo-
wiedzieæ, ale proszê mi podaæ logiczne przyczyny.
W tej pozycji dwudziestej pierwszej do prac
o szczególnym charakterze zakwalifikowana jest
praca nauczycieli, wychowawców i innych praco-
wników pedagogicznych zatrudnionych w m³o-
dzie¿owych oœrodkach wychowawczych, m³odzie-
¿owych oœrodkach socjoterapii i oœrodkach szkol-
no-wychowawczych. Nie jest natomiast zakwalifi-
kowana praca nauczycieli w oœrodkach opiekuñ-
czo-wychowawczych i w pogotowiach opiekuñ-
czo-wychowawczych. Ja myœlê, ¿e ta praca jest
o wiele trudniejsza ni¿ wymieniona w za³¹czniku.
S¹dzi³em, ¿e to jakieœ przeoczenie ministerstwa,
jakieœ nieporozumienie i ¿e w sposób naturalny
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powinno siê to tam znaleŸæ. Ale otrzyma³em odpo-
wiedŸ pana ministra, ¿e rz¹d uwa¿a, ¿e to nie za-
s³uguje na zakwalifikowanie do tej tabeli. No to
bardzo bym prosi³ o logiczne uzasadnienie, czym
siê ró¿ni praca w tych oœrodkach od pracy w oœ-
rodkach, które zosta³y zakwalifikowane. Myœlê, ¿e
niczym. I to te¿ jest dowód na to, ¿e nie argumenty
merytoryczne, argumenty medyczne, tylko eko-
nomiczne decydowa³y o tych tabelach, które rz¹d
zaproponowa³. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Równe dzie-
siêæ minut.

Zapraszam pana senatora Augustyna.
Dziêkujê, podpisa³ pan tê poprawkê.
Proszê bardzo, pan senator Mieczys³aw Augu-

styn.
(Rozmowy na sali)
Spokojnie, Panie Senatorze, wiem, ¿e pan wró-

ci³ z jakiegoœ spotkania.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Poradzono mi kiedyœ, ¿eby oceniaj¹c rzeczy,

stosowaæ bardzo prost¹ metodê: wystarczy podo-
bno wyobraziæ sobie, ¿e czegoœ nie ma. Dotyczy to
tak samo ludzi, jak i rzeczy, jak i spraw. WyobraŸ-
my sobie zatem, ¿e dzisiaj nie ma przed³o¿enia
rz¹dowego, ¿e po raz kolejny tego nie rozstrzygnê-
liœmy. Wydaje siê, ¿e skutki powinniœmy zobaczyæ
w ca³ej rozci¹g³oœci, we wszystkich aspektach,
a by³yby one, wed³ug mnie, fatalne. Fatalne dlate-
go, ¿e prawdopodobnie nap³ynê³aby kolejna fala
oko³o dwustu tysiêcy wczeœniejszych emerytów,
którym jeszcze musielibyœmy, ¿ycz¹c zdrowia, za-
pewniæ emerytury na przyzwoitym poziomie bez
w¹tpienia w jakimœ stopniu kosztem tych wszyst-
kich, którzy przeszli na emerytury o czasie. Oczy-
wiœcie wtedy, kiedy dotyczy to ludzi, którzy na-
prawdê ze wzglêdów medycznych utracili zdro-
wie, ale nie przeszli na rentê, ma to swoje uzasa-
dnienie. Ale do tej pory niezale¿nie od tego, czy to
by³y projekty SLD, czy to by³y projekty PiS, czy
omawiany dziœ projekt, wszyscy zak³adali, ¿e ta
grupa bêdzie zdecydowanie wê¿sza ani¿eli ta, któ-
ra dzisiaj ma prawo do przechodzenia wczeœniej
na emeryturê.

Jakie to by mia³o skutki dla pozosta³ych? Jakie
to by mia³o skutki dla systemu? Przed³u¿anie ta-
kiego stanu by³oby fataln¹ wiadomoœci¹ dla eme-
rytów w Polsce. Rzeczywiœcie maj¹ oni prawo czuæ
siê dzisiaj s³abo uposa¿eni. Te emerytury odbie-
gaj¹ nie tylko od marzeñ, ale i od poczucia spra-

wiedliwoœci. Tutaj nieraz pada³y takie s³owa, ¿e
emeryci czuj¹, i¿ nie s¹ w³aœciwie uposa¿eni, i ja
w sensie etycznym zawsze siê z nimi zgadza³em.
Ale kontynuowanie obecnego stanu absolutnie
nie pozwoli podnosiæ emerytur w sposób satys-
fakcjonuj¹cy dla tych osób. Ci zatem, którzy pro-
ponuj¹, ¿eby pozostawiæ wszystko po staremu al-
bo od³o¿yæ sprawê na póŸniej, tak naprawdê chy-
ba w pe³ni nie licz¹ tych skutków i nie licz¹ siê z ty-
mi, którzy tego prawa nie bêd¹ mieli. Solidarnoœæ,
która tak czêsto jest na ustach bardzo wielu, nie
jest drog¹ jednokierunkow¹. To nie jest tylko tak,
¿e ca³e spo³eczeñstwo ma byæ solidarne z niewiel-
k¹ grup¹, która pracuje w odmiennych warun-
kach. Jeœli to prawo i uprawnienie jest konieczne,
to w porz¹dku, ale jeœli budzi w¹tpliwoœci, na
przyk³ad medyczne, to wówczas nie jest ani spra-
wiedliwe, ani solidarne z wszystkimi, którzy ta-
kiego przywileju nie maj¹. Dlatego uwa¿am, ¿e
koniecznie powinniœmy przyj¹æ jednoznaczne
kryteria i trzymaæ siê ich po to, a¿eby wreszcie daæ
satysfakcjê i pewnoœæ tym, którzy w wyj¹tkowo
ciê¿kich warunkach pracuj¹, ale jednoczeœnie
baczyæ na skutki dla pozosta³ych emerytów i ren-
cistów, dla systemu emerytalnego.

Tak siê sk³ada, ¿e system emerytalny nie mo¿e
zbankrutowaæ. Nie mo¿e zbankrutowaæ, bo za-
wsze jest jakieœ wyjœcie: albo dosypiemy pieniê-
dzy z bud¿etu, albo podniesiemy sk³adkê, albo
obni¿ymy œwiadczenie. Jeœli bêdziemy prowadzili
do wiêkszego kryzysu w finansach dotycz¹cych
emerytur, to chcia³bym spytaæ, któr¹ opcjê wybie-
raj¹ ci, którzy nas do tego namawiaj¹: podnieœæ
podatki, podnieœæ sk³adki, obni¿yæ œwiadczenia
dla wszystkich po to, by starczy³o dla coraz wiêk-
szej grupy tych, którzy maj¹ prawo do emerytur
niekoniecznie nale¿nych im z tytu³u z³ych warun-
ków pracy. Myœlê, ¿e ¿adna z tych odpowiedzi nie
jest bliska nikomu z nas. Pozostaje zatem ureal-
niæ ten system, pójœæ drog¹ wytyczon¹ wtedy, kie-
dy tworzono zrêby reformy emerytalnej. Ta droga
to jest twarde przes³anie do Polaków. Z tego prze-
s³ania wynika, ¿e Ÿród³em pomyœlnoœci ka¿dego
z nas powinna byæ praca. Praca nie jest przecie¿
dopustem bo¿ym, lecz miejscem, w którym po-
winniœmy siê, jak Pan Bóg nakaza³, realizowaæ,
w którym powinniœmy sp³acaæ d³ug spo³eczeñ-
stwu, z radoœci¹ wype³niaæ obowi¹zek. Nawet
w naszym chrzeœcijañskim spo³eczeñstwie daleko
od takiego myœlenia odeszliœmy. Mówi¹ o tym ba-
dania. Marzeniem Polaka jest wczeœnie przejœæ na
emeryturê, jak najwczeœniej, bez liczenia siê
z tym, jakie to bêdzie mia³o skutki dla innych, bez
zastanawiania siê, czy to jest godziwe i czy tak na-
le¿y.

Takiemu myœleniu ten system mia³ siê sprzeci-
wiæ, postawiæ sprawê jasno: dostaniesz to, co
uzbierasz, wysokoœæ emerytury jest zwi¹zana
z tym, co zgromadzisz. Twarde to warunki, ale re-
alne, ale moralne. Oczywiœcie, i w tamtym syste-
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mie, w nowym systemie s¹ rzecz jasna zabezpie-
czenia dotycz¹ce tych, którzy z ró¿nych wzglêdów
losowych nie mog¹ udŸwign¹æ tego ciê¿aru i po-
do³aæ tak stawianym obowi¹zkom. Dotyczy to
tak¿e tych emerytur, emerytur pomostowych,
w³aœnie tej wyj¹tkowej sytuacji, która nie mo¿e
stawaæ siê norm¹, tak jak teraz, lecz musi byæ wy-
j¹tkiem.

Dlatego uwa¿am, ¿e Ÿle przys³u¿ylibyœmy siê
polskim emerytom, polskim pracownikom, pol-
skiej etyce w odniesieniu do systemu zabezpie-
czenia spo³ecznego, gdybyœmy dzisiaj cofnêli siê
przed odpowiedzi¹ na pytanie, komu tak napraw-
dê te emerytury pomostowe siê nale¿¹. Nie jest to
rzecz ³atwa. Wydawa³oby siê, ¿e – poniewa¿ tak
wielu nie chcia³o tej odpowiedzi udzieliæ w porê
poprzednio – przynajmniej w sposób w miarê ele-
gancki, a mo¿e spolegliwy, a mo¿e merytoryczny,
bêdzie oceniana ta propozycja. Tymczasem nie
zawsze tak by³o, ani w pracach komisji, ani na tej
sali. Wydaje mi siê, ¿e zbyt du¿o w tym by³o emo-
cji, a zbyt ma³o rozwagi i zbyt ma³o matematyki, li-
czenia tego, jakie to ma skutki dla innych. Nie dla
jakiegoœ mitycznego systemu. Jesteœmy w rodzi-
nie, polskiej rodzinie, która dysponuje okreœlon¹
pul¹ pieniêdzy innych ludzi, i obowi¹zkiem w³a-
dzy publicznej, naszym te¿, tu i teraz, w tym mo-
mencie, jest stworzenie ³adu w miarê sprawiedli-
wego tak¿e w rozumieniu etycznym. Ka¿dy, kto
próbowa³by od tego uciekaæ, znajdzie siê na polu
ostrej polityki, ostrej polemiki, daleko od meryto-
rycznych rozstrzygniêæ. Zachêca³bym pañstwa,
a¿eby jeszcze przed g³osowaniem, tak¿e sk³adaj¹c
poprawki, braæ jednak pod uwagê to szersze spoj-
rzenie.

S¹ rzeczy, którymi mo¿na siê bawiæ, s¹ rzeczy,
którymi mo¿na wojowaæ. Bêdziemy mieli ku temu
okazjê – mówiê to do wszystkich politycznych har-
cowników. Ale kwestia przysz³oœci emerytów
w Polsce to jest zbyt powa¿na sprawa, by mo¿na
by³o oddaæ j¹ w pacht nieograniczonej niczym,
a zw³aszcza wyliczeniami, polemiki politycznej.

Proszê z tego miejsca, byœmy postarali siê
w miarê bezstronnie doceniæ wysi³ek rz¹du, tê
propozycjê wychodz¹c¹ daleko poza ramy, w któ-
rych by³a na pocz¹tku, daleko w kierunku tego, co
proponowali partnerzy spo³eczni, na tyle, na ile
uwa¿aliœmy, ¿e to wynika z logiki systemu, na ty-
le, na ile to by³o do przyjêcia ze wzglêdów ekono-
micznych, ale tak¿e na tyle, na ile to wydawa³o siê
sprawiedliwe, czyli etyczne.

To jest spotkanie w pó³ drogi. Ka¿dy mo¿e pa-
trzeæ wstecz, na to, jak by³o, przede wszystkim je-
dnak ka¿dy powinien patrzeæ do przodu, to zna-
czy w kierunku likwidacji tych zagro¿eñ, które
pracownikom do dzisiaj towarzysz¹ w zbyt wielu
miejscach pracy. Powinniœmy zawieraæ sojusz ze
wszystkimi – czy s¹ z opozycji, czy z koalicji, czy ze

zwi¹zków zawodowych, czy s¹ pracodawcami –
w sprawie tego, ile mo¿emy zrobiæ i jak szybko,
byœmy przestali siê martwiæ osobami, które pra-
cuj¹ w bardzo trudnych warunkach, ponad si³y,
ponad ludzk¹ wytrzyma³oœæ. Wtedy dyskusja
o emeryturach pomostowych stanie siê bezprzed-
miotowa.

Ta strategia, która ma byæ do 2014 r., nakreœla
jakiœ horyzont. Myœlê, ¿e warto go widzieæ i nie
uwa¿aæ dzisiaj tej sprawy za zamkniêt¹, za rzecz
zakoñczon¹…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale ju¿
min¹³ pana czas.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê bar-
dzo.)

Dziêkujê bardzo w tej czêœci debaty.
Pan senator Krzysztof Majkowski, proszê up-

rzejmie.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie wiem, czy moje wyst¹pienie wprowadzi ja-

kieœ nowe elementy do dzisiejszej dyskusji,
chcia³bym jednak zwróciæ pañstwa uwagê na kil-
ka aspektów, które prawdopodobnie do tej pory
nie by³y poruszane.

Otó¿ na pocz¹tek, Pani Marsza³ek, chcê, byæ
mo¿e z nostalgi¹, zaprezentowaæ odrobinê hi-
storii. Zwracam siê tu do pana senatora Rulew-
skiego…

(Senator Jan Rulewski: Bêdê tym muzeum…)
…jako cz³owieka instytucji. Zaraz wyjaœniê,

o co chodzi. Otó¿, Szanowni Pañstwo, cofnijmy siê
o dwadzieœcia osiem lat wstecz. W nocy z 16 na
17 sierpnia 1980 r. osiemnaœcie osób z tak zwane-
go Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego
og³osi³o dwadzieœcia jeden postulatów, które by³y
pocz¹tkiem nowego œwiata, tak to nazwijmy,
uwa¿aj¹c wydarzenia sierpniowe za w³aœnie takie
zdarzenie.

W 2003 r. te postulaty trafi³y na œwiatow¹ listê
dziedzictwa kulturowego UNESCO „Pamiêæ œwia-
ta”. Co siê znajduje w tych zapisach? Nie chcê
pañstwu przypominaæ o prawie do strajków,
wszystkich kwestiach zwi¹zanych z… nawet
o kartkach na miêso tam by³o, o milicji, o s³u¿-
bach specjalnych, no, o wszystkim. Ale chcia³bym
pañstwu przypomnieæ sprawy, które dotyczy³y
pracy, pozwoli³em sobie wydrukowaæ, dopiero te-
raz, w przerwie, tych dwadzieœcia jeden postula-
tów. Czternasty postulat to by³o obni¿enie wieku
emerytalnego dla kobiet do piêædziesiêciu piêciu
lat, dla mê¿czyzn do szeœædziesiêciu, lub zape-
wnienie emerytur po przepracowaniu w PRL trzy-
dziestu lat w przypadku kobiet i trzydziestu piê-
ciu w przypadku mê¿czyzn. Sk¹d my to znamy?
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Sytuacja zmienia siê jak w kalejdoskopie. Na-
stêpne punkty to poprawienie warunków pracy
oraz zapewnienie pe³nej opieki medycznej oso-
bom pracuj¹cym. I dwudziesty pierwszy punkt,
wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pra-
cy i zrekompensowanie braku wolnych sobót pra-
cuj¹cym w ruchu ci¹g³ym w systemie czterobry-
gadowym innym dniem wolnym od pracy.

To s¹ rzeczy, które by³y jak gdyby podstaw¹ do te-
go, cowtej chwilimamy.Wszyscysiêpowo³ujemyna
wydarzenia sierpniowe, wszyscy wracamy pamiêci¹
do tamtych czasów, tylko ci ludzie, Panie Senatorze
Rulewski… Ja wówczas jako m³ody cz³owiek, jeszcze
nieukszta³towany politycznie, odbywaj¹cy s³u¿bê
wojskow¹, a myœlê, ¿e dobrze wychowany przez
swoich rodziców, po raz pierwszy znalaz³em siê
wareszcienaczternaœciedni, tylko iwy³¹czniedlate-
go, ¿e broni³em stanowiska, ¿e miêdzy innymi pan
w wydarzeniach bydgoskich i w tych wydarzeniach
sierpniowych mia³ racjê. Stanowisko prezentowane
teraz przez pana dla mnie jest niepojête, bo albo na
tyle przez tych dwadzieœcia siedem lat sytuacja spo-
³eczna i gospodarcza siê zmieni³a, albo ludzkie oby-
czaje uleg³y tak znacznej metamorfozie.

Szanowni Pañstwo, co do emerytur pomosto-
wych… Wiele dzisiaj mówiliœmy na temat aspektu
ekonomicznego. Otó¿ ja nie chcê powtarzaæ za po-
przednikami, ale ja po prostu nie wyobra¿am sobie,
jak mo¿na mówiæ, wypowiadaæ takie s³owa, ¿e na te
dwieœcie siedemdziesi¹t czy nawet trzysta tysiêcy
osób maj¹ siê sk³adaæ pozostali ubezpieczeni.

Otó¿ nie, zdecydowanie nie. Je¿eli osoba pra-
cuje przez czterdzieœci lat i odprowadza sk³adki –
pozwoli³em sobie zrobiæ takie wyliczenie – jeœli
mê¿czyzna odprowadza sk³adki przez czterdzieœci
lat, to uzbiera na swoim koncie w granicach
400–450 tysiêcy, to jest byæ mo¿e kolokwialnie
powiedziane, ale w granicach 450 tysiêcy z³. Za-
k³adaj¹c, ¿e wysokoœæ tej emerytury bêdzie w gra-
nicach 1 tysi¹ca 500 z³ czy 1 tysi¹ca 800 z³, to tych
œrodków bez ¿adnych operacji finansowych wy-
starczy na dwadzieœcia piêæ do trzydziestu lat. To
ja pytam, jaka to jest ³aska, ¿e cz³owiek, który te
œrodki wypracowa³, gdy ju¿ straci³ zdrowie, gdy
ju¿ wyeksploatowa³ swój organizm, siêga po nie
w formie ja³mu¿ny czy w formie jakiegoœ zasi³ku.

Mnie siê wydaje, ¿e cz³owiek pracy to jest cz³o-
wiek przede wszystkim godny. Je¿eli on pracowa³
przez te czterdzieœci lat, pracowa³ dobrze, to ma
prawo do odpowiedniego œwiadczenia, wyp³aca-
nego za ten okres, który przepracowa³. Tak jak po-
wiedzia³em, tego kapita³u wystarczy³oby na trzy-
dzieœci lat. Mê¿czyzna przechodzi na emeryturê
w wieku szeœædziesiêciu lat, a œrednia wieku…
Wydaje mi siê, ¿e jeszcze nie doczekaliœmy cza-
sów, chyba nawet w Europie nie ma takiego pañ-
stwa, które pochwali³oby siê tym, ¿e œrednia d³u-
goœæ ¿ycia mê¿czyzny to dziewiêædziesi¹t lat. Z te-

go, co wiem, to mê¿czyzna w Polsce œrednio ¿yje
chyba siedemdziesi¹t jeden czy siedemdziesi¹t
dwa lata. Tak ¿e mówmy tu, Szanowni Pañstwo,
o jedenastu czy dwunastu latach, przez które te
œwiadczenia bêd¹ p³acone, a nie mówmy o aspek-
cie ekonomicznym w ten sposób, ¿e czêœæ sk³ada
siê na pozosta³¹ rzeszê osób.

Mo¿e jeszcze w odniesieniu do ekonomii. Sza-
nowni Pañstwo, kilkanaœcie minut temu, podczas
przerwy, zaczepi³a mnie pani redaktor z Polskiego
Radia, aby przeprowadziæ krótki wywiad. Otó¿ od
niej siê dowiedzia³em, ¿e w tej chwili prawdopo-
dobnie zapad³a decyzja dotycz¹ca wznowienia
i prowadzenia rozmów z nauczycielami, którzy
dzisiaj protestowali. To jest sk³on w stronê pana
senatora Kalety, który odsy³a³ nas dzisiaj przed
bramy sejmowe do manifestuj¹cych.

Teraz tak. Zak³adaj¹c, ¿e te czterysta dwana-
œcie czy czterysta piêtnaœcie tysiêcy pracowni-
ków, o których mówi³ pan senator Augustyn, nie
bêdzie objête projektem tej ustawy, to ile nam zo-
staje, dwieœcie tysiêcy czy dwieœcie kilkadziesi¹t
tysiêcy osób. Czy takich œrodków i takich argu-
mentów mamy u¿ywaæ, obra¿aj¹c siê nawzajem
i obra¿aj¹c tych ludzi pracy, a¿eby faktycznie za-
p³aciæ im za to, za co ta zap³ata, myœlê, jednozna-
cznie im siê nale¿y?

Szanowni Pañstwo, ja zg³asza³em, zadawa³em
miêdzy innymi panu ministrowi pytania dotycz¹ce
uwzglêdnienia zagro¿eñ, które wystêpuj¹ w s¹sie-
dztwie miejsca pracy. Jeszcze raz to powtórzê, bo
upieram siê – tu patrzê na pana senatora Rulew-
skiego – ¿e w myœl kodeksu pracy na stanowisku
pracy nie powinno wystêpowaæ ¿adne zagro¿enie,
je¿eli ju¿, to mówimy o s¹siedztwie. Je¿eli nie
uwzglêdniamy takich zagro¿eñ – tu powo³am siê
na wypowiedŸ pana ministra przedstawion¹ z roz-
brajaj¹c¹ szczeroœci¹ o tym, ¿e eksperci zatrudnie-
ni przez rz¹d nie uznali, ¿e zagro¿enia takie jak ha-
³as, zmiana nocna, zagro¿enie wibracj¹, promie-
niowaniem jonizuj¹cym lub polem elektromagne-
tycznym to s¹ zagro¿enia, które bezpoœrednio
wp³ywaj¹ na zdrowie i ¿ycie ludzkie – to ja pytam:
jakie kategorie maj¹ decydowaæ? Miêœnie tego tan-
cerza zawodowego, który siê zmêczy³? Z ca³ym sza-
cunkiem dla tancerza, ale myœlê, ¿e nie.

W tej chwili w myœl nowelizacji ustawy o ochro-
nie œrodowiska ha³as jest traktowany jako zanie-
czyszczenie. To nie jest tak, jak mog³oby siê ko-
muœ wydawaæ, ¿e s¹siad g³oœniej przesun¹³ tabo-
ret i dzwoniliœmy na policjê, bo ha³asuje. W tej
chwili ha³as jest zakwalifikowany jako zanieczy-
szczenie, a to oznacza bezpoœrednie oddzia³ywa-
nie na organizm ludzki. Je¿eli my tego typu spraw
nie bêdziemy eksponowaæ, nie bêdziemy uwzglê-
dniaæ, to co nam zostanie.

Ja przywo³am jeszcze raz, mo¿e zachowujê siê
troszeczkê niegrzecznie, ale z tej trybuny pada³y
oskar¿enia wobec ministra z Kancelarii Prezyden-
ta, pana…
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(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dudy.)
…Dudy, który powo³ywa³ siê na ekspertyzy

prawnicze profesorów prawa zatrudnionych
przez Kancelariê Prezydenta, a¿eby pokazaæ, ¿e
profesor Religa móg³ byæ reprezentantem prezy-
denta w Senacie. Wówczas zwyciê¿y³a teza, ¿e
ekspertyza pani doktor z Uniwersytetu Warmiñ-
sko-Mazurskiego – z ca³ym szacunkiem, nie
chcê nawet przypominaæ, jak siê nazywa³a – jest
wa¿niejsza, ta ekspertyza by³a wa¿niejsza, bo
by³a przedstawiona przez pana marsza³ka Bo-
rusewicza.

Szanowni Pañstwo, na zakoñczenie powiem, ¿e
dzisiejszy projekt ustawy jest projektem, który
w sposób, myœlê, jednoznaczny krzywdzi wiele,
wiele osób. To nie jest tak, ¿e my walczymy tu o sie-
demset tysiêcy osób, ¿e wszyscy upieraj¹ siê, czy to
ze strony Prawa i Sprawiedliwoœci, czy to byæ mo¿e
spoœród pañstwa, ¿e milion sto czy milion dwieœcie
tysiêcy osób ma mieæ uprawnienia do emerytur
pomostowych. Nie. Ja myœlê, ¿e powinniœmy obra-
caæ siê w granicach tych trzystu piêædziesiêciu ty-
siêcy czy czterystu tysiêcy osób, ale w uwzglêdnie-
niem poprawek, byæ mo¿e tych poprawek, które
wnosi³ senator Kogut, czy tych, które wnosi³ sena-
tor Kaleta. Je¿eli jednak na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Narodowej, gdzie s¹ przedstawiciele
organizacji zwi¹zkowych, gdzie s¹ przedstawiciele
pracodawców, dwie i pó³ godziny dyskutujemy na
temat ustawy o emeryturach pomostowych, a na
koniec pan senator Iwan zg³asza wniosek, a¿eby
przyj¹æ proponowany projekt ustawy bez popra-
wek, to ja pytam: po co? Po co zbieraæ kilkadziesi¹t
osób, dyskutowaæ, m³óciæ, biæ pianê? Tylko i wy-
³¹cznie po to, ¿eby póŸniej 8:7 przeg³osowaæ to, co
chce siê przeg³osowaæ?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziesiêæ
minut minê³o.)

Szanowni Pañstwo, byæ mo¿e nieco przed³u-
¿am, ale zakoñczê takim kolokwialnym stwier-
dzeniem. Ka¿de pañstwo ma swoje przys³owia,
przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodu, ka¿dego naro-
du. Jedno z przys³ów mówi: murzyn zrobi³ swoje,
murzyn mo¿e odejœæ. Mnie siê wydaje, ¿e tym oso-
bom, które w warunkach naprawdê fatalnych, czy
to w latach PRL, czy w latach osiemdziesi¹tych,
pracowa³y w hutnictwie, w górnictwie, w energe-
tyce… Przecie¿ energetyka to by³ kiedyœ przemys³
zwi¹zany bezpoœrednio z górnictwem, by³o Mini-
sterstwo Górnictwa i Energetyki. W tej chwili gór-
nicy maj¹ swoj¹ ustawê, energetycy nawet nie zo-
stali ujêci na tej liœcie. Podam jeszcze przyk³ad.
Otó¿ w firmie zatrudniaj¹cej tysi¹c osób, gdzie
w warunkach szczególnych do tej pory pracuje
60% za³ogi, bo jest to firma pracuj¹ca w trybie ru-
chu ci¹g³ego, po nowelizacji tej ustawy bêdzie to
trzydzieœci osób. Czy to jest logiczne? Poddajê to
pañstwu pod rozwagê. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam senatora £ukasza Abgarowicza.
Proszê bardzo.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie bêdê mówi³ o szczegó³ach tej ustawy, bo na

ten temat wiele tu ju¿ powiedziano. Mówi³ o tym
bardzo obszernie pan senator Augustyn, bardzo
wiele opowiada³ pan minister, który odpowiada³
na pytania i wydaje mi siê, ¿e sprawy szczegó³owe
zosta³y omówione.

Chcia³bym powiedzieæ o dwóch sprawach. Po
pierwsze, o zasadzie, o której w³aœciwie zapomi-
namy albo bardzo rozmaicie j¹ rozumiemy, zasa-
dzie fundamentalnej dla ka¿dego Polaka, zasa-
dzie solidarnoœci. To stosowanie tej zasady dopro-
wadzi³o do tego, ¿e wybiliœmy siê na wolnoœæ i tyl-
ko stosowanie tej zasady, tak jak powinniœmy j¹
rozumieæ, pozwoli na postêp, pozwoli doganiaæ
œwiat, a nie zmierzaæ do katastrofy. Po drugie,
chcia³bym powiedzieæ o okolicznoœciach przyjmo-
wania tej ustawy. Najpierw nieco sprowokowany
wypowiedzi¹ pana senatora Koguta i pana sena-
tora Kalety chcia³bym powiedzieæ trochê o histo-
rii.

Przypomnijmy sobie, w jakich warunkach by³a
wprowadzana ustawa w 1998 r., ustawa, której
wynikiem jest dzisiejsza ustawa. Po czterech la-
tach, po niepe³nych czterech latach ciê¿kich wy-
rzeczeñ spo³eczeñstwa, kiedy przekszta³caliœmy
ustrój, pod rz¹dami postsolidarnoœciowych, by³y
cztery lata prosperity zmarnowane przez rz¹dy le-
wicowe. Nie by³o ¿adnych reform, nie ruszono
w gospodarce niczego, co poprawia³oby jej konku-
rencyjnoœæ, zostawiono z boku reformê zdrowia,
zostawiono równie¿ zbankrutowany system eme-
rytalny. A tak sobie myœlê, ¿e bankructwo tego sy-
stemu by³o jedn¹ z przyczyn, dla których pezet-
peerowcy zgadzali siê na Okr¹g³y Stó³ i na podzie-
lenie siê odpowiedzialnoœci¹, bo ruina tego syste-
mu ju¿ wtedy puka³a do drzwi i z ka¿dym rokiem
sytuacja siê pogarsza³a. W zwi¹zku z tym przy-
st¹piliœmy do reformy co najmniej o cztery lata za
póŸno.

Chcê te¿ przypomnieæ okolicznoœci gospodar-
cze, w jakich to siê dzia³o. Jak powiedzia³em, koñ-
czy³a siê w gospodarce prosperity wynikaj¹ca
z konsumpcji czy z realizacji prostych rezerw. Za-
wali³ siê rynek wschodni. Z dnia na dzieñ narasta-
³o bezrobocie. I w tych warunkach, w ciê¿kich wa-
runkach spo³ecznych i gospodarczych przysz³o
nam realizowaæ reformy, trudne, m¹dre reformy
wprowadzane przez rz¹d premiera Buzka. Wów-
czas to w³aœnie wszyscy siê zgodzili, w warunkach
porozumienia i w warunkach solidarnoœci tak ro-
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zumianej, jak ja to rozumiem, to znaczy zgodnej
z tym, co mówi³ Ojciec Œwiêty, czyli „jedni drugich
ciê¿ary noœcie” – chodzi o to, ¿eby silni brali na sie-
bie ciê¿ary s³abszych – aby by³a wprowadzana ta
reforma. To wtedy rezygnowaliœmy z wczeœniej-
szych emerytur i mówiliœmy o reformach pomo-
stowych. Ale to wtedy siê zgodzono, w ramach tej
w³aœnie solidarnoœci, ¿e emerytury pomostowe
bêd¹ tylko na jakiœ czas; te poprzednio ustalone
mia³y obowi¹zywaæ do koñca roku 2006.

Wiemy doskonale, ¿e w tych warunkach zakres
tych emerytur by³ znacznie szerszy, ni¿ to by wy-
nika³o z logiki takiej, o jakiej dzisiaj mówimy, logi-
ki trudnych warunków, szczególnych warunków
pracy. Dlaczego? Wówczas, jak powiedzia³em, by-
³a sytuacja narastaj¹cego bezrobocia. Wówczas
rzeczywiœcie cz³owiek w pewnym wieku, który tra-
ci³ pracê – na przyk³ad kobieta w wieku piêædzie-
siêciu piêciu lat, na piêæ lat przed osi¹gniêciem
normalnego wieku emerytalnego – nie mia³ ¿a-
dnych szans na znalezienie nowej pracy. Wtedy
by³o lepiej, ¿eby ludzie odchodzili na wczeœniejsze
emerytury, ni¿ zostawali bezrobotni. To po pier-
wsze. Po drugie, chodzi³o o to, ¿eby niektórzy lu-
dzie zdecydowali siê wczeœniej odejœæ na emerytu-
rê i zostawiæ na tym kurcz¹cym siê rynku pracy
miejsce dla ludzi m³odych. Przypomnijmy sobie,
¿e najwiêksz¹ katastrof¹ by³o ogromne bezrobo-
cie ludzi m³odych, którzy swoj¹ przygodê z prac¹
mieli dopiero rozpocz¹æ. W 2006 r. ten system
mia³ siê koñczyæ. W gruncie rzeczy mieliœmy ju¿
okres sukcesu gospodarczego, mieliœmy wzrost
gospodarczy. To by³ w³aœciwy czas, ¿eby tê sprawê
podj¹æ, ale nie zosta³a podjêta przez jeden rok,
przez drugi i dzisiaj stoimy w obliczu koniecznoœci
uporania siê z t¹ spraw¹. To jest jedna koniecz-
noœæ, nies³ychanie istotna w³aœnie ze wzglêdu na
zasadê solidarnoœci.

Jest jeszcze jedna okolicznoœæ, o której nie na-
le¿y zapominaæ. Otó¿ ta ustawa musi wejœæ w ¿y-
cie do koñca tego roku. I je¿eli my ze swojej strony
poganiamy i chcemy ograniczaæ wnoszenie po-
prawek, to nie dlatego, ¿e uwa¿amy, i¿ ta ustawa
jest doskona³a. Nie jest doskona³a i wiele rzeczy
byæ mo¿e nale¿a³oby skorygowaæ, ale po prostu
nie ma na to czasu. I tak sobie myœlê, ¿e bêdzie na-
le¿a³o wprowadzaæ rozmaite zmiany i poprawki.

Ale powiedzmy sobie teraz o tym¿e dialogu spo³e-
cznym. W 1998 r. mieliœmy prawdziwy dialog i by³a
pe³na zgoda, by³o zrozumienie potrzeby narodowej,
tego, ¿e trzeba reformowaæ system emerytalny, bo
wiadomo by³o, ¿e pañstwo zbankrutuje. Bo nie jest
tak, Panie Senatorze Augustyn, ¿e finanse publicz-
ne nie mog¹ siê zawaliæ. Niestety, mog¹ siê zawaliæ.
Dowodem jest tu na przyk³ad Islandia.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: System emery-
talny.)

W³aœnie.

U nas to puka³o ju¿ wtedy do drzwi, dlatego by-
³a zgoda. Ale dzisiaj dalecy jesteœmy od tego ro-
dzaju solidarnoœci. W tym dialogu, niestety, do-
minuje inne zrozumienie tej solidarnoœci ze stro-
ny du¿ych grup spo³ecznych. I to nak³adanie ciê-
¿arów, to, ¿e jeden ciê¿ary drugiego bêdzie nosi³,
nie wystêpuje w sensie takim, i¿ silny bêdzie bra³
na siebie ciê¿ary s³abego. Znaczy teraz to, ¿e jeden
nak³ada na drugiego swoje ciê¿ary. I to silni chc¹
przek³adaæ swoje ciê¿ary na s³abych.

Pamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e chodzi równie¿
o solidarnoœæ miêdzypokoleniow¹. Dzisiaj silne,
zwarte grupy zawodowe próbuj¹ wywalczyæ dla
siebie przywileje, które tak naprawdê moralnie
im siê nie nale¿¹, obci¹¿aj¹c innych zatrudnio-
nych. W³aœnie w sektorze prywatnym czêsto siê
pracuje po dwanaœcie godzin, nie przestrzegaj¹c
kodeksu pracy, w ciê¿kich warunkach. I to ci lu-
dzie bêd¹ musieli p³aciæ sk³adki na tych, którzy
bêd¹ mieli wczeœniejsze emerytury. Chodzi rów-
nie¿ o nastêpne pokolenia, bo s¹ to zobowi¹zania
miêdzypokoleniowe. Jest solidarnoœæ miêdzypo-
koleniowa.

Panie Senatorze Majkowski, pan mówi³ o sk³a-
daniu. Gdybyœmy mieli ju¿ ten system w pe³ni
rozwiniêty, gdybyœmy wczeœniej przyst¹pili do tej
reformy, to mo¿e byœmy odk³adali, ale dzisiaj nie
ma takiej mo¿liwoœci. Niestety, odk³adamy tylko
drobn¹ cz¹stkê naszej sk³adki, wiêkszoœæ idzie na
solidarnoœæ miêdzypokoleniow¹. Wszyscy pracu-
j¹cy dok³adaj¹ do tego w ramach solidarnoœci
miêdzypokoleniowej. I jak s³yszymy, bud¿et musi
dok³adaæ do tego systemu 45 miliardów. Tym,
którzy potrzebuj¹, trzeba dok³adaæ. Ja to rozu-
miem, ale nale¿y to ograniczaæ. Nie mo¿emy je-
dnak zamykaæ perspektywy rozwoju nastêpnym
pokoleniom; nie mo¿emy powodowaæ tego, ¿eby
koszty pracy by³y tak du¿e, ¿e nie bêd¹ mieli pod-
wy¿ek albo, co gorsza, bêd¹ uciekaæ do pracy
w lepszych warunkach; w koñcu Europa jest ot-
warta. Dzisiaj jest czas, ¿eby to zmieniæ.

Ktoœ tutaj jeszcze w fazie pytañ mówi³ o naszym
du¿ym bezrobociu. Chcê powiedzieæ, ¿e dzisiaj
nasz poziom bezrobocia jest jednym z najni¿szych
w Europie, mamy ni¿sze bezrobocie ni¿ w Irlandii.
A wiêc to jest czas, kiedy trzeba wprowadzaæ tak¹
zmianê. Trzeba ograniczaæ przywileje w ramach
tej perspektywy, w ramach dobrze pojêtej solidar-
noœci i zmiany. ZapowiedŸ strajków, palenie opon
przez silnych i zwartych to nie jest forma, która
jest dla mnie w ogóle do przyjêcia.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e jestem nies³ycha-
nie zaskoczony podjêciem rozmowy ze zwi¹zkiem
nauczycielskim. Liczê na to, ¿e rz¹d nie pójdzie na
to, ¿eby zniweczyæ ten wysi³ek, który wszyscy po-
dejmujemy.

(Senator Mariusz Witczak: Nie pójdzie, ju¿ jest
decyzja premiera.)

Gdy tak siê mia³o staæ, to by³aby z³amana ta za-
sada solidarnoœci, o której mówimy i w gruncie
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rzeczy wysi³ek, który podejmujemy, niczemu by
nie s³u¿y³.

Koñcz¹c, chcê powiedzieæ, ¿e popieram wnio-
sek o przyjêcie tej ustawy bez ¿adnych poprawek.
To wcale nie znaczy, ¿e nie uwa¿am, i¿ nie powin-
niœmy natychmiast, byæ mo¿e tutaj, w Senacie, ze
wzglêdu na pêdz¹cy czas, usi¹œæ do prac nad tym,
¿eby dwieœcie siedemdziesi¹t tysiêcy osób rzeczy-
wiœcie pracuj¹cych w z³ych, szczególnych warun-
kach, jednak dosta³o emerytury pomostowe. Byæ
mo¿e powinniœmy natychmiast si¹œæ do noweli-
zacji tej ustawy. Jestem na to w pe³ni otwarty.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Tadeusza Gruszkê.

Potem pan senator Grzegorz Banaœ.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Przy dyskusji nad t¹ ustaw¹ nasuwaj¹ siê w¹t-

pliwoœci, którymi chcia³bym siê z wami tutaj po-
dzieliæ. Jeœli na koniec przynajmniej jedna uwaga
zostanie wys³uchana, to bêdê uwa¿a³, ¿e to naj-
bli¿sze dziesiêæ minut, czyli czas, który mi po-
œwiêcicie, nie zostanie stracony.

W¹tpliwoœci, które nie zosta³y rozwiane do tej
pory w odpowiedziach senatora sprawozdawcy
czy te¿ rz¹du, dotycz¹ wyboru Centralnego Insty-
tutu Ochrony…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, Panie Senatorze, momencik.
Koledzy, bardzo przepraszam… Panowie Sena-

torowie, Panowie Senatorowie! Bardzo proszê wy-
s³uchaæ pana senatora.

Senator Tadeusz Gruszka:

Chodzi o wybór Centralnego Instytutu Ochro-
ny Pracy. Nie dowiedzia³em siê, czy by³a zrobiona
jakaœ analiza, czy to wybór poprzez konkurs, czy
to by³o z nadania. Brakowa³o mi w tych opracowa-
niach jakiejœ kontrpropozycji, kontropinii innej
niezale¿nej jednostki. Wtedy mo¿na by by³o do-
mniemywaæ, ¿e nie by³o to zadanie wykonane, po-
wiedzmy, na zamówienie, a w tym momencie mo¿-
na takie coœ domniemywaæ.

Ca³y czas by³a mowa, to pani minister mówi-
³a… Chodzi o najwa¿niejsze warunki zdrowotne.

Brakuje tu konsekwencji. Bardzo ³atwo mo¿na
dokonaæ takiego wyboru , wyboru tych warunków
zdrowotnych, zza biurka; chyba sami mamy takie
doœwiadczenie. Ale ka¿dy taki wybór nale¿a³oby
zweryfikowaæ w rzeczywistoœci, oceniæ, jak to wy-
gl¹da ju¿ na konkretnym stanowisku, a tego w³a-
œnie nie dokonano.

Ca³y czas mówimy o poœpiechu, a poœpiech jest
bardzo z³ym doradc¹. I tutaj przypomina siê pora-
da przedmówcy, ¿e nale¿y siê spieszyæ. To jest
w³aœnie to. Niestety, w³aœnie poœpiech jest najgor-
szym doradc¹. Niebezpiecznym sygna³em, który
ju¿ otrzymaliœmy, jest zwolnienie prac nad bud¿e-
tem pañstwa na 2009 r. Powinniœmy siê nad tym
zastanowiæ. Dlaczego rz¹d zwalnia prace nad
tym? Ano dlatego, ¿e czeka na wyniki makroeko-
nomiczne, ¿eby odpowiednio siê dostosowaæ do
rzeczywistych warunków w nastêpnym roku.
W tej sytuacji nale¿y siê spodziewaæ, ¿e te wyniki
nie bêd¹ optymistyczne. Sytuacja zatrzymywania
produkcji w ró¿nych firmach jest pierwszym sym-
ptomem zwolnieñ z pracy. A wiêc czy to koniun-
kturalne szybkie dzia³anie i wprowadzenie tej
ustawy nie pogorszy sytuacji? By³a mowa o tym,
¿e wielu emerytów uciek³o na pomostówkê w³aœ-
nie z racji tej niewiadomej przysz³oœci. A wiêc nie
twórzmy tutaj sytuacji, ¿e przysz³y emeryt nie bê-
dzie wiedzia³, jak powinno byæ. A kszta³tuje siê to
w ten sposób, ¿e mieliœmy oko³o stu osiemdziesiê-
ciu tysiêcy przejœæ na emeryturê pomostow¹ z ra-
cji tego, ¿e nie by³o do koñca wiadomo, jaka sytua-
cja na rynku emerytalnym bêdzie wypracowana.
St¹d ta ucieczka z rynku pracy.

Zastanawia mnie te¿ rekompensata, jaka ma
byæ wed³ug ustawy wyliczana dla tych, którzy zo-
stan¹ pozbawieni emerytur pomostowych – maj¹
to byæ jakieœ wirtualne, hipotetyczne emerytury
za okres przepracowany w starym systemie. Tak
¿e do tego te¿ mam wiele w¹tpliwoœci, chodzi mi
zw³aszcza o sposób wyliczania emerytur, skom-
plikowany wzór, który dla wielu nie bêdzie zrozu-
mia³y.

Seria pytañ, które tutaj pada³y, upewni³a mnie
w tym, ¿e ustawa ta jest niedopracowana. Do tego
poœpiech jest tu, jak ju¿ powiedzia³em, z³ym do-
radc¹.

Brak konsekwencji to najwa¿niejszy zarzut
z mojej strony, jeœli chodzi o wprowadzenie ca³ej
tej ustawy w ¿ycie. Skoro mówimy, ¿e odraczamy
pobór sk³adki na Fundusz Emerytur Pomosto-
wych z 1 stycznia 2009 r. na 1 stycznia 2010 r., to
dlaczego nie odsuwamy równie¿ momentu prze-
chodzenia na emerytury pomostowe? Nie po-
s¹dzam tutaj rz¹du o to, ¿e dzia³a na korzyœæ
przedsiêbiorców. I je¿eli w³aœnie nie o to tu chodzi,
to nale¿y odroczyæ o rok, tak jak powiedzia³em,
tak¿e to przejœcie emerytów na emerytury pomo-
stowe.

Nie by³oby takiego, kolokwialnie mówi¹c,
zgrzytu dotycz¹cego tego wprowadzania emerytur
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pomostowych, gdyby programy, o których ju¿ by-
³o g³oœno, ¿y³y, ju¿ funkcjonowa³y. Mowa tutaj
o programie „50+” – ten powszechnie zapowiada-
ny program móg³by byæ rozwi¹zaniem problemu,
nie by³oby tych ucieczek, gdyby przed nami by³a
jasna przysz³oœæ. Ale na razie mamy tylko zapo-
wiedzi, ¿e to ma byæ panaceum na problem eme-
rytur pomostowych. Nie znamy tego programu,
nie znamy jego za³o¿eñ, a mówimy o nim, ¿e to jest
w³aœnie ten jedyny sposób, który wszelkie proble-
my zwi¹zane z wczeœniejszymi emerytami ma roz-
wi¹zaæ.

Kolejna sprawa, która z tym siê ³¹czy. Wczoraj
zapowiedziany zosta³ projekt przejœcia na wczeœ-
niejsze emerytury dla… O, w³aœnie, emerytury
przejœciowe – bo teraz to ma siê inaczej nazywaæ.
W³aœnie mam przed sob¹ wydruk tego dotycz¹cy.
A wiêc maj¹ byæ emerytury przejœciowe dla nau-
czycieli. Ja – w przeciwieñstwie do przedmówcy,
który twierdzi³, ¿e one nie powinny byæ wprowa-
dzone – uwa¿am, ¿e to, sk¹din¹d, bardzo s³uszna
decyzja. Tak jak wiele razy by³ tu przytaczany
przyk³ad kasjerki z okienka PKP, ja podam inny
i zapytam: czy chcielibyœcie, ¿eby wychowania fi-
zycznego uczy³ szeœædziesiêciopiêcioletni nauczy-
ciel wf? To jest kolejny skrajny przyk³ad, który
mo¿na przytaczaæ jako argument. Ale to nie o to
chodzi. Praca nauczycieli jest wyj¹tkowo trudna
i czasami niewdziêczna – tak jak mówi przys³owie:
obyœ cudze dzieci uczy³. To nie zaczê³o siê dziœ, nie
wczoraj, ale ju¿ dawno, dawno temu. My nie wy-
myœlamy tu jakichœ dodatkowych warunków dla
nauczycieli, którzy mieliby skorzystaæ z emerytur
pomostowych.

Byæ mo¿e negowane przez koalicjê rz¹dow¹ od-
roczenie wejœcia w ¿ycie tych rozwi¹zañ o rok
mog³oby uspokoiæ… Ja uwa¿am ¿e uspokoi³oby
i pozwoli³oby na wprowadzenie programu „50+”,
który jasno wytyczy³by sposoby, dziêki którym
osoby nieobjête emeryturami pomostowymi mog-
³yby skorzystaæ z tego programu. By³by te¿ dopra-
cowany ju¿ program przejœciowych emerytur dla
nauczycieli, a nie by³aby to tylko kolejna zapo-
wiedŸ jakiegoœ programu, o którym nikt nic nie
wie. Dlatego uwa¿am, ¿e byæ mo¿e nieprzyjêcie tej
ustawy, odroczenie tych projektów o rok roz-
wi¹za³oby problemy.

I na koniec problem z mojego regionu. Myœlê, ¿e
dla senatorów ze Œl¹ska jest on na tyle bliski, ¿e
prze³ami¹ siê w swoich decyzjach i bêd¹ g³osowali
za moj¹ propozycj¹. Otó¿ na pewno widok wycho-
dz¹cych z kopalni pañ pracuj¹cych na przeróbce
jest wam bardzo dobrze znany. Te twarze to nie s¹
promienne twarze weso³ych kobiet, ale twarze ko-
biet ciê¿ko spracowanych, pracuj¹cych w trud-
nych warunkach, w pyle, w ha³asie, w wibracjach.
Do tego t¹ ustaw¹ odbiera siê im mo¿liwoœæ
przejœcia na emeryturê w okresie obecnie obo-

wi¹zuj¹cym. Moja poprawka zmierza wiêc do te-
go, aby pozostawiæ te przywileje… No, to w³aœci-
wie nie jest przywilej, ale jest to prawo nabyte, wy-
pracowane przez tych ludzi ciê¿k¹ prac¹ w trud-
nych warunkach. Otó¿ w poprawce proponujê,
aby pracownicy zatrudnieni pod ziemi¹ oraz pra-
cownicy szczególnie przeróbki mechanicznej wêg-
la utrzymali dotychczasowe prawo do skrócenia
wieku emerytalnego o dziesiêæ lat. Poprawkê tê
sk³adam na rêce pani marsza³ek. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam serdecznie pana senatora Grzego-

rza Banasia.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym rozpocz¹æ moje wyst¹pienie od

przedstawienia zdumiewaj¹cej w swojej istocie te-
zy, mocno fa³szywej, niemniej jednak tak mocno
tutaj prezentowanej przez niektórych senatorów.
Myœlê zreszt¹, ¿e czuj¹ siê oni uprawnieni do sta-
wiania takiej tezy choæby wypowiedzi¹ swojego…
nie, naszego premiera, premiera Polski, pana Do-
nalda Tuska – otó¿ raczy³ siê on wypowiedzieæ nie
tak dawno, ¿e oto nie bêdzie mniejszoœæ terroryzo-
waæ wiêkszoœci. Tym samym rozwin¹³ myœli pew-
nych klasyków z czasów, jak nam siê wydawa³o,
ju¿ s³usznie minionych, kiedy to mawiano, ¿e nie
po to mamy w³adzê, by siê z kimkolwiek liczyæ –
takiego skrótu myœlowego trzeba by tutaj u¿yæ. Ta
teza pobrzmiewa³a te¿ w wyst¹pieniach wielu pa-
nów senatorów – patrzê tu równie¿ na pana sena-
tora Augustyna. Oto w ten sposób by³o mówione:
grupa spo³eczna prawie siedemsettysiêczna –
czyli tych, którzy strac¹ swoje nabyte uprawnie-
nia, a nie przywileje, bo tu jeszcze raz z ca³¹ moc¹
podkreœlam: to s¹ nabyte uprawnienia, a nie
przywileje – nie mo¿e terroryzowaæ tej wiêkszoœci,
która p³aci sk³adki sama lub te¿ w której imieniu
pracodawcy odprowadzaj¹ sk³adki na odpowied-
nie fundusze. Szanowni Pañstwo, z ca³¹ moc¹
trzeba podkreœlaæ, ¿e to jest zafa³szowanie i tak
naprawdê postawienie problemu do góry nogami.

Raz jeszcze wróæmy tu do tego po wielekroæ
przywo³ywanego statusu nauczyciela, cz³owieka,
który lat temu dwadzieœcia parê, maj¹c te¿ wtedy
lat dwadzieœcia parê, decydowa³ siê na to, by zo-
staæ nauczycielem. Jak¹ mia³ wtedy informacjê?
Ano tak¹: pensja jest taka, jaka jest, do tego pen-
sum jest takie, jakie jest. A to, co dostaniesz do-
datkowo, drogi nauczycielu, to w³aœnie przywilej
wczeœniejszego pójœcia na emeryturê, który sobie
wypracujesz przez to, ¿e bêdziesz tak nisko op³a-
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cany. Tak, bo to jest forma rekompensaty za nisk¹
pensjê i pracê w bardzo uci¹¿liwych warunkach.
Ale dzisiaj okazuje siê, ¿e ci ludzie to terroryœci.
Dzisiaj siê okazuje, ¿e oni terroryzuj¹ nas wszyst-
kich, ¿e zabiegaj¹ o jakieœ nieuzasadnione przy-
wileje, mimo i¿ nie tak dawno umawiano siê z nimi
w ten w³aœnie sposób: przepracujesz te swoje lata
w takich warunkach, za tak¹ p³acê, ale jedn¹ z ko-
rzyœci, które z tego wyniesiesz, bêdzie w³aœnie to,
¿e bêdziesz pracowa³ krócej. To jest umowa spo³e-
czna, a pañstwo jest od tego, by gwarantowaæ tego
typu umowy.

Pan senator Gruszka wspomina³ tutaj, i bardzo
s³usznie, ¿e nic nie proponuje siê w zamian, ¿e pro-
gram „50+” jest tylko has³em, które nie niesie ¿a-
dnych treœci. Bo naprawdê nie niesie. Czy widaæ
jak¹kolwiek pilnoœæ co do uchwalenia tego progra-
mu, co do przeprowadzenia debaty na temat tego
programu? Czy jest tu pilnoœæ podobna choæby do
tej pilnoœci zwi¹zanej z emeryturami pomostowy-
mi? Nie ma. Nie ma, bo to rz¹du nie interesuje.

Szanowni Pañstwo, pada³y tu s³owa o tym, ¿e
trzeba siê spieszyæ, bo je¿eli nie uchwalimy tej
ustawy dzisiaj, i to w takim kszta³cie, jaki siê nam
proponuje – mimo jej wad, które s¹ widoczne go-
³ym okiem… No, nie tak dawno pan senator Daj-
czak mówi³ o nauczycielach, którzy pracuj¹ w po-
gotowiach opiekuñczych i którzy nie s¹ ujêci do-
brodziejstwem tych nowych emerytur pomosto-
wych, a ich praca – a akurat znam jako samo-
rz¹dowiec tego typu placówki – nie ró¿ni siê ni-
czym od pracy ich kolegów, ba, jest nawet znacz-
nie uci¹¿liwsza i gorsza od pracy tych, którzy s¹
tym objêci. I nic, to nikogo nie wzrusza – „bo my
siê musimy spieszyæ”. Spieszymy siê dzisiaj, a co
robiliœmy rok temu?

(Senator Zbigniew Meres: Dobre pytanie.)
W³aœnie, dobre pytanie. Senat siê zbiera³ od

czasu do czasu i nie mia³ nad czym pracowaæ. Pan
premier Tusk stwierdzi³, ¿e rol¹ dobrego rz¹du
i dobrego parlamentu nie jest produkowanie
ustaw, bo produkowanie ustaw to jest psucie pra-
wa, ¿e lepiej jest zarz¹dzaæ, zarz¹dzaæ m¹drze
i efektywnie. Dzisiaj nagle mamy gor¹czkê, dzisiaj
mamy bie¿¹czkê, dzisiaj mamy „rewolucjê paŸ-
dziernikow¹”, dzisiaj uchwalamy dziesi¹tki
ustaw, do których s¹ wnoszone setki poprawek
czy to przez samych parlamentarzystów, czy to
przez stronê rz¹dow¹, bo to jest kosmiczny ba³a-
gan. I dzisiaj nagle wszyscy musimy siê spieszyæ,
bo nagle obudziliœmy siê, ¿e mijaj¹ pewne termi-
ny. W taki sposób prowadziæ spraw Polski i Pola-
ków nie mo¿na, po prostu nie mo¿na. Nie dziwmy
siê, ¿e Polacy na to reaguj¹, czego przyk³adem s¹
choæby dzisiejszy dzieñ i wizyta nauczycieli w naj-
bli¿szej okolicy parlamentu.

Szanowni Pañstwo! Chcia³bym postawiæ jesz-
cze jedn¹ tezê w tej sprawie, tezê, która nie by³a,

jak s¹dzê, tu w ¿aden sposób egzemplifikowana,
poruszana. Myœlê, Szanowni Pañstwo, cofaj¹c siê
do pewnego spotkania i reperkusji tego spotka-
nia, ¿e ona powinna nam siê w sposób oczywisty
nasun¹æ. Cofnijmy siê do tego, co zdarzy³o siê
w Krynicy. Oto nagle pan premier ni st¹d, ni zo-
w¹d, ku zaskoczeniu wszystkich, a najbardziej
ministra finansów swojego rz¹du, powiedzia³, ¿e
Polska bêdzie w strefie euro ju¿ od roku 2011. A co
to oznacza, proszê pañstwa? Miêdzy innymi ozna-
cza to, ¿e od przysz³ego roku powinniœmy byæ ju¿
w tak zwanej poczekalni. A w poczekalni miêdzy
innymi deficyt finansów jest œciœle okreœlony. Co
to oznacza w dniu dzisiejszym? Oznacza gwa³to-
wne poszukiwanie oszczêdnoœci, gwa³towne ciê-
cia ró¿nego typu wydatków bud¿etowych. Œmiem
twierdziæ, a jestem g³êboko do tego przekonany,
¿e te siedemset tysiêcy osób to s¹ pierwsze ofiary
tej nieopatrznej i niczym niepopartej, ani rzeteln¹
debat¹, ani rzetelnymi wyliczeniami, zapowiedzi
pana premiera. Dzisiaj wszyscy musimy nagle to
mleko zbieraæ i te siedemset tysiêcy ludzi, którzy
trac¹ swoje uprawnienia, nie przywileje, ale swoje
uprawnienia, jest pierwsz¹ grup¹ spo³eczn¹ po³o-
¿on¹ na o³tarzu niefrasobliwoœci zapowiedzi pana
premiera. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapraszam teraz senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Pad³y tutaj w Senacie, jako w izbie rozs¹dku

i rozwagi, kieruj¹cej siê interesem systemu pañ-
stwa i narodu polskiego, zasadnicze pytania. Ja-
ka ma byæ logika systemu, nad którym pracuje-
my? Jakie rozwi¹zanie mamy forsowaæ ze wzglê-
du na polsk¹ etykê, ³ad sprawiedliwy w rozumie-
niu etycznym? Pytania s¹ zasadnicze i chcia³bym,
¿ebyœmy na ich kanwie zastanowili siê nad tym
wszystkim, przygl¹daj¹c siê jednoczeœnie historii
i temu, co jest rzeczywiœcie prawami s³usznie na-
bytymi, niew¹tpliwie s³usznie nabytymi. Regulu-
je to art. 24, przy reformie systemu ubezpiecze-
niowego zapisany w ustawie o emeryturach i ren-
tach, który mówi, ¿e nie tylko tym urodzonym
przed 31 grudnia 1948 r. przys³uguje na okreœlo-
nych warunkach tam¿e wymienionych prawo do
wczeœniejszych emerytur, ale te¿ i tym urodzo-
nym po 31 grudnia 1948 r. Wychodz¹c od zasad
generalnych dla pañstwa prawnego, to znaczy za-
sady solidarnoœci, solidaryzmu i proporcjonalno-
œci, nale¿a³o to zrealizowaæ. Co prawda nie reali-
zuje tego sama ta ustawa, gdy¿ w art. 46 ust. 1
pkt 2 stwierdza siê, ¿e te warunki uzyskania
wczeœniejszych emerytur, tak zwanych pomosto-
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wych, musz¹ byæ spe³nione do koñca 2008 r. To
jest ta zawalidroga, która ka¿e nam siê spieszyæ,
i je¿eli chcemy rzetelnej debaty i rozwi¹zañ syste-
mowych, to trzeba obaliæ przede wszystkim ten
przepis. I taki wniosek z³o¿ê.

Ale to nie zmienia pytania, jaka to ma byæ logi-
ka systemu. Przypomnê przes³anki racjonalne.
Czy logika systemu ma polegaæ na ¿y³owaniu cza-
su i d³ugoœci pracy dla pomyœlnoœci fiskalnej pañ-
stwa? I czy nie mo¿na pogodziæ pomyœlnoœci je-
dnostki, podmiotu, dla którego praca ma byæ g³ó-
wnym celem ¿ycia i realizacj¹ godnoœci w myœl
wskazañ doktryny spo³eczno-politycznej Jana
Paw³a II zawartej w encyklice „Laborem exer-
cens”, z interesem fiskalnym pañstwa? Ró¿nie to
siê kszta³towa³o w trakcie transformacji ustrojo-
wej. Najpierw mieliœmy popiwek, to znaczy zablo-
kowanie powiêkszania liczby miejsc pracy, bo to
nieekonomiczne. Ludzi nie trzeba zatrudniaæ,
trzeba zmniejszaæ liczbê miejsc pracy, trzeba wy-
tworzyæ bezrobocie. No i wytworzyliœmy bezrobo-
cie. Ale gdy wytworzyliœmy tak po¿¹dane bezrobo-
cie, to nagle okaza³o siê, ¿e trzeba walczyæ z bezro-
bociem. W zwi¹zku z tym, ¿eby robiæ miejsca pra-
cy, trzeba by³o wyeliminowaæ dotychczasowych
pracowników. I zrobiliœmy miejsca pracy, daj¹c
prawo do pomostówek, znowu ze wzglêdu na inte-
res fiskalny pañstwa czy ze wzglêdu na potrzebê
pe³nej realizacji prawa cz³owieka do tego, ¿eby ¿yæ
w systemie solidarnym i proporcjonalnym, w któ-
rym praca jest elementem godnoœci i wyborem
cz³owieka, a nie przymusem ekonomicznym, nie
elementem wyzysku ze wzglêdu na interes pañ-
stwa czy grup, które za tym pañstwem stoj¹.

Jakie jest ratio legis? Zgadzam siê z referen-
tem, ¿e ratio legis jest realizacja zasad solidarno-
œci i proporcjonalnoœci. Ale te¿ ratio legis tego jest
rezygnacja z pracy wymuszonej ciê¿kimi warun-
kami, wyniszczaj¹cej. Dlaczego tak wa¿ne jest to
skierowanie energii i pracy gdzie indziej? Dlatego,
¿e gdzie mamy niedostatek obecnoœci ludzi star-
szych i doœwiadczonych? W rodzinie. To inny kie-
runek uspo³ecznienia pracy, gdzie chodzi o zaj-
mowanie siê dzieæmi, rodzinê wielopokoleniow¹.
Bo nie wystarczy zawieszanie klucza dziecku na
szyi albo wyjazd za granicê, w wyniku czego mamy
do czynienia z sierotami europejskimi. Bo co, ten
emeryt gdzieœ zawiœnie, bêdzie tylko konsumowa³
wyniki swojej pracy? Taki tylko jest cel, to znaczy
ekonomiczny, ¿ycia cz³owieka?

Wydaje mi siê, ¿e we wczeœniejszych emerytu-
rach kryje siê g³êboka myœl etyczna. Po co mówi-
my o emeryturach pomostowych, skoro to nie jest
problem emerytur pomostowych? Jest to problem
w ogóle wczeœniejszych emerytur i skierowania
energii spo³ecznej, pracy ludzkiej na podwy¿sza-
nie poziomu przekazywania idei godnoœci i eduka-
cji w rodzinie i poza rodzin¹. Te ko³a emerytów s¹

ko³ami – szczególnie panu senatorowi powinno to
byæ bliskie – dodatkowej aktywnoœci spo³ecznej. Ci
ludzie przecie¿ nie pracuj¹ tylko dlatego, ¿eby
osi¹gn¹æ godziwy zysk, a póŸniej uciec od pracy.
Jest to problem przesuniêcia realizacji funkcji
spo³ecznej przez dobrowolny wybór aktywnoœci.

Czy marzeniem ka¿dego Polaka jest przejœcie
na emeryturê, to znaczy bezczynnoœæ i konsum-
pcja? Ja bym tak tego nie traktowa³. Takie jest py-
tanie i taka by³a teza. Nie, nie, wydaje mi siê, ¿e s¹
pewne wartoœci, za którymi musimy siê opowie-
dzieæ. I te wartoœci oparte s¹ przede wszystkim na
wskazaniach wynikaj¹cych z encykliki „Laborem
exercens”. Coœ z t¹ logik¹ systemu jest nie w po-
rz¹dku, je¿eli j¹ opieramy tylko na tych wskaza-
nych wczeœniej przes³ankach. I coœ ta logika jest
niebezpieczna. Przywo³ujemy pkt 14 porozumieñ
gdañskich, bo mieliœmy to zrealizowaæ w³aœnie
w systemie, a my traktujemy to jako wyj¹tek od
zasady i traktujemy cz³owieka tylko jako homo
oeconomicus, jako cz³owieka ekonomicznego,
konsumenta, a nie jako cz³owieka kreatywnego,
przesuwaj¹cego swoj¹ pracê z miejsca, gdzie jest
to ciê¿ka praca wyniszczaj¹ca, podejmowana dla-
tego, ¿eby zarobiæ na chleb, do miejsca, gdzie jest
to dzia³anie dla dobra spo³ecznego i publicznego.

To s¹ takie refleksje. Byæ mo¿e pomog¹ nam
one dokonywaæ tych wyborów, przed którymi
stoimy. Ja sk³adam poprawkê, która skreœla
w ustawie o rentach i emeryturach w art. 46
w ust. 1 pkt 2, który mówi o tym, ¿e wygaszamy,
je¿eli nie robimy czegoœ nowego, uprawnienia do
emerytur pomostowych – to z³e s³owo – do emery-
tur wczeœniejszych. I jednoczeœnie uwa¿am, ¿e
g³êboko krzywdz¹ca jest alternatywa w art. 184,
zarówno w przepisie dotychczasowym, jak i pro-
ponowanym, ¿e je¿eli ktoœ wchodzi w otwarte fun-
dusze emerytalne, to automatycznie pozbawia siê
prawa do emerytury pomostowej. Wydaje mi siê,
¿e te dwa restrykcyjne przepisy nie s¹ uzasadnio-
ne tak¹ logik¹ systemu, jaka jest oparta na „Labo-
rem exercens” i przes³aniu „Solidarnoœci” z dwu-
dziestu jeden postulatów. I taki wniosek sk³a-
dam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora doktora Stanis³awa

Karczewskiego.
Proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Szanowni
Pañstwo!

W „Szkicach wêglem” Henryka Sienkiewicza
jest scena, w której rada gminy uchwala podatek
na naprawê drogi. Od obci¹¿enia nie udaje siê wy-
krêciæ nikomu – tu zacytujê – „z wyj¹tkiem same-
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go wójta i ³awnika Gomu³y, którzy natomiast
wziêli na siebie ciê¿ar przypilnowania, a¿eby
wszystko sz³o jak najprêdzej”. To „(…) wywo³a³o
jeden g³os protestacji, który ozwa³ siê gniewliwie:

– A wy to dlaczego nie bêdzieta p³aciæ?
– A có¿e my to bêdziem darmo pieni¹dze da-

waæ, kiej tego, co wy zap³acita, wystarczy – powie-
dzia³ na to Gomu³a. By³ to argument, na który (…)
nie tylko zdrowy rozs¹dek baraniog³owski, ale
i ¿aden inny nie znalaz³by odpowiedzi; g³os zatem
protestuj¹cego umilk³ na chwilê, a po chwili od-
rzek³ tonem przekonania:

– A prawda!”
Sposób myœlenia, genialnie wykpiony przez mi-

strza Henryka Sienkiewicza, nie odszed³ do lamu-
sa. Znajdujemy jego œlady w obecnym ustawo-
dawstwie. Rozpatrywana ustawa o emeryturach
pomostowych zmierza do zachowania równowagi
systemu emerytalnego poprzez zmniejszenie wy-
datków, lecz nieproporcjonalnie: wójt i ³awnik Go-
mu³a nie p³ac¹.

Ustawa zmniejszy obci¹¿enia finansów publi-
cznych poprzez ograniczenie przywileju, jakim
jest przys³uguj¹ce wci¹¿ wielu zatrudnionym pra-
wo do wczeœniejszych emerytur. Jest odpowiedzi¹
na niekorzystne zmiany demograficzne zacho-
dz¹ce w Polsce. Cel regulacji, jakim jest zachowa-
nie równowagi systemu emerytalnego, nie budzi
w¹tpliwoœci. Te koszty musz¹ byæ poniesione. Ale
dlaczego skutki za³amania struktury demografi-
cznej mamy dziœ zrzucaæ akurat na tych, którym
przypad³o pracowaæ w wyj¹tkowo trudnych wa-
runkach? Dlaczego nie rozk³adamy tych kosztów
równomiernie? Dlaczego wójt i ³awnik Gomu³a nie
bêd¹ p³aciæ?

Przytaczano w dyskusjach nad t¹ ustaw¹ ró¿ne
argumenty, tak¿e moralne. Podstaw¹ poczucia
krzywdy adresatów tego prawa jest widoczna nie-
sprawiedliwoœæ. Obywatele maj¹ prawo oczeki-
waæ spe³nienia wczeœniejszych obietnic. Ludzie,
którzy podejmowali zatrudnienie w trudnych za-
wodach, których wykonywanie wi¹¿e siê ze szcze-
gólnym obci¹¿eniem, zagro¿eniem, licz¹c na mo¿-
liwoœæ wczeœniejszego przejœcia na emeryturê, co
w ich odczuciu równowa¿y³o dolegliwoœci, maj¹
prawo czuæ siê dziœ oszukani. Powiedzmy sobie
uczciwie: pañstwo polskie nie spe³ni³o obietnic
zawartych w prawie, dziœ zmienianym na nieko-
rzyœæ zainteresowanych. £atwo nam niekiedy
w tym legislacyjnym pêdzie zapominaæ o tym, ¿e
prawo, które stanowimy, to tak¿e obietnice, de-
klaracje intencji sk³adane w imieniu pañstwa pol-
skiego.

Poczucie krzywdy kolejarzy czy nauczycieli jest
tym wiêksze, ¿e skutki kryzysu systemu maj¹ ich
obci¹¿yæ szczególnie. Nie s¹ roz³o¿one sprawiedli-
wie. W merytorycznej opinii Bo¿eny K³os, opubli-
kowanej na sejmowej stronie internetowej czyta-

my: fakt, ¿e nadal prawo do wczeœniejszej emery-
tury, wed³ug dotychczasowych zasad, mieliby
funkcjonariusze wojska, Policji, rolnicy, górnicy,
nie s³u¿y ujednoliceniu systemu. Poczucie krzyw-
dy powstaje równie¿ w wyniku subiektywizacji
rozstrzygniêæ. Wiemy, ¿e pierwotny wykaz prac
w szczególnych warunkach i o szczególnym cha-
rakterze, zosta³ zmieniony w wyniku uzgodnieñ
Komisji Trójstronnej. A to oznacza, ¿e kryteria
medyczne nie stanowi¹ obiektywnej, ³atwo mie-
rzalnej podstawy w ustalaniu zakresu przyzna-
wania emerytur pomostowych. W tych okoliczno-
œciach nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e adresaci nowe-
go prawa uznaj¹ je za wynik przeprowadzenia
obiektywnej analizy stanów faktycznych, wiemy
bowiem, ¿e tak nie by³o. Cytowana sejmowa opi-
nia trafnie te¿ wskazuje na fakt, ¿e reformowanie
systemu emerytalnego prowadzone jest etapami
w sposób zmniejszaj¹cy zaufanie obywateli do
pañstwa. Pozostawia siê pewne segmenty nieure-
gulowane, obiecuj¹c korzystne rozwi¹zania
w przysz³oœci. Wczeœniej obietnic¹ emerytur po-
mostowych ³agodzono likwidacjê emerytur wcze-
œniejszych. Zainteresowani wierzyli i czekali na
korzystne rozwi¹zania. Dziœ mamy przed sob¹
przepisy dotycz¹ce emerytur pomostowych i wie-
my wszyscy, jaki skutek ma ustalony algorytm
obliczania ich wysokoœci poprzez podzielenie
przez oczekiwany czas trwania ¿ycia szeœædziesiê-
ciolatka. Celowo zani¿ona wysokoœæ tego œwiad-
czenia ma zniechêciæ do korzystania z niego.

Wielki wp³yw na warunki pracy ma pracodaw-
ca. To oczywisty truizm i oczywisty jest równie¿
wniosek, ¿e pracodawca, który nie potrafi elimi-
nowaæ ze œrodowiska pracy czynników szkodli-
wych, powinien ponieœæ konsekwencje finansowe
tej sytuacji. S³usznie wiêc pracodawców obci¹¿o-
no sk³adk¹ na fundusz emerytur pomostowych.
Ale dlaczego w zani¿onej wysokoœci? Sk³adka
w wysokoœci 1,5% pokryje na przyk³ad w 2020 r.
zaledwie 20% kosztów pomostówek. Reszta spa-
dnie na bud¿et. Zapytaæ mo¿na, jak¹ to ekonomi-
czno-demograficzn¹ analizê przeprowadzono,
ustalaj¹c taki poziom sk³adki. Na to pytanie odpo-
wiada uzasadnienie do projektu ustawy, druk
sejmowy nr 1070, strona 15. Tu cytat: „trudno
jest precyzyjnie okreœliæ wysokoœæ sk³adki, aby
odpowiada³a ona wysokoœci nabywania praw.
Dlatego te¿ przyjêto, ¿e sk³adka na emerytury po-
mostowe bêdzie wynosi³a 1,5 %”. Gdyby t³uma-
czyæ to na jêzyk prostszy, autorzy ustawy mówi¹
tak: poniewa¿ nie byliœmy w stanie oszacowaæ
skutków proponowanych regulacji, przyjêliœmy
wartoœci z sufitu. A ustawa tak merytorycznie
przygotowana ma wejœæ w ¿ycie za kilka tygodni,
1 stycznia 2009 r. Narzuca siê w tych okoliczno-
œciach pytanie: kiedy bêdziemy j¹ nowelizowaæ?
OdpowiedŸ ju¿ znamy. Wczoraj, 18 listopada, me-
dia przekaza³y nam wypowiedŸ pani minister Fe-
dak, ¿e powstaje nowa ustawa o pomostowych
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emeryturach nauczycielskich. A wiêc trwaj¹ pra-
ce nad zmian¹ tego, czego jeszcze nie uchwaliliœ-
my.

Uzasadnienie do tego projektu jest du¿ym
Ÿród³em wiedzy o sposobie oceny rzeczywistoœci
przez autorów, jako o ulepionej z plasteliny, da-
j¹cej siê dowolnie kszta³towaæ. Poznajemy na
przyk³ad tak¹ opiniê, ¿e skoro nauczyciele utra-
cili zdolnoœæ wykonywania pracy w szkole, to
mo¿na ich jeszcze wykorzystaæ do nauczania do-
ros³ych. Geografii, biologii, a mo¿e WF? Inna teza
z uzasadnienia: jeœli ktoœ nie mo¿e wykonywaæ
dotychczasowej pracy, powinien wczeœniej szu-
kaæ innej, l¿ejszej. Jak do tego doprowadziæ? Naj-
bardziej racjonalnym rozwi¹zaniem by³oby stwo-
rzenie mechanizmów u³atwiaj¹cych proces prze-
kwalifikowania siê. A kto ma zbudowaæ te me-
chanizmy, dowiemy siê ze strategii sektorowej
ju¿ wkrótce, w roku 2015. Porównajcie z tym
pañstwo art. 53.

Nie kwestionujê faktu, ¿e nie mo¿na wydawaæ
wiêcej, ni¿ zbierzemy z podatków i sk³adek, ¿e
skutki kryzysu demograficznego i gospodarczego
bêd¹ obci¹¿aæ spo³eczeñstwo. Któ¿ mo¿e je z nas
zdj¹æ? Nie kwestionujê, ¿e rol¹ w³adz publicznych
jest ustalenie zasad zrównowa¿enia systemu
emerytalnego. To prawda. Ale zasady zrównowa-
¿enia systemu powinny byæ starannie przygoto-
wane, sprawiedliwe i kompleksowe. Ten projekt
tych warunków nie spe³nia. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam senatora Rulewskiego.
To ju¿ jest drugie, piêciominutowe wyst¹pienie.
Zapraszam, Panie Senatorze.
Potem pan senator Bender.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przemawiam drugi raz, poniewa¿ chcia³bym

uzasadniæ poprawkê, któr¹ wnios³em i która uzy-
ska³a poparcie komisji przewag¹ g³osów. Chodzi
o poprawkê trzeci¹, zmierzaj¹c¹ do tego, aby oso-
bom, które, mówi¹c jêzykiem obecnej ustawy, nie
skorzystaj¹ z pomostówki, przyznawaæ dodatko-
w¹ rekompensatê w wysokoœci dwóch wynagro-
dzeñ. By³oby to tak ustalane jak odprawa, o której
mówi kodeks pracy, czyli dla wszystkich. Innymi
s³owy, osoba, która nie skorzysta z uprawnieñ do-
tycz¹cych pomostówek,w przypadku przejœcia na
emeryturê otrzymywa³aby, oczywiœcie decyzj¹
FUS i ze œrodków FUS, trzykrotne miesiêczne wy-
nagrodzenie.

Jak to uzasadniam? Otó¿ odnoszê siê przede
wszystkim do preambu³y do konstytucji, która
wzywa nas, wszystkich Polaków, nie tylko parla-
mentarzystów, ¿ebyœmy dbali o zachowanie god-
noœci cz³owieka, jego prawa do wolnoœci i obo-
wi¹zku solidarnoœci z innymi. W prze³o¿eniu na
jêzyk dzisiejszej ustawy oznacza to, ¿e pracownik
ma prawo ubezpieczyæ siê na warunkach, które
w zasadniczy sposób okreœla co do wysokoœci,
przyjmowania odpowiednich systemów czy na-
wet do tego, ¿eby siê doubezpieczyæ. Ale ta usta-
wa tylko czêœciowo realizuje postulat solidarno-
œci. Mianowicie, nak³ada niesymetrycznie, bê-
d¹cy niejako poza dyskusj¹, obowi¹zek rz¹du –
ale i wszystkich innych, w tym Senatu – utrzy-
mania racjonalnoœci i poprawnoœci systemu
emerytalnego, tylko na tych, którzy zdaniem
rz¹du, ale nie tylko, korzystaj¹ z systemu histo-
rycznego nosz¹cego cechy przywilejów, a powie-
dzmy sobie szczerze, nieadekwatnego do
wspó³czesnej rzeczywistoœci. I powstaje pytanie:
czy mamy prawo, w tym prawo moralne, ¿¹daæ
ofiary od tych szeœciuset tysiêcy ludzi, ¿¹daæ te-
go, aby wy³¹cznie oni przejêli obowi¹zek ratowa-
nia systemu emerytalnego i tylko oni p³acili ra-
chunek? I to jeszcze w warunkach, gdy pracowali
pod rz¹dami ustaw, które jasno okreœla³y ich ¿y-
ciowe pozycje startowe, ale i pozycje finalizuj¹ce
ich karierê zawodow¹. Otó¿ twierdzê, ¿e demo-
kratyczne pañstwo powinno wysi³ek w ramach
tego wyzwania rozk³adaæ na ca³e spo³eczeñstwo.
Czasy ofiar robotników, którzy ratuj¹ pañstwo
ludowe, chyba bezpowrotnie minê³y. Wszyscy je-
steœmy obywatelami. Wszyscy jesteœmy zainte-
resowani ratowaniem systemu emerytalnego.
I to stanowi dostateczn¹, moim zdaniem, podsta-
wê do wniesienia poprawki, aby w warunkach
zmiany pozycji zawodowej, ale i materialnej, uz-
naæ trud pracownika odchodz¹cego na emerytu-
rê w formie rekompensaty. Moim marzeniem, jak
mówi³em poprzednio, jest system doubezpieczeñ
pracowniczych czy IKE, który by pañstwo w imie-
niu spo³eczeñstwa, w ramach tej solidarnoœci,
do³adowa³o, mówi¹c jêzykiem dotycz¹cym „ko-
mórek”. Chodzi o tych ludzi, którzy, powiedzmy
sobie szczerze, z dnia na dzieñ dowiaduj¹ siê, ¿e
ju¿ od 1 stycznia bêd¹ swój fina³ ¿yciowy musieli
planowaæ inaczej. I teraz pytanie: czy to jest no-
vum? Nie. To co ja proponujê, jest swoistym…
Jeœli ktoœ mi powie, ¿e s³owo „standard” jest nad-
u¿yciem, to siê zgodzê, ale praktyk¹ ¿ycia spo³e-
cznego w Polsce i nie tylko w Polsce jest to, ¿e lu-
dziom, którym ró¿ni pracodawcy proponuj¹ ra-
dykaln¹ zmianê warunków pracy, zwolnienie
z pracy, przejœcie na emeryturê, ró¿ne podmioty,
ka¿dy w swoim zakresie, staraj¹ siê nieœæ pomoc.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze…)

Kodeks pracy, ju¿ koñczê, powiada, ¿e ka¿de-
mu emerytowi wyp³aca siê jednomiesiêczn¹ od-
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prawê. W przypadku grupowych zwolnieñ przy-
znaje siê uprawnienia. I skoro pañstwo dokonuje
swoistej zmiany warunków, grupowego zwolnie-
nia, wprowadzaj¹c mniej korzystny system, to
uwa¿am ¿e demokratyczne pañstwo prawa musi
siêgn¹æ po œrodki do kieszeni wszystkich, aby ten
trud by³ roz³o¿ony solidarnie i sprawiedliwie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam serdecznie pana senatora Bendera.

Potem g³os zabierze senator Dajczak i senator Au-
gustyn.

Proszê.

Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiaj odby³a siê manifestacja nauczycieli,

której echo dotar³o chyba i do naszej Izby. Gdy wy-
sz³o siê choæby nawet na minutê na zewn¹trz by³o
s³ychaæ te mocne, s³uszne g³osy, domagaj¹ce siê,
¿eby nauczycieli potraktowaæ jako tych, którzy
ciê¿ko pracuj¹, a i poprzez okna, i drzwi budynku
senackiego by³y one s³yszalne. Rzeczywiœcie, na-
uczyciele pracuj¹ ciê¿ko, powinniœmy o tym wie-
dzieæ i wiemy. Ale ulegamy jakimœ stereotypom.
Jak tutaj mówi³ któryœ z przedmówców, wojsko
ciê¿ko pracuje, policja, chocia¿ dzisiaj dzielnico-
wego jest spotkaæ bardzo trudno, te¿ ciê¿ko pra-
cuje. Ja nawet chcia³em kiedyœ pójœæ do komendy
w Zakopanem i zapytaæ, kto jest u mnie dzielnico-
wym, ¿eby mu d³oñ uœcisn¹æ, twarz zobaczyæ. Ale
pracuj¹ ciê¿ko. Górnicy, hutnicy – tak. O nauczy-
cielach te¿ to wiemy, ale jakoœ tê wiedzê chowamy
w sobie, co jest po prostu hipokryzj¹. I wyraŸnie
musimy powiedzieæ, ¿e koniecznie trzeba do tych,
których uznajemy w naszym pañstwowym i praw-
nym systemie za pracuj¹cych w warunkach naj-
ciê¿szych, do³¹czyæ równie¿ nauczycieli. Przy tej
ciê¿kiej pracy oni zarabiaj¹ minimalnie. Zdarzaj¹
siê, proszê pañstwa, ucieczki od tego zawodu.
Zw³aszcza ci po studiach filologicznych, którzy
mog¹ otrzymaæ pracê gdzie indziej, nie pójd¹ do
szko³y. Wiemy, ¿e dzisiaj z pañstw s¹siednich,
wschodnich bierze siê nauczycieli zachodnich jê-
zyków obcych. Absurd! Rzeczywiœcie jest tak, jak
ktoœ, mimo ¿e go prosi³em, ¿eby to okreœliæ ³agod-
nie, powiedzia³ do mnie: nie, profesorze, dziadow-
skie uposa¿enie nauczyciele otrzymuj¹. Tak kie-
dyœ nie by³o. Mo¿emy mieæ du¿o krytycznych
s³ów, z racji pogl¹dów politycznych, z innych
wzglêdów, dla ministra wyznañ religijnych i oœ-
wiecenia publicznego – Wac³awa Jêdrzejewicza,
którego jako prawie stulatka spotyka³em w No-

wym Jorku w Instytucie Pi³sudskiego, ale on dba³
o to, ¿eby nauczyciele w miarê postêpuj¹cego sta-
¿u pracy byli godnie, jak to siê mówi, wynagradza-
ni. I nauczyciel w koñcowym stadium pracy zara-
bia³ 1/3 tego, co genera³ Wojska Polskiego. A kie-
dy u nas do tego dojdzie? Pamiêtajmy, ¿e takie bê-
d¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie.
Jeœli m³odzie¿ bêdzie wychowywana przez tych,
którzy bêd¹ siê bali, ¿e nie bêd¹ mogli uzyskaæ na-
wet wypracowanej w wielkim trudzie wczeœniej-
szej emerytury, co jest byæ mo¿e jak¹œ zachêt¹ do
podejmowania pracy w tym trudnym zawodzie, to
naprawdê sytuacja bêdzie nie najlepsza. No, nie
powinny zaistnieæ takie sytuacje, które umo¿li-
wia³yby dokonywanie takich, nawet przesa-
dnych, ocen.

Tutaj przed chwil¹ powiedziano, ¿e podobno
w ministerstwie trwaj¹ jednak prace nad tymi
wczeœniejszymi emeryturami nauczycielskimi,
i oby tak by³o. Zachêcam do tego tych, którzy naj-
wiêcej mog¹ w tej materii uczyniæ, panów senato-
rów z PO, panów pos³ów, polityków z krêgów
rz¹dz¹cych, bo tylko oni mog¹ to zrobiæ. My z opo-
zycji mo¿emy was przekonywaæ, ale wiem, ¿e cza-
sami, nawet jeœli jesteœcie przekonani, mo¿ecie
nie mieæ na to wp³ywu ze wzglêdu na pewne wy¿-
sze krêgi polityczne. Starajcie siê je jakoœ podmu-
liæ, ¿eby nauczycielom przyjœæ z pomoc¹.

W grê wchodz¹ tutaj równie¿ kwestie etyczne.
Chcê zwróciæ uwagê na to, o czym przed chwil¹
mówi³ pan senator Andrzejewski. Encyklika „La-
borem exercens” by³a napisana specjalnie dla
„Solidarnoœci”, jak mi wyraŸnie mówi³ arcybiskup
Bronis³aw D¹browski, gdy na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych delegowa³ mnie, wysy³a³ na
Krzeptówki w Zakopanem, do pallotynów, ¿eby
tam do lektury encykliki „Laborem exercens”
sk³aniaæ Lecha Wa³êsê. Dawa³em mu to do czyta-
nia wieczorem, a rano pytam: Panie Lechu, prze-
czyta³ pan? Wie pan, przekartkowa³em, ale to jest
takie m¹dre, lepiej bêdzie, jak pan mi to opowie…
(Weso³oœæ na sali)

Proszê pañstwa, jakie to jest wa¿ne, ¿ebyœmy
równie¿ uwzglêdniali momenty etyczne. Dzisiaj
jest jakieœ ogromne zlaicyzowanie, ono obejmuje
w jakimœ minimalnym stopniu nawet i nas, którzy
mamy siê za osoby wierz¹ce. Pamiêtajmy, ¿e pry-
mas Wyszyñski, wielki prymas, wskazywa³ na tê
³¹cznoœæ pracy z modlitw¹, zw³aszcza w swojej
publicystyce na ³amach „Ateneum Kap³añskie-
go”, które redagowa³ przed wojn¹ i zaraz po woj-
nie, zanim zosta³ biskupem lubelskim, a póŸniej
arcybiskupem, metropolit¹ gnieŸnieñskim i pry-
masem. Nieraz jeszcze siê u nas mówi: ora et labo-
ra. Pamiêtajmy wiêc o wadze pracy i o tym, by g³ê-
boko pochyliæ siê nad etyczn¹ stron¹ pracy, ze
wzglêdu na moralnoœæ spo³eczn¹… Moralnoœæ
spo³eczna to bardzo wa¿na rzecz. Tak jak katoli-
cyzm spo³eczny jest dzisiaj zapomniany, tak za-
pomniana jest moralnoœæ spo³eczna, która szcze-
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gólnie poprzez wspomnian¹ tutaj encyklikê „La-
borem exercens” nakazuje nam, a¿eby ciê¿k¹
pracê, któr¹ wykonuj¹ nauczyciele, umieæ wyna-
grodziæ, i ¿eby mo¿na by³o skoñczyæ z tym udawa-
niem, ¿e tylko wojsko, tylko policja, tylko górnicy
i hutnicy ciê¿ko pracuj¹. Równie ciê¿ko jak oni
pracuj¹ nauczyciele. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³o ostatnie dziesiêciominutowe przemó-

wienie. Teraz bêd¹ drugie wyst¹pienia, ju¿ tylko
piêciominutowe.

Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mniej ni¿ piêæ minut. Chcia³bym tylko odnieœæ

siê do apelu pana senatora Augustyna, poniewa¿
zgadzam siê z tym apelem i chcia³bym go poprzeæ.
Pan senator zaapelowa³ w swoim wyst¹pieniu,
aby w czasie dyskursu publicznego na wa¿ne te-
maty spo³eczne panowa³a pe³na powaga, ¿eby nie
by³o hucpy politycznej, ¿eby nie by³o zabawy. Tak
jak pan senator stwierdzi³: bawiæ siê bêdziemy przy
innych okazjach. Panie Senatorze, chcia³bym ten
g³os wesprzeæ. Chcê te¿ powiedzieæ panu, ¿e by³em
obecny podczas debaty sejmowej na temat tej wa¿-
nej kwestii spo³ecznej i z przykroœci¹ muszê
stwierdziæ, ¿e kiedy trwa³a powa¿na dyskusja, kie-
dy pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Lewicy
zg³aszali bardzo powa¿ne poprawki, to panowie
pos³owie i panie pos³anki z Platformy Obywatel-
skiej w³aœnie… no, niestety, trwa³a hucpa i dobra
zabawa. Podam przyk³ad: kiedy bodaj¿e pos³anka
Lewicy zg³asza³a poprawkê co do osób, które – pan
senator chyba o tym mówi³ – obs³uguj¹ urz¹dzenia
zwi¹zane z du¿¹ wibracj¹ czy z drganiami, to trwa-
³a superdobra zabawa i nie czu³o siê powagi debaty
publicznej. Tak ¿e, Panie Senatorze, wspieram ten
g³os. W trakcie powa¿nej debaty na tematy spo³e-
czne powinna panowaæ powaga. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e teraz pan senator Augustyn

w równie powa¿nym tonie i mniej ni¿ piêæ minut.
(G³os z sali: Dwie i pó³.)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziêkujê za te s³owa. Mo¿emy chyba powie-

dzieæ pod koniec tej debaty, ¿e nasza debata, mi-
mo ¿e nie brakowa³o w niej emocji oraz s¹dów bar-

dzo osobistych i czasem tendencyjnych, to jednak
cechowa³a siê wiêkszym poczuciem odpowie-
dzialnoœci za s³owo i za sprawê, wokó³ której siê
koncentrowaliœmy. Zabrak³o mi jednak w tej pa-
noramie ró¿nych argumentów, które tutaj pada-
³y, pewnego kontekstu zewnêtrznego.

Otó¿ to nie jest tak, ¿e polski system emerytal-
ny, kondycja polskich seniorów to tylko wewnê-
trzna sprawa naszego systemu, wewnêtrzna
sprawa w Polsce. Tak naprawdê wolumen œrod-
ków, który przeznaczamy na utrzymanie tego sys-
temu, w bardzo silnym stopniu decyduje o szan-
sach rozwojowych wszystkich Polaków. Jakie jest
to otoczenie? Jakie jest to otoczenie najbli¿sze,
otoczenie europejskie? Otó¿ w Polsce, jak mówi³
pan minister, jest prawie 1/3 wczeœniejszych
emerytów. A jak jest w Unii Europejskiej? Czy
przeszliœmy jakiœ kataklizm? 10%, proszê pañ-
stwa, 10%. Mówiliœmy o liczbie potencjalnych
pracuj¹cych w wieku oko³oemerytalnym w Pol-
sce; niespe³na 29% ludzi w tym wieku pracuje,
w Unii Europejskiej – 45%, a w niektórych kra-
jach Unii – 60%; plan w Strategii Lizboñskiej –
50%. Jak my mamy siê œcigaæ z innymi? Jak ma-
my porz¹dkowaæ nasze sprawy, jeœli nie dokoñ-
czymy reformy systemu emerytalnego? Jeœli cho-
dzi o osoby starsze, to dziœ w Polsce wydaje siê to
nie tak wielkim problemem – 18%, w Unii Euro-
pejskiej du¿o wiêkszym – ponad 25%; ale w Polsce
w perspektywie, o której mówimy, na przyk³ad ro-
ku 2030, to jest ju¿ 30%. I niewiele wiêcej bêdzie
wtedy w Unii Europejskiej, bo my ten dystans
nadrabiamy. Czy my, którzy bêdziemy wtedy pra-
cowaæ, bêdziemy w stanie utrzymaæ tych, którym
trzeba bêdzie wyp³acaæ emerytury, skoro ju¿ teraz
na stu pracuj¹cych w Polsce przypada piêædzie-
si¹t osób w wieku nieprodukcyjnym, za niewiele
lat bêdzie to osiemdziesi¹t, a nastêpnie nawet po-
nad dziewiêædziesi¹t osób? Jak damy radê, jeœli
nie potrafimy uporz¹dkowaæ naszego systemu?
Dziœ czternaœcie milionów pracuje i p³aci sk³adki,
a siedem milionów trzysta tysiêcy to emeryci i ren-
ciœci. Tak nie mo¿e d³u¿ej byæ. To jest bolesne, to
uszczelnianie systemu emerytalnego. Nie przy-
chodz¹ do was ludzie, którzy czuj¹ siê pokrzyw-
dzeni? Bo do mnie przychodz¹. Jest to jakaœ cena,
któr¹ p³acimy, bolesna nieraz. Ludzie, którzy, co
widaæ na pierwszy rzut oka, zas³uguj¹ na rentê,
nie dostaj¹ jej, bo jest takie sito, ¿e nie mo¿emy
sobie na to pozwoliæ. Ale jest to cena, któr¹ warto
zap³aciæ, by te proporcje zmieniaæ. Teraz robimy
kolejny krok i wcale nie jest tak, ¿e tylko na tê gru-
pê mamy zamiar z³o¿yæ ciê¿ar porz¹dkowania te-
go systemu. Nie.

Akurat w tej sali rozmawialiœmy o emeryturach
kapita³owych, o nowym systemie naliczania rent.
Tam te¿ nie by³o s³odkich cukierków. Tam by³y
same gorzkie pigu³ki. Ale my musimy je prze-
³kn¹æ, jeœli mamy mieæ zdrowy system. Jeœli Pol-
ska ma konkurowaæ z sobie równymi i pokazaæ, ¿e
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potrafi, to musimy siê te¿ nauczyæ podejmowaæ
decyzje, które bol¹, które nie ciesz¹, które s¹ trud-
ne, ale s¹ te¿ konieczne dla nas wszystkich. Zre-
szt¹ nie bêdzie siê cieszyæ ani babcia, ani dziadek,
ani emeryt m³odszy, ani starszy, je¿eli z powodu
rozsypania siê, utraty p³ynnoœci finansowej i za-
d³u¿enia pañstwa inni Polacy bêd¹ biedni, bêd¹
bez pracy. To jest zale¿noœæ, której nie mo¿emy
zlekcewa¿yæ, poniewa¿ finanse pañstwa – wiele
razy ju¿ to mówiliœmy – to s¹ finanse i moje, i pañ-
stwa. Innego pañstwa nie ma.

Proszê pañstwa, na koniec chcê jeszcze powie-
dzieæ, ¿e system emerytalny zacz¹³ siê rz¹dziæ in-
n¹ ni¿ poprzednio logik¹, a mianowicie logik¹:
wk³adasz – otrzymujesz. I nie mo¿e byæ tak, jak
by³o do tej pory, ¿e by³ pewnego rodzaju substytut
– a on siê za nami wlecze – i ¿e to by³a waluta wy-
mienna za spokój polityczny w latach osiemdzie-
si¹tych, waluta wymienna za bezrobocie, o czym
tutaj bardziej doœwiadczeni ode mnie w s³u¿bie
publicznej, choæby senator Rulewski, mówili. Tak
by³o, dawaliœmy te przywileje, ratuj¹c siê w in-
nych sprawach.

(Senator Jan Rulewski: Œwiadczenia przedeme-
rytalne…)

Ju¿ koñczê, to jest ostatnie zdanie.
Dzisiaj musimy z tym, niestety, zerwaæ. Nie mo-

¿e byæ tak, nawet w wypadku, Panie Senatorze, na-
uczycieli – którzy tak ciê¿ko pracuj¹, w tak trud-
nych warunkach – byœmy za pomoc¹ emerytur im
to rekompensowali. Ja panu powiem, Panie Sena-
torze, a pan siê pewno ze mn¹ zgodzi, ¿e nauczycie-
le oczekuj¹ lepszych warunków p³acy i zdecydowa-
nie lepszych warunków pracy. A wiêc nie trzeba
koniecznie fundowaæ im wczeœniejszych emerytur.
Jak dostan¹ to, czego oczekuj¹, to te¿ bêd¹ zado-
woleni i bêd¹ siê cieszyæ szacunkiem.

(Senator Ryszard Bender: Nie odbieraæ, a utrzy-
mywaæ mundurowe, dziesiêciotysiêczne…)

Dziêkujê bardzo. Na koniec powiem tylko tak:
nie jest prawd¹, po stokroæ nie jest prawd¹, ¿e co-
kolwiek t¹ decyzj¹ odbieramy. My przyznajemy
prawo do wczeœniejszych emerytur, poniewa¿
koñczy siê funkcjonowanie prawa, które do tej po-
ry obowi¹zywa³o. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Trzeba odbieraæ tym,
którym nale¿y odbieraæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pana senatora Koguta poproszê o g³os. Ma pan

swoje piêæ minut, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku, strasznie pana powa¿am, bo
pan walczy³ w „Solidarnoœci” o woln¹, niepodleg³¹
Polskê, podobnie jak pan Rulewski, który przed-

stawi³ na posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej naprawdê merytoryczne poprawki.
Nie ukrywam, ¿e jego poprawkê bardzo mocno po-
par³em, bo uwa¿a³em, ¿e ona jest naprawdê uza-
sadniona ze wzglêdów medycznych.

Sprawa nastêpna. Ja w swoim wyst¹pieniu,
Drodzy Pañstwo, te¿ powiedzia³em… Nie mylmy
pojêæ, to znaczy emerytury wczeœniejszej z emery-
tur¹ pomostow¹, bo inne by³y zasady przyznawa-
nia emerytury wczeœniejszej, a inne – emerytury
pomostowej. A teraz to wszystko, Panie Mar-
sza³ku, zosta³o jakby zjednoczone, ujednolicone.

Na wstêpie – ju¿ bardzo spokojnie, Panie Sena-
torze Augustyn – chcê powiedzieæ, ¿e pewne zasa-
dy ju¿ zosta³y z³amane, je¿eli chodzi o nauczycieli.
W czasie krótkiej przerwy wszed³em i dowiedzia-
³em siê, ¿e pani minister Hall przygotowuje rz¹do-
w¹ nowelizacjê ustawy, w której proponuje nau-
czycielom zapis o piêædziesiêciu i piêædziesiêciu
piêciu latach do roku 2032. By³em te¿ na tej pikie-
cie – wyszed³em na ni¹, bo jako zwi¹zkowiec, po-
dobnie jak pan marsza³ek, tymi problemami ¿yjê –
i us³ysza³em, jak pan Broniarz krzycza³ do nau-
czycieli, ¿e osi¹gnêli ogromny, ogromny sukces.

Ja ju¿ powiedzia³em, a pan to potwierdzi³: nie
utwórzmy dziesiêciu systemów. Jest ju¿ oddziel-
ny system górniczy, my tworzymy tu nastêpny sy-
stem, system dla nauczycieli… Dlatego mówiê
z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹, z ogromn¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ wobec Rzeczypospolitej, ¿e jeœli
tak wybiórczo stosuje siê prawo, to inne grupy za-
wodowe te¿ zaczn¹ tego ¿¹daæ. I jeszcze, tak jak
powiedzia³em do pana ministra, musi byæ jakby
ci¹g³oœæ rz¹du. Bo to mo¿na w ten czy inny sposób
coœ mówiæ, ale przecie¿ pan minister, pan premier
Gosiewski podpisa³ porozumienie z kolejarzami,
które w ogóle nie by³o tu brane pod uwagê.

Sprawa nastêpna. Przestañmy ju¿ tak trochê
ma³powaæ, szelmowaæ i straszyæ tych m³odych, ¿e
oni bêd¹ to wszystko utrzymywaæ. Ja nie bez ko-
zery nadal apelujê do pañstwa – dlatego, Panie
Marsza³ku, wyst¹pi³em o te dodatkowe piêæ mi-
nut – ¿eby jednak poprzeæ tê nasz¹, moj¹ proœbê:
skoro ju¿ podnieœliœmy sk³adkê do 3%, to trzeba,
by to wesz³o z dniem 1 stycznia 2009 r., a wiêc ¿e-
by przedsiêbiorcy p³acili to od tej daty. No i mamy
8 miliardów.

Ja mówiê o tych systemach, bo przecie¿ pan,
Panie Marsza³ku, pan marsza³ek Romaszewski,
pan senator Andrzejewski, wyœcie walczyli, wy-
œcie popierali tê woln¹ Polskê. Nie zapominam tu
o wielkim bohaterze, którego widzieliœmy z ¿on¹
w telewizji, jak go pa³owali w Bydgoszczy – o Jan-
ku Rulewskim, którego ceniê te¿ za to, ¿e co myœli,
to powie. (Oklaski)

Drodzy Pañstwo, uwa¿am, ¿e… No, mamy
8 miliardów z³. Ja jeszcze raz to podtrzymujê, Pa-
nie Ministrze, ¿e dla dobra pañstwa, tak jak po-
wiedzia³em, by³em przeciwny protestom „Solidar-
noœci ’80”, ale jestem za prawdziwym dialogiem,

22. posiedzenie Senatu w dniu 19 listopada 2008 r.
78 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych (cd.)

(senator M. Augustyn)



jestem te¿ za porozumieniami podpisanymi przez
rz¹d pana premiera Jerzego Buzka. Tu chodzi
o to, ¿eby je naprawdê szanowaæ i jeszcze raz
usi¹œæ do rozmów. Bo, Drodzy Pañstwo, Kolego
Senatorze Augustyn – a nawet powiedzmy w du-
chu mi³oœci: Przyjacielu Augustyn…

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Je¿eli dojd¹ tu, Drodzy Pañstwo, nauczyciele,

to ju¿ bêdziemy mieli piêæset tysiêcy ludzi z eme-
ryturami pomostowymi.

Za rz¹dów… Ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku. Za
rz¹dów pana premiera Gosiewskiego by³a propo-
zycja mówi¹ca o trzystu osiemdziesiêciu ty-
si¹cach. Panie Ministrze, mo¿e jeszcze jest czas,
by si¹œæ do rozmów, ale tak globalnie, bo to, co siê
teraz dzieje, to… Wie pan, ja jestem zwolennikiem
pe³nej demokracji do momentu podjêcia decyzji,
ale te¿ pe³nej dyktatury, jeœli chodzi o wykonanie
tej decyzji. Kierowa³em najwiêksz¹ na œwiecie
central¹ bran¿ow¹, kolejow¹, która zrzesza³a pra-
wie sto piêædziesi¹t tysiêcy cz³onków „Solidarno-
œci”, przeprowadza³em reformy kolei, jak mówi-
³em, przejœcie z czterystu szeœædziesiêciu tysiêcy
na sto trzydzieœci tysiêcy… Dlatego wiem, Pañ-
stwo Drodzy, ¿e agresja rodzi agresjê. Mówiê wiêc
jako zwi¹zkowiec: dialog, dialog i jeszcze raz dia-
log, do ostatniej sekundy. Dziêkujê i naprawdê
apelujê o ten prawdziwy dialog.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Ju¿ myœla-
³em, ¿e w tym duchu przyjaŸni nied³ugo do œwiête-
go Augustyna siê pan odwo³a.

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Kogut: Zawsze mogê siê od-

wo³aæ.)
PansenatorKrzysztofMajkowski. Proszêbardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Reformê emerytaln¹ uchwalono w 1997 r.,

uchwalona ona zosta³a przez Akcjê Wyborcz¹ So-
lidarnoœæ i Uniê Wolnoœci, a obecnym kontynua-
torem tej reformy jest Platforma Obywatelska
i Polskie Stronnictwo Ludowe. Reforma mia³a po-
wodowaæ gromadzenie œrodków pieniê¿nych ze
sk³adki emerytalnej pracowników w otwartych
funduszach emerytalnych i pomna¿anie tych
œrodków na rzecz przysz³ych emerytur. Pamiêta-
cie pañstwo z poprzedniego posiedzenia wy-
st¹pienia pana senatora Augustyna i wszelkiego
rodzaju zachwyty nad nowelizacj¹ ustawy o eme-
ryturach kapita³owych?

Do czego zmierzam? Otó¿ z zarobków ka¿dego
pracownika trafi³o do otwartych funduszy emery-
talnych 38% sk³adki emerytalnej, a 68% do Za-
k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W momencie uruchamiania reformy reklamy
zachêca³y do wyboru danego otwartego funduszu
emerytalnego mi³ymi dla oczu obrazami, które
pokazywa³y przysz³ym emerytom, ¿e po zapisaniu
siê bêd¹, w otoczeniu tropikalnej roœlinnoœci,
martwili siê jedynie kwesti¹ wyboru rodzaju drin-
ka. Czy faktycznie pod palmami bêdziemy le¿eæ,
a jakieœ ³adne panienki bêd¹ nas wachlowaæ – to
jeszcze zobaczymy.

(Weso³oœæ na sali)
Platforma Obywatelska i jej koalicjant przewro-

tnie stanêli po stronie kapita³u, a nie interesów
obywateli. A strata, jak¹ wszystkie otwarte fun-
dusze emerytalne wykaza³y w III kwartale 2008 r.
– myœlê, ¿e to obrazuje w miarê aktualn¹ sytuacjê
– wynios³a 24,4 miliarda z³. To jest informacja Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Jeœli pan senator
Augustyn siê ze mn¹ nie zgadza, to proszê, odsy-
³am do tekstu.

(G³os z sali: Do œwiêtego Augustyna.)
Do œwiêtego Augustyna.
Obecnie rz¹d prezentuje tward¹ postawê wo-

bec zwi¹zków zawodowych, z równoleg³ym prze-
s³aniem o w³asnej nieugiêtoœci w trosce o przysz³e
losy obywateli. Cynizm i hipokryzja takiej posta-
wy Platformy i PSL w d³u¿szej perspektywie nie
maj¹ szans na konfrontacjê z wyborcami.

Szanowni Pañstwo! Ustawa powinna dzia³aæ
na przysz³oœæ, a wiêc wobec osób dopiero podej-
muj¹cych pracê, a nie tych, które j¹ ju¿ wykonuj¹.
Wprowadzanie ograniczenia wieku osób upra-
wnionych tylko dla grupy urodzonych przed 1 sty-
cznia 1969 r. stoi w sprzecznoœci z zasad¹ popra-
wnej legislacji, która zak³ada, ¿e ustawodawca
powinien byæ racjonalny i przewidywalny. Uwa¿a-
my, ¿e pracownicy urodzeni po roku 1969 równie¿
powinni mieæ prawo do skorzystania z emerytur
pomostowych, je¿eli pracuj¹ w warunkach szcze-
gólnych lub wykonuj¹ pracê o szczególnym cha-
rakterze.

Od kilku lat kszta³towane s¹ rozwi¹zania praw-
ne uwzglêdniaj¹ce wspó³czesne standardy miê-
dzynarodowe. Zgodnie ze stanowiskiem Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy niedopuszczalne
jest bowiem stosowanie obni¿enia wieku emery-
talnego zamiast profilaktyki zmierzaj¹cej do zape-
wnienia bezpiecznych warunków pracy. W tym
zakresie najpierw wprowadzona powinna byæ od-
powiednia profilaktyka, a dopiero póŸniej zmie-
niane zasady uzyskiwania prawa do wczeœniej-
szej emerytury.

Takim rozwi¹zaniem, z którym ja siê nie zga-
dzam, a myœlê, ¿e nie zgadza siê tak¿e wiêkszoœæ
osób, które pracuj¹ b¹dŸ pracowa³y w warunkach
szczególnych, jest w nowej ustawie zapis doty-
cz¹cy odpisu na fundusz œwiadczeñ socjalnych.
Otó¿ w ustawie o zak³adowym funduszu œwiad-
czeñ socjalnych przewiduje siê wprowadzenie
zmiany, która do 50% przeciêtnego wynagrodze-
nia zwiêkszy odpis wy³¹cznie na pracowników
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pracuj¹cych w szczególnych warunkach lub wy-
konuj¹cych pracê o szczególnym charakterze
w rozumieniu ustawy o emeryturach pomosto-
wych. W takim ujêciu zwiêkszony odpis na osoby,
które pracuj¹ w warunkach szczególnych w rozu-
mieniu dotychczasowych przepisów, nie bêdzie
przys³ugiwa³, podczas gdy obecnie przys³uguje.
Ponadto nie bêdzie przys³ugiwa³ zwiêkszony od-
pis na górników, mimo ¿e im przys³uguje prawo
do wczeœniejszych emerytur.

Koñcz¹c, Szanowni Pañstwo, powiem, ¿e pro-
jekt ustawy o emeryturach pomostowych wzbu-
dza wiele ró¿nych kontrowersji i komentarzy.
Czêsto podnoszona jest jego niesprawiedliwoœæ
w stosunku do osób relatywnie m³odych, bo uro-
dzonych na przyk³ad w latach siedemdziesi¹tych,
które zdecydowa³y siê podj¹æ pracê w konkret-
nym zak³adzie pracy, bowiem stworzono im wów-
czas perspektywê wczeœniejszej emerytury. Gro-
¿¹ce im wyeliminowanie ze wspomnianej listy
traktuje siê jako przejaw wyraŸnej nieprawid³o-
woœci. Powinno obowi¹zywaæ odpowiednio d³ugie
vacatio legis ustawy, aby ka¿dy z ubezpieczonych
móg³ siê z ni¹ zapoznaæ, aby nie potêgowaæ i tak
ju¿ wystêpuj¹cych w spo³eczeñstwie obaw o przy-
s³uguj¹ce przywileje. Dlatego termin wprowadze-
nia ustawy w ¿ycie powinien byæ ustalony na
1 stycznia 2010 r., a nie na 1 stycznia 2009 r.

Jeœli przekroczy³em limit czasu, to przepra-
szam, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
Pan senator Piotr Kaleta, ostatni piêciominuto-

wy mówca – proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja chcia³bym
tylko króciutko do naszego dzisiejszego bohatera,
pana senatora Augustyna.

Panie Senatorze, czasami lepiej jest siê nie od-
zywaæ. Dlaczego o tym mówiê? Mówiê o tym dlate-
go, ¿e dzisiaj na pocz¹tku naszej debaty pad³a in-
formacja, ¿e byæ mo¿e rz¹d pracuje nad inn¹ pro-
pozycj¹ dotycz¹c¹ nauczycieli. I có¿ siê okazuje?
Okazuje siê, ¿e prawdopodobnie by³a to kaczka
dziennikarska. Chodzi³o byæ mo¿e o to, ¿eby
uspokoiæ maj¹c¹ siê odbyæ demonstracjê.

Panie Senatorze, no to jak wygl¹da ta koalicja,
jak wygl¹da pomys³ na sprawowanie w³adzy, jak
wygl¹da pomys³ na realizacjê tej ustawy, je¿eli
pañstwo sami nie wiecie, czego wy tak na dobr¹
sprawê chcecie? Nie potraficie siê dogadaæ. Dajcie

jakiœ, jakikolwiek, je¿eli on ma byæ pozytywny, ja-
sny, klarowny sygna³ spo³eczeñstwu. Wiêcej po-
kory, Panie Senatorze. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.
(G³os z sali: O nie, nie!)
Zapraszam.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Ja bêdê mówi³ krótko, nawet nie dziesiêæ mi-
nut, niemniej jednak postawiê pewn¹ tezê. Sta³¹
jest zmiana. I tutaj odwo³am siê do s³ów pana se-
natora Rulewskiego. Myœlê, ¿e nikt nie ma w¹tpli-
woœci co do tego, i¿ jego historia, jego praca ma
w jego s³owach bardzo istotne znaczenie. Wynoto-
wa³em kilka zdañ z tej wypowiedzi.

Otó¿ myœlê, ¿e je¿eli przyjmujemy tezê, ¿e sta³¹
jest zmiana, to organizacje zwi¹zkowe powinny
siê zmieniaæ. Powinna siê zmieniaæ doktryna
zwi¹zkowa, Panie Senatorze.

(G³os z sali: Oooo! Za daleko…)
Powinni pracownicy mieæ wiêksze pieni¹¿ki…
Panie Senatorze, ja panu nie przeszkadza³em…
(Senator Stanis³aw Kogut: Przepraszam.)
…mimo ¿e bardzo urocze mia³ pan wyst¹pienie.
(Senator Piotr Kaleta: To by³o szczere?)
Powinni mieæ lepsze warunki, powinien byæ

inny czas pracy, inaczej powinni byæ traktowa-
ni. Tak, ta doktryna powinna siê zmieniaæ.
W œlad za ni¹ pewnie zmieni siê na inny sposób
postrzegania decyzji wszystkich rz¹dów, nie tyl-
ko obecnego. Tyle œwiadczeñ, ile sk³adek. Ja
rozmawia³em z ludŸmi i wiem, ¿e to, co mówi¹
niektórzy senatorowie opozycji, jest po prostu
zwyk³¹ nieprawd¹. Ludzie chc¹ pracowaæ! Po
piêædziesi¹tym roku ¿ycia chc¹ pracowaæ, bo
pomostowe emerytury s¹ g³odowe! I nie czaruj-
my rzeczywistoœci.

Szanowni Pañstwo, minê³o dwadzieœcia
osiem lat, jak tu ktoœ zauwa¿y³. Nale¿y siê zmie-
niaæ.

À propos pana senatora Kalety. W imiê mi³oœci,
któr¹ tak pan szafuje…

(Senator Piotr Kaleta: To nie ja.)
…proponujê przeczytaæ Ksiêgê Syracha. Je¿eli

nie wie pan, co to jest, to proszê siê zapoznaæ.
(Rozmowy na sali)
Nabyte uprawnienia to, Szanowni Pañstwo,

nastêpna dezinformacja…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Panie Mar-

sza³ku, no…)
(Senator Leon Kieres: Czy pan panuje nad sal¹,

Panie Marsza³ku?)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam, ju¿ zaczynam panowaæ i teraz,
no nie wiem, jakiegoœ wê¿a z wod¹ czy czegoœ po-
dobnego bêdê u¿ywa³.

Proszê bardzo, Panie Senatorze. Przepraszam.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Szanowni Pañstwo, ta ustawa koñczy siê w tym
roku. Nie mylmy i nie wprowadzajmy w b³¹d ludzi.

A jaki skutek mia³ mieæ wniosek o odrzucenie,
który zosta³ z³o¿ony? No przecie¿ pozbawienie
wszystkich tych mo¿liwoœci. Dlaczego i po co ten
wniosek zosta³ z³o¿ony? Rz¹d widzi potrzebê…
Mo¿emy siê nie zgadzaæ co do tego, czy to jest
taka, czy inna liczba, ale jest jakaœ konkretna pro-
pozycja, aby uszanowaæ pracê, w wielu przypad-
kach ciê¿k¹ pracê.

I ostatnia kwestia. A co bêdzie za piêtnaœcie,
dwadzieœcia lat? Dlaczego nie s³ucha siê ludzi
m³odych? To oni za piêtnaœcie, dwadzieœcia lat
bêd¹ pracowali na rzecz emerytów i rencistów.
A ilu ich bêdzie? Wczoraj us³ysza³em w telewizji
„Trwam” bardzo ciekaw¹ dyskusjê. 5, 12, 25 – co
oznaczaj¹ te cyfry i liczby? Otó¿ 25% bêdzie ludzi
starszych – kierujê tê informacjê do pana senato-
ra Augustyna – taka bêdzie liczba ludzi starszych
w naszym spo³eczeñstwie. Oczywiœcie to by³y sy-
mulacje, ale proszê zobaczyæ, jak przebiega pro-
ces starzenia siê spo³eczeñstwa.

I jeszcze jedna rzecz, na któr¹ chcia³bym zwró-
ciæ uwagê. Nie ¿artujmy, i tu do³¹czam siê do pana
senatora Dajczaka, bo kiedy zapyta³em o to, jakie
s¹ opinie dotycz¹ce niekonstytucyjnoœci, to zosta-
³o to obrócone w ¿art. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, kto z³o¿y³

przemówienia do protoko³u.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

Tylko senator Jan Dobrzyñski*.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I jeszcze wnioski o charakterze legislacyjnym
na piœmie. Proszê odczytaæ listê wnioskodawców.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

Panowie senatorowie: Jan Rulewski, Piotr Ka-
leta, W³adys³aw Dajczak, Tadeusz Gruszka, Zbi-
gniew Romaszewski, Piotr Andrzejewski.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zg³oszono wnioski o charakterze le-

gislacyjnym, muszê zapytaæ pana ministra, czy
chcia³by siê ustosunkowaæ do tych wniosków.

(G³osy z sali: Nie!)
Przepraszam, ja nie do pañstwa kierowa³em

pytanie, tylko do pana ministra.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Nie, dziêkujê.)
Pewnie panowie senatorowie to panu ministro-

wi podpowiedzieli. Dziêkujê.
Poniewa¿ te wnioski zosta³y zg³oszone, popro-

szê Komisjê Gospodarki Narodowej i tym razem
Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej, ¿eby przy-
gotowa³y, Panie Senatorze Augustyn, wspólne
sprawozdanie.

Oczywiœcie g³osowanie odbêdzie siê pod koniec
posiedzenia Senatu.

Koñczymy w ten sposób szczêœliwie, Wysoki
Senacie, rozpatrywanie punktu pierwszego dzi-
siejszego porz¹dku obrad.

Przechodzimy miêkko do punktu drugiego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kon-
tach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Druk nr 356, sprawozdania komisji – druki
nr 356A i 356B.

Pan senator Henryk WoŸniak – zapraszam –
jest sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê uprzejmie.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Gospodarki Narodowej sprawozdanie z prac
nad ustaw¹ o zmianie ustawy o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej po d³ugiej dys-
kusji na posiedzeniu w dniu 13 listopada pragnie
rekomendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie uchwa³y
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz niektórych in-
nych ustaw w kszta³cie przedstawionym przez
Sejm Rzeczypospolitej.

G³osowanie na posiedzeniu komisji wygl¹da³o
w nastêpuj¹cy sposób: 10 g³osów za, 6 g³osów
przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu.

Wynik tego g³osowania nie odzwierciedla deba-
ty na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej,
bowiem debata odby³a siê w atmosferze g³êbokiej
merytorycznej dyskusji z du¿¹ doz¹ zgody, do
tego stopnia, ¿e zaproponowane przez Biuro Le-
gislacyjne poprawki o charakterze porz¹dko-
wym zosta³y przez senatorów Komisji Gospo-
darki Narodowej zgodnie odrzucone: by³y 3 g³o-
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sy za, 6 g³osów przeciw i 6 senatorów wstrzyma³o
siê od g³osu.

Te poprawki, jak wspomnia³em, mia³y charak-
ter porz¹dkowy. Mianowicie wyrazy „przeciêtnego
prognozowanego wynagrodzenia” proponowano
zast¹piæ wyrazami „prognozowanego przeciêtne-
go wynagrodzenia”. Uznaliœmy, ¿e nie wnosi to is-
totnych treœci do przedmiotowej regulacji.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Dwa s³owa, jeœ-
li pan marsza³ek ³askaw…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: £askaw,
³askaw. Proszê bardzo.)

…mimo tak póŸnej pory, czego rzecz dotyczy.
Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie

zmian w nastêpuj¹cych ustawach: w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kon-
tach emerytalnych, w ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i wreszcie w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o pracowniczych programach emerytal-
nych.

Istot¹ tego przed³o¿enia, bêd¹cego przed³o¿e-
niem rz¹dowym, jest uelastycznienie ustawy o in-
dywidualnych kontach emerytalnych, które spra-
wi, ¿e mo¿liwe bêdzie korzystanie w trakcie osz-
czêdzania na indywidualnym koncie emerytal-
nym ze œrodków na tym koncie zgromadzonych.
Jest to niezwykle wa¿na regulacja, bowiem do-
tychczasowe bardzo sztywne uregulowanie doty-
cz¹ce tego sprawia³o, ¿e trzeba by³o oszczêdzaæ
bez mo¿liwoœci korzystania ze zgromadzonego ka-
pita³u w trakcie oszczêdzania, ewentualnie, mó-
wi¹c kolokwialnie, zerwaæ indywidualne konto
emerytalne. W sytuacjach, jakie niesie ¿ycie,
uczestnicy systemu bardzo czêsto stawali wobec
problemu niemo¿noœci skorzystania ze zgroma-
dzonego na indywidualnym koncie emerytalnym
dochodu. To w sposób istotny, w przekonaniu ko-
misji, jak równie¿ projektodawców, przyczyni siê
do wiêkszej sk³onnoœci do zak³adania indywi-
dualnych kont emerytalnych, a tak¿e do oszczê-
dzania w tym systemie.

Druga z istotnych zmian podwy¿sza roczny li-
mit wp³at na indywidualne konta emerytalne do
wysokoœci trzykrotnego œredniego wynagrodze-
nia miesiêcznego w gospodarce narodowej na da-
ny rok z dotychczasowego limitu wynosz¹cego
pó³torakrotnoœæ tego wynagrodzenia. Celem po-
prawki jest zwiêkszenie wolumenu œrodków in-
westowanych na indywidualnym koncie emery-
talnym, po to, by osoby, które maj¹ takie mo¿liwo-
œci, maj¹ mo¿liwoœci finansowe, mog³y gromadziæ
wiêksze œrodki, by w konsekwencji, kiedy pójd¹
w stan spoczynku, te inwestowane œrodki i tak¿e
pomna¿ane przede wszystkim przez otwarte fun-
dusze emerytalne, a równie¿ przez fundusze in-
westycyjne, stanowi³y istotne Ÿród³o utrzymania
i dochodu, pozwalaj¹ce utrzymaæ standard ¿ycia

na poziomie takim, jaki zapewnia³y wczeœniej
uzyskiwane dochody z pracy.

Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e Wysokie
Prezydium w swojej œwiat³oœci tak zaplanowa³o
dzisiejszy porz¹dek obrad Senatu, by w pierwszej
czêœci mówiæ o powszechnych ubezpieczeniach,
a w drugiej czêœci o dobrowolnych ubezpiecze-
niach, bo one w sumie tworz¹ spójny system tros-
ki nas wszystkich, pañstwa w szczególnoœci,
a wiêc rz¹du i parlamentu, oraz uczestników sys-
temu, pracowników, o w³asn¹ przysz³oœæ, kiedy
przestaniemy dobrze zarabiaæ, wykonuj¹c pracê,
kiedy trzeba bêdzie, krótko mówi¹c, ¿yæ z oszczê-
dnoœci. Bo tak¿e w obowi¹zkowych ubezpiecze-
niach to s¹ przecie¿ nasze pieni¹dze.

Te zmiany maj¹ istotne znaczenie z tego wzglê-
du, ¿e mo¿na powiedzieæ, i¿ w ostatnim roku sys-
tem indywidualnych kont emerytalnych niestety
siê nie rozwija³. Myœlê, ¿e te dwie poprawki bêd¹
w stanie odwróciæ tê niedobr¹ tendencjê.

Oczywiœcie potrzeba du¿ego wysi³ku ze strony
ministerstwa pracy, maj¹cego na celu promocjê
systemu. Tego dobrego efektu nie uzyska siê
w ci¹gu kilku lat – mam tego œwiadomoœæ. To jest
praca na d³ugie lata. Tak jak w krajach starej Unii
Europejskiej ten mechanizm zacz¹³ przynosiæ
efekty po wielu latach, tak dziêki odpowiedniej
promocji u nas stanie siê on równie¿ istotnym ele-
mentem kszta³tuj¹cym dochody ludzi przecho-
dz¹cych w stan spoczynku.

Ale myœlê równie¿, ¿e dwukrotne podwy¿szenie
kwoty mo¿liwych wp³at na konto emerytalne w tej
sytuacji, jaka jest na rynku miêdzybankowym, co
tu du¿o mówiæ, pewnego g³odu depozytów, spo-
woduje du¿e zainteresowanie rynku finansowego
pozyskaniem œrodków, które bêd¹ mog³y byæ re-
inwestowane, bêd¹ mog³y s³u¿yæ do prowadzenia
akcji kredytowej. I nale¿y upatrywaæ w³aœnie
w rynkach finansowych partnera w promowaniu
tego systemu, co tak¿e nie jest bez znaczenia.

Koñcz¹c, Panie Marsza³ku, w imieniu Komisji
Gospodarki Narodowej rekomendujê przyjêcie
projektu bez poprawek Wysokiej Izby. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kazimierz Jaworski, sprawozdaw-

ca Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, ju¿ siê
zbli¿a do mównicy.

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Jaworski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca, pan senator, potrafi³ zainte-

resowaæ Wysok¹ Izbê pomimo temperatury, jaka
poprzednio by³a, co jest du¿¹ umiejêtnoœci¹.
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Po tym tak szczegó³owym sprawozdaniu prze-
ka¿ê tylko, ¿e Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej w g³osowaniu na swoim posiedzeniu przyjê³a
projekt ustawy i wnosi o jej przyjêcie. Myœlê, ¿e je-
szcze w trakcie obrad bêd¹ pewne poprawki, ale
referujê stanowisko komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-

nie senatorom sprawozdawcom?
Proszê bardzo, pan senator Knosala.
Zapraszam, Panie Senatorze. Do którego¿ ze

sprawozdawców?

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora WoŸniaka.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-

dzo.)
Chcia³bym nawi¹zaæ do tej wypowiedzi, bo wy-

notowa³em sobie trochê danych z raportu Komisji
Nadzoru Finansowego.

Otó¿ w roku 2006 za³o¿ono oko³o czterystu
czterdziestu czterech tysiêcy kont, a w roku 2007
ju¿ tylko sto siedemnaœcie tysiêcy kont. W sumie
na koniec 2007 r. by³o dziewiêæset piêtnaœcie ty-
siêcy kont. Ale w roku 2008 by³ regres i w tej chwili
³¹czna liczba prowadzonych kont wynosi ju¿ tylko
osiemset siedemdziesi¹t trzy tysi¹ce. Wynika z te-
go, ¿e mamy wiêcej wyp³at i zwrotów ni¿ zak³ada-
nia nowych kont, wiêcej ludzi rezygnuje i wyp³aca
ni¿ zak³ada te konta. Moje pytanie by brzmia³o:
czy propozycje, które s¹ w ustawie, bêd¹ w stanie
niejako prze³amaæ ten impas i trochê brak zaufa-
nia? W ró¿nych œrodowiskach dyskutuje siê
o tym, ¿e oczywiœcie to kosztuje, nie ma niczego za
darmo, ale gdyby pójœæ w kierunku odliczenia
kwot wp³at od podstawy opodatkowania, to oczy-
wiœcie sytuacja mog³aby siê diametralnie zmie-
niæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê uprzejmie za to bardzo ciekawe pyta-
nie, w³aœciwie wypowiedŸ pana senatora Knosali,
która oczywiœcie znajduje potwierdzenie w fak-
tach. Ja w sposób mo¿e delikatny wspomnia³em
o tym, ¿e system nie rozwija siê. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest trochê gorzej ani¿eli wyra¿aj¹ s³owa,
których ja u¿y³em i pan senator w swojej wypo-
wiedzi zilustrowa³ jak jest, jeœli chodzi o liczbê
kont, rachunków. Jeœli zaœ chodzi o wolumen
zgromadzonych œrodków, to sytuacja nie jest ju¿

tak z³a, bowiem na 31 grudnia 2007 r. wartoœæ
zgromadzonych na indywidualnych kontach
emerytalnych œrodków wynosi³a 1 miliard
864 miliony z³, na 31 grudnia 2006 r. to by³a suma
bez ma³a 1 miliarda 300 milionów z³. Na koniec
pierwszego pó³rocza 2007 r. ta wielkoœæ wynosi³a
1 miliard 770 milionów z³, a wiêc mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ten ubytek œrodków jest rzêdu 100 milio-
nów z³. To nie jest jeszcze dramat, aczkolwiek licz-
ba rachunków, któr¹ poda³ pan senator, pokazu-
je, ¿e trzeba podj¹æ radykalne dzia³ania, jeœli sys-
tem ma siê rozwijaæ, jeœli on jest istotnym elemen-
tem ubezpieczeñ spo³ecznych w czêœci dobrowol-
nych ubezpieczeñ spo³ecznych.

Tak, Panie Senatorze, taka jest intencja i pod-
czas debaty w Komisji Gospodarki Narodowej
przewa¿a³ taki pogl¹d, ¿e te zmiany, o których
wspomnia³em, nie omawiaj¹c w szczegó³ach ze
wzglêdu na niedostatek czasu, maj¹ przeciwdzia-
³aæ regresowi systemu. Wierzymy, ¿e zw³aszcza to
uelastycznienie spowoduje, ¿e nie bêdzie a¿ tylu,
kolokwialnie mówi¹c, zerwañ kont, indywidual-
nych kont emerytalnych, bo dzisiaj tak jest. Ja te¿
znalaz³em siê w takiej sytuacji, ¿e musia³em zlik-
widowaæ w³asny rachunek, bo potrzebowa³em
œrodków. Wiele osób, jak pokazuj¹ liczby, znalaz-
³o siê w takiej sytuacji, st¹d potrzeba elastyczno-
œci. To jest naturalna sytuacja, ¿e czasem wydatki
wymagaj¹ zgromadzenia wszystkich oszczêdno-
œci i trzeba po nie siêgn¹æ, zostawiaj¹c sobie pew-
n¹ pulê, któr¹ póŸniej mo¿na odbudowywaæ.
Wa¿ne jest równie¿ to podwojenie wielkoœci mo¿-
liwych wp³at w ci¹gu roku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej zg³oszeñ.
To by³ projekt ustawy wniesiony przez rz¹d.

Rz¹d reprezentuje minister pracy i polityki spo³e-
cznej. Z tego, co rozumiem, pan minister…

(G³os z sali: Bêdzie za moment.)
W³aœnie, bo pan minister wyemigrowa³ czaso-

wo. W takim razie jeszcze chwileczkê, niezamie-
rzona przerwa w obradach.

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Pan po-
dawa³ kwotê 1 miliarda 700 milionów na czerwiec
2007 r., a to chodzi³o o czerwiec 2008 r. Tak? Py-
tam, bo te umorzenia na koniec 2007 r. wynosi³y
miliard osiemset milionów z kawa³kiem, a potem
by³ czerwiec 2008 r. i 1 miliard 700 milionów. Tak?

Senator Henryk WoŸniak:

Na 31 grudnia 2006 r. to by³a suma 1 miliarda
300 milionów z³, na koniec pierwszego pó³rocza
2007 r. – 1 miliard 770 milionów z³, a na 31 gru-
dnia 2007 r. – 1 miliard 864 miliony z³.
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(Senator Marek Zió³kowski: A na 2008 r. nie ma
pan danych?)

Z tego wniosek, ¿e na koniec pó³rocza tego roku
nie ma jeszcze danych.

(Senator Marek Zió³kowski: Nie ma danych, a to
by³oby ciekawe. Je¿eli by³y tu umorzenia, to ra-
czej…)

Ciekawe, ale niestety nie dysponujemy danymi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, zapraszam. My w³aœnie czeka-
my w napiêciu na pana wejœcie na mównicê. Pro-
simy bardzo.

Ustawa – mogê panu ministrowi powiedzieæ –
zosta³a dosyæ dok³adnie przedstawiona przez po-
s³a sprawozdawcê, ale mo¿e pan ewentualnie...

(G³os z sali: Pos³a?)
Ojej, przepraszam, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Przepraszam bardzo za nieobecnoœæ, ale jesteœ-
my tu wszyscy wspólnie od godziny 9.00 i nie
przypuszcza³em, ¿e tak szybko pañstwo uporaj¹
siê z tym zagadnieniem.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale cieszy
siê pan z tego, Panie Ministrze?)

Bardzo siê cieszê, tym bardziej ¿e kolejny
punkt czeka na mnie w Sejmie o godzinie 19.00.

Proszê pañstwa, ustawa o indywidualnych
kontach emerytalnych, ta nowelizacja, mówiê ju¿
o samej nowelizacji, ma przed sob¹ w³aœciwie dwa
cele. Pierwszy cel to podniesienie limitu wp³at, tak
aby przybli¿yæ go do limitu w miarê wysokiego,
tak jak to jest mniej wiêcej w przypadku pier-
wszego filaru. To jest pierwszy element. Drugi cel,
drugi element to spowodowanie – to, o czym s³y-
sza³em, zanim jeszcze wyszed³em na sekundkê –
¿eby ten system przesta³ byæ taki skostnia³y,
a wiêc uelastycznienie i na tej zasadzie czêœciowe
zwroty. Zwrot nastêpuje wtedy, gdy osoba oszczê-
dzaj¹ca nie dotrzyma tych œrodków do co naj-
mniej szeœædziesi¹tego roku ¿ycia. Wtedy mo¿e
nast¹piæ ich zwrot, a przy okazji oczywiœcie za ka-
¿dym razem trzeba zap³aciæ podatek Belki, czyli
podatek od dochodów kapita³owych. My propo-
nujemy takie rozwi¹zanie: nie trzeba ca³kowicie
likwidowaæ konta, wystarczy dokonaæ czêœciowe-
go zwrotu, a wiêc pozostawiæ jak¹œ kwotê i nie lik-
widowaæ indywidualnego konta emerytalnego.
Kolejny element ma charakter przybli¿aj¹cy do ja-
kichkolwiek programów emerytalnych, a wiêc
okresowoœæ wyp³aty œwiadczenia. W tej chwili na

koniec oszczêdzania œwiadczenie mo¿e byæ wy-
p³acone tylko i wy³¹cznie w sposób jednorazowy.
Proponujemy, ¿eby ta wyp³ata mog³a nastêpowaæ
równie¿ w ratach. I to s¹ w³aœciwie wszystkie pro-
pozycje. Mamy nadziejê, ¿e te propozycje sprawi¹,
¿e indywidualne konta emerytalne bêd¹ bardziej
popularne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pan senator Knosala i potem pan senator Ru-

lewski. Przypominam, pytania minutowe.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym siê dowiedzieæ o ta-

k¹ sprawê. Gdyby przyj¹æ sytuacjê modelow¹, ¿e
ktoœ oszczêdza od dwudziestego pi¹tego do szeœæ-
dziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia, czyli przez czter-
dzieœci lat, to na jak¹ kwotê móg³by liczyæ z tego
konta indywidualnego. Czy takie symulacje, takie
modelowanie zosta³o przeprowadzone w odniesie-
niu do obecnego systemu i tego po zmianach?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, symulacja bêdzie bardzo pro-
sta, po tych zmianach bêdzie móg³ liczyæ prawdo-
podobnie na dwukrotnie wy¿sz¹ kwotê. To jest ca-
³a odpowiedŸ.

(Senator Ryszard Knosala: Przepraszam, nie
znam niestety tej obecnej. Jaka by ona mog³a
byæ? Jaki to jest rz¹d wielkoœci?)

A na jakim poziomie oszczêdza ta osoba? Czy o-
szczêdza…

(Senator Ryszard Knosala: Za³ó¿my, ¿e na
maksymalnym.)

Proszê pañstwa, to trzeba by by³o pomalutku li-
czyæ, ale do tego potrzebne s¹ jeszcze dodatkowe
informacje. Trzeba wiedzieæ, czy oszczêdza w for-
mie obligacji, czy w ramach funduszu inwestycyj-
nego, czy w programie ubezpieczeniowym.
W zwi¹zku z tym nie wiem. To jest trudne do
okreœlenia, to s¹ indywidualne wybory. A je¿eli
w funduszu…

(Senator Ryszard Knosala: Panie Ministrze,
tam te ró¿nice nie s¹ zbyt du¿e, to jest kilka pun-
któw procentowych. A gdyby to uœredniæ? Przy-
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znam siê, ¿e ja w ogóle nie mam pojêcia, jakie to s¹
kwoty.)

Proszê pañstwa, je¿eli spojrzymy na ten pro-
dukt oferowany przede wszystkim przez pañstwo,
przez Skarb Pañstwa, to s¹ dziesiêcioletnie obli-
gacje skarbowe. W tym miesi¹cu oprocentowanie
oferowanych obligacji skarbowych wynosi 7,5%,
miesi¹c temu wynosi³o bodaj¿e 7%, a jeszcze mie-
si¹c wczeœniej – 7,25%. Trzeba by by³o zobaczyæ,
jak dana osoba inwestuje, czy jednorazowo, czy
w sposób ratalny, po prostu trzeba by by³o prze-
prowadziæ dok³adn¹ symulacjê. Nie jestem w sta-
nie w tej chwili odpowiedzieæ na to pytanie.

(Senator Ryszard Knosala: A móg³bym prosiæ
o odpowiedŸ na piœmie?)

Oczywiœcie, mo¿emy tak odpowiedzieæ.
(Senator Ryszard Knosala: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Krótkie wyliczenie procentu sk³adanego, wtedy
na piœmie i ju¿.

Teraz pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Ma³o pan mówi³, Panie Ministrze, o pracowni-
czych programach emerytalnych. I czy w zwi¹zku
z tym znane s¹ panu przypadki, ¿e pracownicy
maj¹ zabezpieczone wy¿sze œwiadczenia ni¿ po-
wszechne, przede wszystkim prawo do wczeœniej-
szej emerytury?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, zarówno w przypadku praco-
wniczego programu emerytalnego, jak i w przy-
padku indywidualnego konta emerytalnego pod-
jêcie oszczêdnoœci zgromadzonych w ramach czy
to tego programu, czy te¿ indywidualnego konta
mo¿e nast¹piæ najwczeœniej po skoñczeniu szeœæ-
dziesi¹tego roku ¿ycia. To po pierwsze. S¹ zasa-
dnicze ró¿nice miêdzy…

(Senator Jan Rulewski: Tak samo dla kobiety
i mê¿czyzny?)

Tak, tu jest pe³na równoœæ i tu jesteœmy… I je-
¿eli czasami s³yszymy o kwestii dyrektyw i jest po-
dejmowana kwestia nierównoœci, niespe³niania
wymogów dyrektyw, to mogê powiedzieæ, ¿e my je
w³aœnie spe³niamy, bo te wszystkie dyrektywy do-
tycz¹ dodatkowych form oszczêdzania, zak³ado-
wych programów emerytalnych. W zwi¹zku z tym
my to wszystko spe³niamy. A jeœli chodzi o system
powszechny, to pamiêtamy tylko o pewnej koor-
dynacji w Europie systemów zabezpieczenia spo-

³ecznego. W zwi¹zku z tym tu nie ma a¿ tak daleko
id¹cych wymogów, aczkolwiek oczywiœcie s¹
wskazania, ¿eby d¹¿yæ do wyrównywania wieku
emerytalnego. Nie ma jednak bezpoœredniej prze-
s³anki nakazuj¹cej nam zrównaæ wiek emerytalny.

Ró¿nice s¹ zasadnicze, proszê pañstwa. Na IKE
wp³acamy indywidualnie sami, w zwi¹zku z tym
s¹ to te œrodki, które my otrzymujemy z wynagro-
dzenia, po prostu posiadamy, musimy mieæ w³as-
ny kapita³, który wp³acamy. Proszê pañstwa,
w przypadku pracowniczego programu emerytal-
nego sytuacja jest odmienna. Przede wszystkim
sk³adka podstawowa, wynosz¹ca do 7% wynagro-
dzenia pracownika, jest wp³acana przez praco-
dawcê. To jest zasadnicza ró¿nica. Niew¹tpliwie
zak³ady pracy, w których takie programy s¹ ofero-
wane, to z regu³y s¹ zak³ady pracy doœæ zasobne,
bogate, elektrownie czy, no nie wiem, jakieœ firmy
telekomunikacyjne, czyli s¹ to instytucje zasob-
ne, które staæ na zaoferowanie takiego programu.
Tak wiêc pracodawca sam p³aci i niew¹tpliwie
pracownicy korzystaj¹ z tej oferty. W³aœciwie po
stronie pracownika jedynym obci¹¿eniem z tytu³u
uczestnictwa w PPE jest podatek od tej sk³adki
podstawowej, któr¹ p³aci za niego pracodawca,
jest to przerzucone na pracownika. Pracownik
mo¿e oczywiœcie zadeklarowaæ sk³adkê dodatko-
w¹, która to sk³adka dodatkowa do tej pory fun-
kcjonowa³a i jej limit wynosi³ trzykrotnoœæ wp³at
na IKE. My oferuj¹c podniesienie limitu w ramach
indywidualnych kont emerytalnych, zapropono-
waliœmy przy okazji zamro¿enie tego dotychcza-
sowego limitu, poniewa¿ wprowadza³oby to dal-
sze, kolejne preferencje i nierównoœci wystêpu-
j¹ce w przypadku tych, którzy nie maj¹ szczêœcia
byæ pracownikami bogatego pracodawcy.

Oczywiœcie najciekawszym i najlepszym roz-
wi¹zaniem by³oby to… Pracownicze programy
emerytalne s¹ zak³adane w ramach pewnej umo-
wy spo³ecznej, która nastêpuje na dole, w zak³a-
dzie pracy, a wiêc umowy pomiêdzy z jednej stro-
ny pracodawc¹, z drugiej strony organizacjami
pracobiorców, zwi¹zkami zawodowymi, a z trze-
ciej strony instytucj¹, która bêdzie obs³ugiwa³a
indywidualny program emerytalny. Czyli mamy
trzy strony, które siê porozumiewaj¹, i tu oczywi-
œcie by³aby wielka rola zwi¹zków zawodowych,
oczywiœcie u tych pracodawców, których na to
staæ. Ale jest wielu pracodawców, których staæ na
to, aby te programy emerytalne u nich siê rozwija-
³y. A ten rozwój pozwoli³by zgromadziæ odpowied-
nie oszczêdnoœci na staroœæ, na ten okres po
ukoñczeniu szeœædziesi¹tego roku ¿ycia i mo¿e
gdyby w³aœnie zak³adowe formy emerytalne by³y
silnie rozbudowane, to dziœ nie odbywalibyœmy tej
interesuj¹cej dyskusji na temat emerytur pomo-
stowych.

Niestety, rozwój pracowniczych programów
emerytalnych nie jest silny. W Polsce jest zareje-
strowane jedynie oko³o tysi¹ca pracowniczych
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programów emerytalnych, a uczestnikami takich
pracowniczych programów emerytalnych jest
oko³o trzystu tysiêcy osób. Widaæ wiêc, ¿e nie jest
to forma popularna, ale trzeba te¿ zrozumieæ, ¿e
nie jest to forma popularna prawdopodobnie z te-
go powodu, ¿e presja pracobiorców jest skierowa-
na na przede wszystkim podwy¿szanie p³acy,
a nie jest zwi¹zana z przewidywaniem pewnych
dalekosiê¿nych skutków i przesuwaniem wyp³aty
tych oszczêdnoœci w czasie, na ten okres po ukoñ-
czeniu szeœædziesi¹tego roku ¿ycia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, chcia³em otworzyæ dyskusjê,

ale nikt siê nie zapisa³ do g³osu.
Nie zg³oszono wniosków o charakterze legisla-

cyjnym. W zwi¹zku z tym informujê, ¿e g³osowa-
nie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie
przeprowadzone…

(G³os z sali: Musimy to skierowaæ do komisji.)
S³ucham?
(G³os z sali: Musimy to skierowaæ do komisji,

by³y wnioski, strona 10…)
Aha. Ale by³y wnioski?
(G³os z sali: By³y odmienne wnioski komisji.)
Aha, przepraszam bardzo, nie zauwa¿y³em.
Komisje przedstawi³y odmienne wnioski, tak

wiêc proszê Komisjê Gospodarki Narodowej oraz
Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej o ustosun-
kowanie siê do wniosków i przedstawienie jedne-
go, wspólnego sprawozdania. Jednym s³owem,
komisje musz¹ siê dogadaæ. Rozumiem, ¿e komi-
sje przygotuj¹ wspólne sprawozdanie.

A dalej bêdzie tak, jak mówi³em wczeœniej, czyli
g³osowanie bêdzie pod koniec posiedzenia Wyso-
kiej Izby.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu trzeciego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.

Tekst ustawy jest w druku nr 329, a komisje
swoje sprawozdania zamieœci³y w drukach
nr 329A, 329B i 329C.

Pan senator Zbigniew Szaleniec, sprawozdaw-
ca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, zabierze g³os
jako pierwszy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu przedstawiæ sprawozdanie
z posiedzenia komisji, które odby³o siê w dniu

28 paŸdziernika 2008 r., sprawozdanie na temat
ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu pro-
gramu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania”.

Wysoka Izbo! Ta ustawa, dotycz¹ca programu
„Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”, zosta³a
przyjêta przez parlament pod koniec 2005 r.,
obejmuje lata 2006–2009 i przewiduje pomoc fi-
nansow¹ i tak¹ bezpoœredni¹, w postaci obiadów
dla wszystkich dzieci, a w³aœciwie dla obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecna nowelizacja, któr¹ zaproponowa³ rz¹d
i która zosta³a przyjêta przez Sejm, likwiduje pew-
ne niedoróbki, niedomagania tamtej ustawy.
Otó¿ w wyniku praktyki rz¹d doszed³ do wniosku,
¿e opiek¹ bezpoœredni¹ w postaci do¿ywiania nie
s¹ objête dzieci, które w szko³ach realizuj¹ roczne
przygotowanie przedszkolne. By³o to pewne nie-
równe traktowanie tych dzieci, które ucz¹ siê
w szkole, dzieci siedmioletnich i starszych a¿ do
poziomu ponadgimnazjalnego, bo te dzieci s¹ ob-
jête opiek¹ do¿ywiania… Dzieci, które w szko³ach
realizowa³y roczne przygotowanie przedszkolne,
by³y jakby wy³¹czone z tej pomocy, jeszcze raz to
podkreœlam, w formie do¿ywiania. Ten manka-
ment zosta³ usuniêty t¹ ustaw¹. Dzieci, które
w szko³ach realizuj¹ obowi¹zek przedszkolny,
w wyniku tej nowelizacji zostan¹ równie¿ objête
bezpoœredni¹ pomoc¹ w formie do¿ywiania.

Zwrócono uwagê na jeszcze jeden aspekt, który
jest równie¿ bardzo wa¿ny. Otó¿ czêœæ dzieci, któ-
re s¹ uprawnione do korzystania z pomocy ¿ywie-
niowej, z tej pomocy nie korzysta³a z ró¿nych po-
wodów, równie¿ dlatego, ¿e czasami rodzice nie
wype³niali obowi¹zku przedstawienia odpowied-
nich dokumentów, czy nie wpuszczali komisji,
aby ona oceni³a, czy tym dzieciom równie¿ nale¿y
siê pomoc w postaci do¿ywiania. I bywa³o, ¿e dzie-
ci by³y g³odne w szkole, a tej pomocy nie mog³y
uzyskiwaæ. Nowelizacja daje równie¿ tak¹ mo¿li-
woœæ, aby dyrektor szko³y na podstawie swoich
spostrze¿eñ, na podstawie spostrze¿eñ nauczy-
cieli, wychowawców móg³ zakwalifikowaæ dzieci,
które uwa¿a za g³odne, do pomocy w formie do¿y-
wiania w szkolnej sto³ówce bez potrzeby dostar-
czania odpowiednich dokumentów czy te¿ wizji
lokalnej w rodzinie. Oczywiœcie jest obowi¹zek po-
informowania o tej sytuacji oœrodka pomocy spo-
³ecznej, tak ¿eby po prostu zainteresowa³ siê t¹ ro-
dzin¹. Jednak je¿eli chodzi o tego typu pomoc, po-
stawiono pewn¹ barierê i okreœlono, ¿e taka, ¿e
tak powiem, nieudokumentowana pomoc bêdzie
mog³a dotyczyæ 10% dzieci objêtych do¿ywianiem
w gminie. Tê barierê postawiono chyba przede
wszystkim po to, aby nie stworzyæ takiej sytuacji,
¿e rodzice w ogóle nie bêd¹ dostarczali odpowied-
nich dokumentów. Jest to jakaœ bariera. Ale
z osobistych doœwiadczeñ, jako ¿e przez wiele lat
pracowa³em w szkole, wiem, ¿e w zdecydowanej
wiêkszoœci rodzice dope³niaj¹ tego warunku, a te
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przypadki, kiedy rodzice nie dostarczaj¹ doku-
mentów czy te¿ nie wpuszczaj¹ komisji, s¹ rzeczy-
wiœcie bardzo rzadkie i dotycz¹ prawie wy³¹cznie
rodzin patologicznych. Mo¿liwoœæ, któr¹ daje
ustawa, pozwala zadbaæ równie¿ o te dzieci.

Szanowni Pañstwo, komisja z wielkim uzna-
niem i aprobat¹ przyjê³a tê nowelizacjê. Jednak
zauwa¿yliœmy pewien jej mankament, na co zre-
szt¹ zwróci³o uwagê równie¿ Biuro Legislacyjne
Senatu. Mianowicie Biuro Legislacyjne Senatu
stwierdzi³o, z czym zgodzi³a siê komisja, pewn¹
nierównoœæ traktowania dzieci, które mog¹ reali-
zowaæ obowi¹zek rocznego przygotowania przed-
szkolnego albo w szko³ach, albo w przedszkolach.
Komisja podzieli³a to zastrze¿enie. Zreszt¹ wzbu-
dza to równie¿ zastrze¿enia konstytucyjne, bo
rzeczywiœcie nie mo¿na dzieci inaczej traktowaæ
ze wzglêdu na miejsce realizowania tego rocznego
przygotowania. Czy dzieje siê to w szko³ach, czy
w przedszkolach, dzieci powinny byæ traktowane
tak samo. Na posiedzeniu komisja sformu³owa³a
wniosek, aby bezpoœrednim do¿ywianiem mo¿na
by³o obj¹æ dzieci zarówno w szko³ach, jak
i w przedszkolach. Ten wniosek zosta³ sformu³o-
wany w sprawozdaniu w druku nr 329. Normuje
on w art. 6a w trzech podpunktach w³aœnie te
sprawy tak, aby z do¿ywiania mog³y korzystaæ
dzieci realizuj¹ce obowi¹zek przygotowania
przedszkolnego zarówno w szko³ach, jak
i w przedszkolach, oraz uwzglêdnia oczywiœcie za-
pisy, ¿e realizuje to i dyrektor szko³y, i dyrektor
przedszkola.

Komisja ten wniosek popar³a, podczas g³oso-
wania jeden senator wstrzyma³ siê od g³osu.
Chcia³bym w imieniu komisji prosiæ Wysoki Se-
nat o przyjêcie ustawy z t¹ jedn¹ poprawk¹. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Widzê, ¿e pan senator S³awomir Sadowski,

sprawozdawca nastêpnej komisji, Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
jest gotowy do przedstawiania sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Tak jest, Panie Marsza³ku. Jest pan bardzo
spostrzegawczy.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-
strze! Szanowni Pañstwo!

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej mam przyjemnoœæ
przedstawiæ sprawozdanie tej¿e komisji.

Chcia³bym dopowiedzieæ kilka zdañ do tego, co
mój kolega poprzednik powiedzia³. Uchwalona

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na dwudzie-
stym szóstym posiedzeniu w dniu 23 paŸdzierni-
ka ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu pro-
gramu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania” jest projektem rz¹dowym. Nie jest
objêta prawem Unii Europejskiej. I mo¿e zanim
przejdê dalej, pozwol¹ pañstwo, ¿e powiem kilka
s³ów o tej ustawie. By³a ona rozpatrywana 16 paŸ-
dziernika przez trzy komisje sejmowe: Komisjê
Polityki Spo³ecznej i Rodziny, Komisjê Edukacji,
Nauki i M³odzie¿y oraz Komisjê Samorz¹du Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej. Najwiêcej w¹t-
pliwoœci budzi³o, o czym wspomina³ ju¿ tutaj kole-
ga senator Szaleniec, wyra¿enie znajduj¹ce siê
w art. 6a ust. 4, art. 1 pkt 1 projektu ustawy:
„10%”. Pos³owie zg³aszali poprawki. Tutaj chodzi-
³o o to, ¿eby 10% zast¹piæ: 40%, 30%, 20%. Je-
dnak wskutek g³osowania sejmowego poprawki
nie zosta³y wprowadzone, ostatecznie przeg³oso-
wano 10%. W g³osowaniu sejmowym wziê³o
udzia³ 424 pos³ów, za oddano 424 g³osy, nikt nie
by³ przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. Dla-
czego taki by³ wynik g³osowania? Po prostu nikt
nie chcia³ oponowaæ przeciwko tej ustawie, bo ka-
¿da pomoc udzielana dzieciom jest po prostu za-
sadna, obojêtnie, jaki procent dzieci ona obejmu-
je. Niemniej jednak warto tutaj wspomnieæ, ¿e ce-
lem ustawy jest stworzenie prawnej podstawy do
udzielenia pomocy w formie posi³ków g³odnym u-
czniom i dzieciom korzystaj¹cym w szkole z zajêæ
w ramach rocznego przygotowania przedszkolne-
go. Pomoc ta ma byæ udzielana na szczególnych
zasadach, bez obowi¹zku spe³niania warunków
jej udzielania. Udzielenie przez pañstwo pomocy
w zakresie do¿ywiania oraz ustawa o pomocy spo-
³ecznej nie wymagaj¹ ju¿ tutaj ustalenia sytuacji
rodziny w drodze rodzinnego wywiadu œrodowis-
kowego oraz wydania decyzji administracyjnej
przez oœrodek pomocy spo³ecznej. O udzielaniu
pomocy ma decydowaæ dyrektor szko³y, ocenia-
j¹c, czy zaistnia³y szczególne, uzasadnione okoli-
cznoœci do jej udzielania.

Szanowni Pañstwo, kolega senator Szaleniec
wspomina³ równie¿ o tym, ¿e ustawa budzi³a za-
strze¿enia jeœli chodzi o konstytucyjnoœæ. Chodzi-
³o o to, tego dotyczy³ wniosek komisji, ¿e nierówno
traktowane by³yby dzieci uczêszczaj¹ce do zerów-
ki w szkole, otrzymuj¹ce te darmowe posi³ki,
i dzieci w przedszkolu, które nie dostawa³yby dar-
mowych posi³ków. Ten argument odrzucono,
uzasadniaj¹c, ¿e dzieci w przedszkolach otrzymu-
j¹ bodaj¿e trzy posi³ki dziennie. Warto jednak tu-
taj podkreœliæ, ¿e za te posi³ki p³ac¹ rodzice, praw-
da? St¹d te¿ poprawka wniesiona przez komisjê
reprezentowana przez pana senatora Szaleñca.
Nie bêdê ju¿ wyjaœnia³ tej kwestii konstytucyjno-
œci, poniewa¿ mam tutaj taki odnoœnik, mo¿na by
by³o tak to uzasadniæ.

Szanowni Pañstwo, wracam ju¿ do sprawozda-
nia, ¿eby nie przed³u¿aæ. Otó¿ Komisja Samo-
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rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
rozwa¿a³a tê ustawê na posiedzeniu w dniu
30 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Mimo pewnych
w¹tpliwoœci – ja chcia³em zg³osiæ poprawkê zwiêk-
szaj¹ca ten procent do dwudziestu, ale wycofa³em
siê z tego, poniewa¿ bêdê zg³asza³ poprawkê, ale to
ju¿ póŸniej, w czasie debaty – komisja wnioskuje,
¿eby Wysoki Senat przyj¹³ za³¹czony projekt usta-
wy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-

czak, sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

W³aœciwie koledzy senatorowie przedstawili ju¿
wszystko, gdy¿ dyskusja tak samo wygl¹da³a na
posiedzeniu naszej komisji. Pozwolê sobie jedynie
powiedzieæ, ¿e nasze posiedzenie odbywa³o siê
w dniach 28 paŸdziernika oraz 4 listopada, co
œwiadczy o tym, ¿e dosyæ d³ugo dyskutowano na
ten temat.

Komisja zaproponowa³a, by wprowadziæ nastê-
puj¹c¹ poprawkê do art. 6a, po to, aby doprecyzo-
waæ przepisy. Lit. a: w art. 1 pkcie 1 nowelizacji
w ust. 1 wyrazy „w szkole w ramach rocznego
przygotowania przedszkolnego” zastêpuje siê wy-
razami „w ramach rocznego przygotowania przed-
szkolnego, w szkole lub przedszkolu” oraz wyrazy
„dyrektor szko³y” zastêpuje siê wyrazami „odpo-
wiednio dyrektor szko³y lub przedszkola”. Lit. b:
w ust. 3 wyrazy „dyrektora szko³y” zastêpuje siê
wyrazami „odpowiednio dyrektora szko³y lub
przedszkola”. Lit. c: w ust. 4 wyrazy „w szko³ach”
zastêpuje siê wyrazami „ogó³em w szko³ach
i przedszkolach”.

Wysoka Izbo! Po dyskusji nad projektem usta-
wy czterech senatorów g³osowa³o za przyjêciem
projektu z poprawk¹, nikt nie g³osowa³ przeciw,
nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej zapropo-
nowa³a przyjêcie projektu wraz z poprawk¹. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Czy s¹ pytania do senatorów? Proszê bardzo,

Panie Senatorze. Pan senator S³awomir Kowalski.
Proszê bardzo. Do którego ze sprawozdawców jest
pytanie?

Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie jest skierowane do senatorów

sprawozdawców, jak równie¿ do pana ministra,
poniewa¿…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do ministra
to za chwilê, Panie Senatorze, spokojnie, na razie
do sprawozdawców.)

Chodzi mi po prostu o kolejnoœæ. Ta noweliza-
cja jest potrzebna, bez w¹tpienia, moje pytanie
dotyczy tylko tego, czy na posiedzeniach komisji
by³ dyskutowany temat przed³u¿enia czy rozsze-
rzenia tego programu równie¿ na okres ferii zimo-
wych i wakacji. Jest to okres, o którym siê doœæ
czêsto zapomina, a bywa on bardzo trudny dla
tych dzieci. To wsparcie na pewno by³oby wtedy
potrzebne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Sprawozdawca ochotnik, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, nie by³a roz-
wa¿ana kwestia przed³u¿enia tego na okres ferii zi-
mowych czy letnich. Tak to wygl¹da. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Nie, przepraszam, druga odpowiedŸ na to samo

pytanie.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Równie¿ na posiedzeniu Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu ten temat nie by³ poruszany.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy potwierdza to tak¿e pani senator Adama-
czak? Nie.

Proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Z tego, co pamiêtam, by³ poruszany ten pro-
blem. Myœlê, ¿e najlepiej odpowie w tym temacie
pan minister, zostawiê to panu ministrowi. Ja
uwa¿am, ¿e skoro ten program jest do 2009 r.
i mówiliœmy o nastêpnym, to przygotujemy jesz-
cze du¿o lepszy program po 2009 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ by³ to rz¹dowy projekt ustawy, to…
A, przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Do

kogo pytanie?
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(Senator Stanis³aw Gogacz: W zasadzie do
wszystkich sprawozdawców, ale je¿eli tylko jeden
odpowie, to mi wystarczy.)

Proszê bardzo. Pan senator Gogacz, proszê bar-
dzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Mam pytanie: czy merytoryczne komisje anali-
zowa³y, dlaczego powo³any w³aœnie w tym celu,
a¿eby nie dochodzi³o do takich sytuacji, ¿eby
w Polsce by³y g³odne dzieci – mówimy tu o pew-
nym przedziale wiekowym – program nazwany
wieloletnim programem „Pomoc pañstwa w za-
kresie do¿ywiania” siê nie sprawdzi³? Bo tu chodzi
o dzieci, które wed³ug tej poprawki maj¹ byæ do¿y-
wiane, a wiêc zakres podmiotowy pokrywa siê
z ustaw¹ podstawow¹. Co takiego, wed³ug pañ-
stwa, siê sta³o, ¿e ten program po prostu siê nie
sprawdzi³? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Szaleniec, jak rozumiem. Proszê
bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Ja nie wiem, sk¹d pan senator czerpie opiniê,
¿e ten program siê nie sprawdzi³. Jestem cz³o-
wiekiem zwi¹zanym z oœwiat¹ od wielu, wielu lat
i wiem, ¿e ten program sprawdza³ siê na bie¿¹co
i sprawdza. Nowelizacja, któr¹ proponujemy,
poszerza zakres przedmiotowy tej ustawy o pew-
ne grupy dzieci, jakby troszkê zapomnianych,
i usuwa pewien mankament. Ale jestem przeko-
nany, ¿e dzieci, które chodz¹, uczêszczaj¹ do
szko³y czy obecnie nawet do przedszkola, na pe-
wno nie s¹ g³odne. Z tym zarzutem siê nie zgo-
dzê.

Przy okazji chcê powiedzieæ jeszcze jedno. Otó¿
mówimy tutaj o dzieciach, które chodz¹ do szko³y
i do przedszkola, ale ten program nie obejmuje
tylko dzieci, które s¹ objête procesem edukacji.
W art. 3 ustawy, któr¹ nowelizujemy, jest zapisa-
ne w pkcie 1, ¿e zapewniamy pomoc w zakresie
do¿ywiania dzieci do siódmego roku ¿ycia i a¿ do
okresu ponadgimnazjalnego, ale s¹ dwie formy tej
pomocy. Jedna jest w postaci posi³ków w szkole,
bo tam jest sto³ówka i tam tej pomocy mo¿na
udzieliæ w takiej formie. Druga jest w formie po-
mocy finansowej, po któr¹ rodzice zwracaj¹ siê do
oœrodków pomocy spo³ecznej po to, by tym dzie-
ciom ugotowaæ obiad w domach. Ale mogê powie-
dzieæ œmia³o, ¿e t¹ pomoc¹ s¹ objête wszystkie

polskie dzieci, o ile tylko dopilnuj¹ tego rodzice.
W szkole i przedszkolu tej sprawy mog¹ pilnowaæ
równie¿ nauczyciele. I tak robi¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
Pan senator Sadowski bêdzie uzupe³nia³, tak?

Senator S³awomir Sadowski:

OdpowiedŸ jest prosta, mimo ¿e pytanie wydaje
siê trudne. Otó¿ w poszczególnych wojewódz-
twach jest ró¿ny stopieñ bezrobocia, ró¿ny sto-
pieñ biedy. Warto tutaj tak¿e wspomnieæ o tym, ¿e
w œwietle prawa dziecko to osoba p³ci mêskiej
b¹dŸ ¿eñskiej, która nie ukoñczy³a osiemnastego
roku ¿ycia. Mam tu na myœli przede wszystkim
niezrealizowanie tego programu w szko³ach zawo-
dowych, w szko³ach ponadgimnazjalnych; myœlê,
¿e pan minister bardziej szczegó³owo wypowie siê
na ten temat. W tych szko³ach wykorzystano te
mo¿liwoœci w bardzo niewielkim procencie. Nie
wiem, czy dobrze to okreœlê, ale w sprawozdaniu
sejmowym siê doczyta³em, ¿e jest to chyba tylko
2,88%, je¿eli chodzi o szko³y ponadgimnazjalne.
Powodem jest w³aœnie niedopilnowanie tego przez
niektórych rodziców, ponadto w niektórych miej-
scowoœciach, w niektórych szko³ach, chocia¿ nie
wiem, w ilu, brakuje sto³ówek. Akurat nie ma tu
pani minister edukacji narodowej, która by wie-
dzia³a, ile szkó³ w Polsce posiada sto³ówki. Tak ¿e
na to siê nak³ada wiele spraw, bardzo wa¿nych
i istotnych dla zrealizowania tego programu.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Gogacz…
Aha, jeszcze dalsza odpowiedŸ, proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Panie Senatorze, ustawa, któr¹ nowelizujemy,
wprowadza w³aœciwie coœ takiego: dziecko, które
przychodzi do szko³y i wyra¿a chêæ zjedzenia obia-
du, czyli jest g³odne, ma do tego prawo, czyli nie
trzeba w tym momencie robiæ ¿adnej oceny œrodo-
wiskowej. Ale je¿eli dana sytuacja powtarza siê
kilkakrotnie, to znaczy kilkakrotnie to dziecko
wyrazi chêæ zjedzenia obiadu, to wtedy zg³asza siê
to opiece spo³ecznej. I opieka spo³eczna, powie-
dzmy, kierownik, decyduje siê sprawdziæ, co ta-
kiego w tym domu siê dzieje. To przede wszystkim
wprowadza ta ustawa. Poszerza tê nowelizacjê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator ma kolejne pytanie, tak?
Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Je¿eli pozwoli³em sobie przed chwil¹ na zada-
nie pytania, to dlatego, ¿e wed³ug mojej oceny…
Nie bra³em udzia³u w posiedzeniu komisji, ale
mam przed sob¹ teksty, które mamy przyj¹æ, i na
bazie tych tekstów pracujê. I z treœci, jakie s¹ za-
pisane w przedmiotowej ustawie, wynika, ¿e po-
mys³ na to, a¿eby takim kryterium decyduj¹cym
o tym, czy pomóc dziecku, czy nie, by³o kryterium
materialne, czyli dochód w rodzinie na osobê jed-
n¹ czy na wiele osób, jak siê okazuje, siê nie
sprawdzi³. I to chcia³em us³yszeæ, dlatego ¿e pañ-
stwo wprowadziliœcie poprawkê, która zmierza do
tego, ¿e liczy siê nie kryterium materialne, tylko
faktyczna potrzeba dziecka, to, czy jest g³odne,
czy nie. I tylko to chcia³em us³yszeæ. Ale to nie jest
pytanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem. Ale trzeba by³o zapisaæ siê do dys-
kusji, Panie Senatorze.

W takim razie koñczê etap pytañ.
Teraz witam naszego kolegê senatora, który

w miêdzyczasie przesiad³ siê do ³awy rz¹dowej
i bêdzie przedstawia³ stanowisko ministra pracy
i spraw socjalnych.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Pracy i polityki spo-
³ecznej.)

Przepraszam, pomyli³em z komisj¹ œwiêtego
Augustyna…

Panie Ministrze, proszê o przedstawienie sta-
nowiska rz¹du.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê na pocz¹tku bardzo podziêkowaæ pa-

niom senator i panom senatorom za tak przychyl-
n¹ ocenê tego projektu i tej nowelizacji. Wydaje
siê, ¿e ona rzeczywiœcie zmierza w bardzo dobrym
kierunku i daje szansê na to, abyœmy z tak wstyd-
liw¹ i bardzo wa¿n¹ spraw¹ g³odnych dzieci radzi-
li sobie coraz lepiej.

Chcê powiedzieæ, ¿e rozmawiamy o projekcie
wieloletnim, który zacz¹³ byæ realizowany
w 2006 r. Co trzeba powiedzieæ, zosta³ przygoto-
wany przez rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci, przez
pana ministra Micha³kiewicza, a my kontynuuje-
my ten projekt i udoskonalamy. Chcê przypom-
nieæ, ¿e jest to projekt, którego realizacja koñczy
siê w przysz³ym roku. W Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej trwaj¹ ju¿ prace nad tym, w jaki
sposób skutecznie dalej walczyæ z tym proble-

mem, bo rzeczywiœcie jest to problem obejmuj¹cy
wiele polskich rodzin, wiele dzieci.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e zaproponowane przez
nas zmiany tak naprawdê ograniczaj¹ siê do
trzech istotnych kwestii.

Po pierwsze, co jest chyba istotne, dajemy
o 50 milionów z³ wiêcej. Przypomnê, ¿e zawsze by-
³o gwarantowane…

(Senator S³awomir Sadowski: W skali rocznej.)
Tak, w skali rocznej. Przypomnê, ¿e co roku

by³a gwarantowana suma 500 milionów z³. Chcê
te¿ powiedzieæ, ¿e ten program nie jest realizowa-
ny przez rz¹d, tylko we wspó³pracy z naszymi
partnerami, g³ównie z samorz¹dami, ale równie¿
z organizacjami pozarz¹dowymi i z innymi pod-
miotami, które w tym obszarze œwiadcz¹ us³ugi
czy te¿ wkomponowuj¹ siê w rozwi¹zywanie tego
problemu.

Po drugie, na co zwracano nam uwagê, jest
kwestia tego, co wynika z analiz. A mianowicie nie
wszystkie dzieci, z ró¿nych powodów, by³y ujête
w procedurze pomocy spo³ecznej. Taka procedura
zosta³a zastosowana. Wydaje siê byæ s³uszna, dla-
tego ¿e trudno jest inaczej to zweryfikowaæ w tej
skali, w tej masie miliona dzieci – dobrze pamiê-
tam, Pani Naczelnik, tak? – ponad miliona do¿y-
wianych dzieci w kraju, zastosowaæ inne kryte-
rium, które by³oby skuteczne. Dlatego te¿, mody-
fikuj¹c i wype³niaj¹c ten wieloletni program, uz-
naliœmy, ¿e bêdziemy upraszczaæ procedurê, by
dzieci, które z ró¿nych wzglêdów, g³ównie z po-
wodu zaniedbania rodziców lub z³ego rozeznania
sytuacji przez s³u¿by pomocy spo³ecznej, nie
mog³y dostawaæ posi³ku, otrzyma³y takie prawo
poprzez samo zg³oszenie. To jest oczywiœcie k³o-
potliwe, s³ysza³em tutaj dzisiaj o tym. Bardzo ce-
niê sobie tê poprawkê – poza tymi, które ju¿ zo-
sta³y zg³oszone – poniewa¿ tam jest taki zapis:
kiedy zg³osi czy te¿ poinformuje, ¿e jest g³odne.
Z punktu widzenia psychologicznego mo¿e siê
wydawaæ, ¿e takie wyznanie czy taka deklaracja
to trudna sprawa. Dlatego jesteœmy gotowi przy-
staæ na propozycjê pañstwa senatorów, zdaje siê,
¿e to pani senator…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …Borys-
-Damiêcka, ju¿ z³o¿y³a poprawkê na piœmie, jak
widzia³em.)

…Borys-Damiêcka, ju¿ z³o¿y³a… Z radoœci¹
przyjmujemy tê poprawkê, poniewa¿ chcemy, ¿e-
by takie byæ mo¿e nie do koñca zrêczne sformu³o-
wania nie ogranicza³y dostêpu do tej formy po-
mocy.

Po trzecie, to jest kwestia zwi¹zana z tym, sk¹d
siê wziê³o te 10%. Ca³y czas siê pojawia to pytanie,
dlaczego 10%, a nie 20%. Z naszych analiz wyni-
ka, ¿e 1% dzieci, które s¹ w systemie, pozostaje
poza tym… Z materia³ów, które do nas nap³ynê³y
w skali kraju, wynika, ¿e w ubieg³ym roku by³o
dziewiêædziesiêcioro czworo dzieci, które nie do-
sta³y posi³ku, dlatego ¿e nie by³o œrodków zape-
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wnionych w gminach. Z naszego punktu widzenia
wydaje siê to trochê dziwne, dlatego ¿e gmina rea-
guje dosyæ szybko i w tej sytuacji to s¹ zaniedba-
nia raczej lokalnych struktur ni¿ samego progra-
mu. Przypomnê, ¿e jest to program rz¹dowo-sa-
morz¹dowy, bo samorz¹d te¿ na to przeznacza
okreœlone pieni¹dze. St¹d te¿ te 50 milionów wiê-
cej i 10%.

Chcê jednak zapewniæ Wysok¹ Izbê, ¿e monito-
rujemy ten program ca³y czas, od wielu lat, od po-
cz¹tku jego funkcjonowania, i jeœli s¹ takie po-
trzeby, to dodatkowe œrodki na to siê zawsze znaj-
d¹. Nie ma z tym k³opotów, nie zdarza siê, ¿eby po-
wiedziano: nie bêdzie ¿ywienia, dlatego ¿e œrodki
siê skoñczy³y. Samorz¹d w takich sytuacjach z re-
gu³y reaguje szybko i po prostu umo¿liwia korzy-
stanie z takich posi³ków.

Podejrzewam, ¿e bêd¹ pytania. Nie chcia³bym
rozszerzaæ odpowiedzi na te pytania, które ju¿ za-
dano szanownym pañstwu senatorom sprawo-
zdawcom. Ja chêtnie na nie odpowiem… Chyba
¿e pan marsza³ek sobie ¿yczy, ¿ebym od razu siê
odniós³ do tych pytañ, które tutaj pad³y…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, Panie Ministrze, proszê czekaæ na pyta-
nia…

Otwieram w takim razie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Rozumiem. To ja
dziêkujê, tyle…)

Pan senator Sadowski, proszê bardzo, pierwsze
pytanie.

Przypominam, minutowe pytania. OdpowiedŸ
mo¿e byæ trochê d³u¿sza.

Senator S³awomir Sadowski:

Tak jest, Panie Marsza³ku. Bardzo dziêkujê.
Ja tu z ¿yczliwoœci¹ traktujê pana ministra, ko-

legê senatora. Niemniej chcia³bym zadaæ kilka py-
tañ, bo myœlê, ¿e dobro dzieci interesuje nas
wszystkich tutaj zgromadzonych. Czy prawd¹
jest, ¿e w Polsce jest najwy¿sza w ca³ej Unii Euro-
pejskiej liczba dzieci ¿yj¹cych w ubóstwie? To siê
odnosi chyba raczej do Piêtnastki, nie tych dwu-
nastu nowych krajów… Czy kolega móg³by coœ
o tym powiedzieæ?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Panie Senatorze, takie badania s¹, aczkolwiek
my nie do koñca jesteœmy w stanie podzieliæ opi-
niê o a¿ tak wysokim, dwudziestoszeœcioprocen-

towym stopniu ubóstwa polskich dzieci. Tam by³a
specjalna metodologia. Z naszych badañ czy ana-
liz wynika, ¿e ten wskaŸnik czy te¿ procent jest
oczywiœcie niebezpiecznie wysoki, ale nie a¿ tak,
¿eby to by³o 26%. Bo te badania odnosz¹ce siê do
pewnej metodologii, do krajów Piêtnastki, za-
ciemniaj¹ obraz albo nie jest to obraz do koñca
prawdziwy.

(Senator S³awomir Sadowski: Mogê jeszcze…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak, rozumiem, kolejne pytanie zada pan sena-
tor Sadowski.

Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Teraz to pytanie, o którym mówi³em w sprawo-

zdaniu czy o które tak trochê zahaczy³em. Jaki
procent m³odzie¿y szkó³ zawodowych i œrednich
korzysta z darmowych posi³ków? To jest bardzo
istotne, bo tam jest… Czyta³em sprawozdania sej-
mowe i tam by³o podane – nie wiem, czy dobrze siê
doczyta³em – ¿e tylko bodaj¿e 2,78% m³odzie¿y
szkó³ œrednich z tego korzysta, a przecie¿ to s¹ lu-
dzie, którzy nie ukoñczyli jeszcze osiemnastego
roku ¿ycia, czyli s¹ dzieæmi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ma pan racjê, jeœli chodzi

o dane, które zosta³y przytoczone. Problem polega
na tym, ¿e m³odzie¿ w tym okresie rozwojowym
czy w tym wieku bardzo niechêtnie korzysta z ta-
kiej formy jak posi³ki w szkole. I to jest podstawo-
wa sprawa. Kiedy pañstwo senatorowie dyskuto-
waliœcie, wymieni³em opinie z panem ministrem
Wojty³¹; k³opot polega tak¿e na strukturze ¿ywie-
nia, zwraca siê nam uwagê na to, ¿e ta struktura
powinna zmieniæ siê ze wzglêdu na to, ¿e polskie
dzieci za chwilê te¿ bêd¹ zagro¿one oty³oœci¹
z uwagi na taki a nie inny sposób ¿ywienia, ale to
pan doktor pewnie móg³by na ten temat wiêcej po-
wiedzieæ. W tym kierunku te¿ musimy modyfiko-
waæ ten program od 2010 r., ale równie¿ od
2009 r., bo wydaje siê, ¿e kilka elementów w dal-
szym ci¹gu jest niedopracowanych, to jest przede
wszystkim baza ¿ywieniowa, bo jest problem ba-
zy… Nie wszystkie… By³ taki czas, kiedy likwido-
wano sto³ówki w szko³ach. Do tej sprawy, niestety
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albo stety, trzeba wróciæ, w trochê innym wymia-
rze, ale trzeba do tego wróciæ. Mamy taki plan, ¿e-
by dzieci w szkole bardziej powszechnie mog³y ko-
rzystaæ z okreœlonej, przed³u¿onej przerwy, nawet
czterdziestopiêciominutowej, ¿eby w spokoju ten
posi³ek zjeœæ, ¿eby nie by³o to tylko, jak siê czasem
zdarza… Ponoæ kontrola wykaza³a, ¿e w jednej ze
szkó³ podawano chipsy. Jeœli to jest prawda, to
jest to skandaliczne, bo to nie chodzi o tak¹ formê
posi³ku. Dlatego trzeba to monitorowaæ i robimy
to, bo tu chodzi o to, ¿eby i struktura ¿ywienia by-
³a odpowiednia, i miejsce by³o do tego odpowied-
nio przygotowane.

(Senator S³awomir Sadowski: I trzecie pytanie,
je¿eli mo¿na…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jeszcze jedno pytanie pana senatora Sadow-
skiego.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam jeszcze jedno pytanie, takie zasadnicze.

Ju¿ nie bêdê pyta³ o inne sprawy, choæ mia³em tu-
taj wiele… S³usznie pan minister zauwa¿y³ spra-
wê tych sto³ówek, bazy ¿ywieniowej, bo to jest
bardzo istotne. Ale mam takie pytanie. Trochê
rozmawialiœmy tutaj z kolegami z Platformy
o tym, czy jest szansa, ¿eby zrobiæ drobn¹ po-
prawkê, bo chcê tak¹ poprawkê zg³osiæ – ale ja nie
mówiê tego z³oœliwie, broñ Bo¿e, proszê mnie dob-
rze zrozumieæ – ¿eby 10% zast¹piæ jak¹œ minimal-
nie wy¿sz¹… ¿eby by³o widaæ jakiœ akt dobrej woli
i rz¹du, i Senatu. Ja nie mówiê ju¿ o 15%, choæ ta-
k¹ poprawkê chcê zg³osiæ. Je¿eli pan minister
zgodzi³by siê na, powiedzmy, jakimœ takim tar-
giem, 12,5% czy 12%, to naprawdê by³by to sygna³
bardzo dobrze odebrany przez spo³eczeñstwo. Czy
jest taka szansa? Do tego zmierzam, bo to jest za-
sadnicze moje pytanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

My po naprawdê gruntownej analizie proponu-
jemy 10% i obiecujemy pe³ny monitoring. Nie cho-
dzi o 2% w tê czy w tê, mog³oby byæ 15%, mog³oby
byæ 11%, tylko ¿e to niewiele zmieni, dlatego ¿e
ten program koñczy siê w przysz³ym roku. Tak jak

powiedzia³em, jego elementy dodane to 50 milio-
nów wiêcej, uproszczony tryb dotycz¹cy przyzna-
wania posi³ków, a jednoczeœnie przekazywanie
25% czy 20% na rozszerzenie bazy. To te¿ jest is-
totne, bo trzeba ¿ywiæ w takich warunkach, o ja-
kich tutaj mówimy, godnych i odpowiadaj¹cych
normom ¿ywieniowym i standardom. Rz¹d przed-
stawi³ tak¹ propozycjê. Ja dzisiaj nie jestem upo-
wa¿niony w imieniu rz¹du, ¿eby zmieniæ to na
15% czy na 20%, dlatego bêdê trwa³ przy 10%,
obiecuj¹c jednoczeœnie pe³ny monitoring tego
programu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Ja mam takie pytanie, Panie Ministrze. Mamy
w Polsce ró¿ne gminy, ró¿ne pod wzglêdem majêt-
noœci czy bezrobocia. Czy wed³ug pana nie by³oby
wskazane, a¿eby t¹ jednostk¹ samorz¹dow¹,
w stosunku do której liczymy 10%, by³o jednak
województwo, ¿eby to marsza³kowie decydowali,
które gminy… Wtedy, jak rozumiem, mo¿na by³o-
by sobie wyobraziæ, ¿e to bêdzie 20% czy nawet
50% tych pieniêdzy przeznaczonych na to w danej
gminie. W sytuacji, kiedy mówimy o geografii jed-
nej gminy, trudniej jednak jest te 10% tak pokie-
rowaæ, ¿eby to by³o sprawiedliwe. A poza tym wie-
my o tym, ¿e mamy gminy, nie chcê tu wymieniaæ
nazw, ale wiemy, wszyscy tu jesteœmy tego œwia-
domi, ¿e s¹ gminy lepsze i gorsze pod wzglêdem
materialnym. Czy nie lepiej by³oby te 10% liczyæ
w skali województwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê za to pytanie.
W tej nowelizacji nie przewidujemy takiego roz-

strzygniêcia, bo swoje rozwi¹zanie ju¿ zapropono-
waliœmy. Ja przyjmujê to jako rekomendacjê do
nowego programu 2010 r., ¿eby byæ mo¿e patrzeæ
na ten problem przez pryzmat województwa czy co
najmniej powiatu. Chcê powiedzieæ, ¿e weŸmiemy
to pod uwagê jako rekomendacjê pana senatora.
Dzisiaj ju¿ tego nie mo¿emy zrobiæ, poniewa¿ jest
to kontynuacja programu od 2006 r. To, co mog-
liœmy zrobiæ, wprowadzamy, i proszê mi wierzyæ,
uwa¿amy, ¿e na tym etapie to i tak jest dobre czy
du¿o lepsze rozwi¹zanie.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Cykl pytañ zosta³… A, przepraszam. Proszê wy-

¿ej podnosiæ rêkê, Pani Senator.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Dobrze, Panie

Marsza³ku.)
Proszê bardzo, Pani Senator. Pani senator

Ma³gorzata Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie zapytanie. Program koñczy siê

w 2009 r. Czy trwaj¹ ju¿ jakieœ przygotowania, je-
¿eli chodzi o ten program, na dalsze lata? Czy bê-
dzie to te¿ konsultowane z nami, senatorami lub
pos³ami? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo pani senator za to pytanie.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ja ju¿ o tym mó-

wi³em, sygnalizowa³em, ¿e takie prace trwaj¹.
Jest to jeden z priorytetów. Myœlimy o tym, o ile
starczy oczywiœcie œrodków bud¿etowych, ¿eby
w³aœnie powszechnoœæ tego programu uczyniæ is-
tot¹ sprawy, ¿eby szko³a sta³a siê miejscem ¿ywie-
nia polskich dzieci, zarówno szko³a podstawowa,
przedszkole… Mieliœmy tutaj kontrowersje, jeœli
pan marsza³ek pozwoli, bo to pytanie… Dosyæ
d³ugo uwa¿aliœmy, ¿e we wszystkich przedszko-
lach jest ¿ywienie obligatoryjne, i to nie jest tak, ¿e
p³ac¹ za to tylko rodzice, jak zosta³o tutaj powie-
dziane. W takich sytuacjach, kiedy rodziców na to
nie staæ, p³aci po prostu pomoc spo³eczna, gmina.
To s¹ zasi³ki celowe, to s¹ inne œwiadczenia, które
s¹ wykorzystywane do rozwi¹zania tego proble-
mu. Tak ¿e to nie tylko rodzice p³ac¹. Ale uznaje-
my, ¿e byæ mo¿e trzeba bêdzie na to znaleŸæ dodat-
kowe œrodki, uznajemy, ¿e ewentualne zagro¿enie
niekonstytucyjnoœci¹… Rozszerzamy to równie¿
na dzieci w przedszkolach i w zerówkach.

Odpowiadaj¹c jeszcze pani senator: prace siê
rozpoczê³y, s¹ kontynuowane i myœlê, ¿e w naj-
bli¿szej perspektywie bêdziemy mogli zapropono-
waæ wstêpne za³o¿enia do konsultacji partnerom
spo³ecznym i oczywiœcie wszystkim tym, którzy
bêd¹ zainteresowani, po to, ¿eby przygotowaæ
przez ten rok jak najlepszy program obowi¹zuj¹cy
od 2010 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Knosala i potem jeszcze raz pani
senator Adamczak.

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy w tej nowej ustawie bêd¹

te¿ jakieœ szczegó³y, dotycz¹ce sposobu przygoto-
wania tych posi³ków, maj¹ce na uwadze warunki
sanitarne i ró¿ne inne mo¿liwoœci, szczególnie
w oœrodkach wiejskich? Mam tu na uwadze cate-
ring, który w rezultacie na pewno bêdzie tañszy.
Nie ma sensu wydawaæ pieniêdzy, jeœli mo¿na to
zrobiæ taniej.

Tam jest te¿ taka, powiedzmy, kwestia spo³ecz-
na, kwestia, kto p³aci za obs³ugê tej sto³ówki. Jeœli
te etaty s¹ wliczone w inne koszty, to wydaje siê, ¿e
ze wzglêdów ekonomicznych catering nie wygra,
ale gdyby te koszty dodaæ, to jednak rachunek eko-
nomiczny wskaza³by ewidentnie na catering.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest oczywiœcie bardzo istotne, ¿eby koszty ob-

ni¿aæ, bo przecie¿ nie chodzi o to, ¿eby one sz³y na
inne elementy, nie tylko na samo ¿ywienie. To jest
podyktowane okreœlonymi przepisami. Te posi³ku
musz¹ byæ przygotowane w okreœlonych warun-
kach, spe³niaj¹cych okreœlone standardy. Trud-
no sobie wyobraziæ, ¿eby by³o inaczej, to oczywi-
œcie podlega kontroli.

Przypomnê szanownemu pañstwu, ¿e tak na-
prawdê gospodarzem tego programu jest gmina
i to od niej zale¿y, jak zorganizuje sposób ¿ywie-
nia: czy to bêdzie catering, czy to bêdzie przygoto-
wywane w szkole, czy jakieœ pó³fabrykaty bêd¹
dostarczane do szko³y i dalej dystrybuowane. To
gmina o tym decyduje i nie chcielibyœmy narzu-
caæ takich sztywnych standardów, dlatego ¿e, tak
jak mówiê, gospodarzem jest gmina.

Odpowiadaj¹c na pytanie co do jeszcze jednej
kwestii, która by³a tutaj poruszona, bardzo istotnej
zreszt¹ – bardzo dziêkujê za wspomnienie o niej – to
znaczy co do problemu ferii i wakacji, ja chcê przy-
pomnieæ, ¿e to jest problem ca³oroczny i to gmina de-
cyduje, w jaki sposób w czasie ferii czy wakacji – jeœli
ma takie mo¿liwoœci logistyczne, to mo¿e poprzez
pó³kolonie – wype³niæ ten program, bo to nie jest tak,
¿e on siê koñczy wraz z koñcem roku szkolnego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Adamczak, proszê bardzo.
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Senator Ma³gorzata Adamczak:

Panie Ministrze, ja mam jeszcze pytanie: czy
ma pan dane, w jakich krajach dzieci dostaj¹ dar-
mowe obiady? Czy jest taki kraj w Unii Europej-
skiej, w którym ka¿de dziecko dostaje darmowy
obiad, niezale¿nie od sytuacji w danym domu?

I drugie pytanie. Ja wiem, ¿e my jesteœmy pañ-
stwem na dorobku i tak naprawdê dopiero siê roz-
wijamy gospodarczo. Czy bêdzie kiedykolwiek
mo¿liwe, wed³ug pana rozeznania, ¿eby ka¿de
dziecko, które przebywa w szkole tyle godzin, ile
przebywa, mog³o zjeœæ ten obiad? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Rozpocznê od drugiego pytania. Chcê powie-
dzieæ, ¿e myœlimy o rozszerzeniu tego programu,
poczyniliœmy nawet pewne analizy: kosztowa³oby
4 miliardy z³, ¿eby ka¿de dziecko w Polsce mog³o
byæ bezp³atnie ¿ywione. Pytanie brzmi: czy nie jest
to warte takich œrodków? Dziœ nie jest to deklara-
cja ze strony rz¹du, ale takie rozwa¿ania równie¿
prowadzimy w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
³ecznej, bo wtedy byœmy za³atwiali problem glo-
balnie. S¹ to jednak 4 miliardy z³, a przypomnê, ¿e
teraz jest to 550 milionów z³, czyli ró¿nica jest zna-
cz¹ca, równie¿ dla bud¿etu. Temat jest jednak tak
istotny, ¿e warto by by³o rozwa¿yæ mo¿e bardziej
zmodyfikowan¹ formu³ê, na przyk³ad: nie ka¿de
dziecko. Ale z drugiej strony s¹ pytania, czy bu-
d¿et wytrzyma takie obci¹¿enie i czy nie bêdzie ta-
kiego poczucia, ¿e zdejmujemy obowi¹zek z bar-
ków rodziców. Istot¹ rodzicielstwa jest miêdzy in-
nymi dba³oœæ o swoje potomstwo. A wiêc ¿eby to
by³o zgodne z pewnymi normami. Na pytanie pier-
wsze odpowiem na piœmie. Ja dzisiaj nie potrafiê
pani senator powiedzieæ, czy jest kraj w Europie,
w którym w ca³oœci…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: S¹ takie kraje.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: We

Francji.)
We Francji, byæ mo¿e. Dziêkujê panu mar-

sza³kowi.
(Senator S³awomir Sadowski: I w Finlandii.)
W Finlandii te¿, dziêkujê. To dla mnie jest wy-

zwanie, ¿eby sprawdziæ, jak to wygl¹da w najbli¿-
szych krajach. Z tego, co mi wiadomo, jest to mie-
szany system, czyli s¹ kraje, gdzie posi³ki dla dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej czy spo³ecz-
nej s¹ bezp³atne, w innych zaœ s¹ sto³ówki p³atne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, najbogatsze województwo

w Polsce, województwo mazowieckie, ma we-
d³ug danych co najmniej 20% ludnoœci ¿yj¹cej
w ubóstwie. My tutaj mówimy o 10% dzieci
w gminach, którym siê nale¿y pomoc. Czy nie
¿ywi pan obawy, ¿e dzieci, które bêd¹ korzysta³y
z tych szkolnych posi³ków, bêd¹ siê czu³y styg-
matyzowane – dlatego je dostaj¹, ¿e s¹ biedne.
I bêd¹ przez œrodowisko dzieciêce, które potrafi
byæ okrutne w ocenach, kto jest lepszy, kto gor-
szy… Czy nie bêdzie to z krzywd¹ dla dzieci? Czy
jednak nie nale¿a³oby d¹¿yæ do tego, ¿eby wszy-
stkim dzieciom zapewniæ ten posi³ek, albo te¿
inaczej: mo¿e motywowaæ szko³y takim progra-
mem, ¿eby œrodowisko lokalne, rodzice, mieli
pomoc pañstwa na tyle, ¿eby zechcieli siê tym
problemem zaj¹æ i zorganizowaæ to dla wszyst-
kich dzieci. Jak myœlê, w ma³ych miejscowo-
œciach, zw³aszcza gminnych, jest rozwiniête rol-
nictwo, s¹ wiêc niedrogie owoce, wszystkie wa-
rzywa itd. Mieszkaj¹ tam kobiety, które maj¹,
zw³aszcza zim¹, sporo czasu i bardzo mo¿liwe,
¿e one rozwi¹za³yby ten problem ca³kiem racjo-
nalnie. Nale¿a³oby tylko stworzyæ mo¿liwoœci
i zachêty, czy te¿ nawet pewne nakazy, bo samo
danie pieniêdzy, czy decyzje administracyjne
dla tych 10%, to jest sprawa naj³atwiejsza. Wy-
daje mi siê, ¿e to jest tak wa¿ny problem, ¿e na-
le¿a³oby zadbaæ o to, aby zmobilizowaæ spo³ecz-
noœæ lokaln¹.

I drugi problem, który chcia³abym poruszyæ.
Od wielu lat zajmujê siê promocj¹ zdrowia w Pol-
sce, zw³aszcza na Mazowszu. Mogê powiedzieæ, ¿e
œwiadomoœæ nauczycieli nie jest chyba najwy¿-
sza, skoro mimo licznych programów, jakie ist-
niej¹, na przyk³ad walki z oty³oœci¹, zdrowego sty-
lu ¿ycia itd., ci¹gle te chipsy, o których mówiliœ-
my, czy inne bardzo niezdrowe produkty ¿ywno-
œciowe s¹ sprzedawane w sklepikach. Czy w ra-
mach tego programu nie mo¿na by za³o¿yæ, ¿e
musi siê zmieniæ struktura produktów w tych
sklepikach?

Jest tutaj pan minister, pan inspektor sanitar-
ny, nie wiem, czy bêdzie móg³ przemawiaæ, ale
chcia³abym zapytaæ, czy inspekcja sanitarna nie
mog³aby w ramach, powiedzmy, programu walki
z oty³oœci¹ czy promowania zdrowego stylu ¿ycia,
wprowadziæ za³o¿enia, które by³oby obowi¹zkowe
w szko³ach, ¿eby jednak racjonalizowaæ strukturê
produktów sprzedawanych w sklepikach szkol-
nych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Myœlê, ¿e pan

minister Andrzej Wojty³a odpowie na to pytanie,
bo ju¿ wskazywa³, ¿e przeprowadzane kontrole
bêd¹ równie¿ zmienia³y strukturê posi³ków
w sklepikach, a wiêc to bêdzie przejœcie na inne
produkty, odejœcie od przys³owiowych batoników
na rzecz zdrowszych produktów, na przyk³ad
owoców. Takie bêd¹, jak rozumiem, zalecenia, ale
pan minister pewnie sam bêdzie chcia³ o tym opo-
wiedzieæ.

Na pierwsze pytanie pani senator chcia³bym
odpowiedzieæ w ten sposób. Jak ju¿ powiedzia-
³em, uwa¿am, ¿e przygotowany w 2006 r. przez
rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci wieloletni program
dotycz¹cy do¿ywiania, jest bardzo dobry. My go
modyfikujemy, rozszerzaj¹c na ostatni rok o do-
datkowe 50 milionów i upraszczaj¹c procedury po
to, ¿eby ta pomoc ¿ywieniowa dotar³a do jak naj-
wiêkszej liczby dzieci.

Traktujê te pytania, a jednoczeœnie sugestie,
jako rekomendacjê do napisania nowego progra-
mu, nad którym pracujemy ju¿ w ministerstwie
i który wejdzie od 2010 r., z wiêksz¹ powszechno-
œci¹ – tak¹, jak¹ wytrzyma bud¿et – jak równie¿
z uwzglêdnion¹ struktur¹ ¿ywienia. Tak ¿e uczy-
my siê na b³êdach, obserwujemy sytuacjê, s³u-
chamy wszystkich opinii przydatnych do stworze-
nia dobrego programu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Ja mam tu sugestiê, któr¹ spróbujê ubraæ
w pytanie. Mianowicie czy nie warto by by³o w tym
nowym programie zawrzeæ zapis o mo¿liwoœci re-
alizowania do¿ywiania w postaci cateringu? Py-
tam o to, bo dzisiaj najwiêkszym problemem wie-
lu szkó³, zw³aszcza tych w mniejszych miejscowo-
œciach, jest to, ¿e nie maj¹ one sto³ówek. A jedno-
czeœnie stworzenie dzisiaj sto³ówki wymaga ol-
brzymich kosztów, bo takie s¹ obecne wymogi sa-
nitarne. No, s¹ wymogi HACCP, ogromne wymogi
europejskie, do których ka¿e nam siê dostosowaæ
– mimo ¿e nie spe³niaj¹ ich nawet kraje daleko
bardziej zaawansowane w tych sprawach. My je-
dnak musimy ju¿ to realizowaæ, zw³aszcza jeœli
budujemy now¹ kuchniê. Czy nie warto wiêc za-
sugerowaæ tego cateringu? Jest to jedna z mo¿li-
woœci, choæ wprawdzie dzisiaj trochê broni¹ siê

przed ni¹ i rodzice, i gminy, bo wprowadzenie tego
wymaga³oby zwalniania kucharek, a pewien sen-
tyment do pe³nej kuchni jest. Ale gdyby by³a
w tych przepisach zawarta sugestia, ¿e jest mo¿li-
wy catering, to mo¿e u³atwi³oby to gminom podjê-
cie decyzji, by stworzyæ tylko wydawanie po-
si³ków, zw³aszcza ¿e wtedy ³atwiej by³oby obj¹æ ta-
k¹ opiek¹ wszystkie dzieci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ja ju¿ na ten temat poniek¹d odpowiada³em,

bo mówi³em, ¿e gospodarzem w tej kwestii jest
gmina i to gmina decyduje, w jaki sposób najbar-
dziej racjonalnie i skutecznie dotrzeæ z pomoc¹
¿ywieniow¹ do podopiecznych, to znaczy do g³o-
dnych dzieci albo te¿ do rodziców tych dzieci zg³a-
szaj¹cych siê do do¿ywiania. Oczywiœcie tak¹ su-
gestiê w ramach prac przygotowawczych bêdzie-
my, zgodnie z tym, co zosta³o powiedziane, propa-
gowaæ. Niemniej jednak trudno nam narzuciæ tu
rozwi¹zania o charakterze sztywnym, bo w moim
przekonaniu gmina lepiej wie, jak poprowadziæ
sprawê, kiedy ju¿ dostanie œrodki publiczne z bu-
d¿etu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ pyta-

nie? Nie.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³y siê cztery osoby.
Jako pierwszy g³os zabierze pan senator Sa-

dowski.
Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panowie Mi-
nistrowie! Szanowni Pañstwo!

Na pocz¹tku swojego wyst¹pienia chcia³bym
wyraziæ ubolewanie, ¿e tak ma³a liczba senatorów
bierze udzia³ w debacie nad t¹ ustaw¹, ustaw¹
bardzo istotn¹ dla polskich dzieci, dla polskiej
m³odzie¿y.
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Osobiœcie uwa¿am, ¿e inicjatywa zwiêkszenia
liczby dzieci objêtych do¿ywianiem jest bardzo
s³uszna – to dla mnie nie ulega ¿adnej w¹tpliwo-
œci. Jednak liczba dzieci objêtych ustaw¹ jest sta-
nowczo zbyt ma³a. Tutaj pada³y dane dotycz¹ce
tego, ile polskich dzieci ¿yje w ubóstwie. Wed³ug
raportów Komisji Europejskiej jest to – oczywiœcie
mo¿na z tym dyskutowaæ, bo to zale¿y od kryte-
riów – oko³o 26%. Tak¿e liczba polskich rodzin ¿y-
j¹cych w ubóstwie jest bardzo du¿a – tutaj te¿
mo¿na liczbê podaæ – przy czym najczêœciej s¹ to
rodziny wielodzietne, w których jest czworo, piê-
cioro dzieci.

Pozwolê sobie opowiedzieæ o sytuacji z wojewó-
dztwa warmiñsko-mazurskiego, poniewa¿ jestem
mieszkañcem tego¿ województwa, a konkretnie
okrêgu elbl¹skiego. Otó¿ je¿eli chodzi o program
„Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”, to wszy-
stkie gminy w województwie w bie¿¹cym roku
zg³asza³y potrzeby realizacji programu – to sto
szesnaœcie gmin, w tym jedna gmina zadeklaro-
wa³a udzia³ œrodków w³asnych powy¿ej 40%.
Z tym ¿e – warto to podkreœliæ – minimum w³aœ-
nie… Przepraszam, to nie minimum. Gmina musi
mieæ 40% œrodków w³asnych, a je¿eli posiada
mniej, jeœli mo¿e zg³osiæ tych œrodków mniej, to
wtedy musi pisaæ wniosek do wojewody. No a mi-
nimum to jest 20%. Otó¿ tylko szeœæ gmin zadek-
larowa³o udzia³ œrodków w³asnych w wysokoœci
40%, pozosta³e sto dziewiêæ gmin zwróci³o siê
z wnioskami o zwiêkszenie dotacji z bud¿etu wo-
jewody. Dziewiêædziesi¹t siedem gmin – mówiê
ca³y czas o moim województwie – zg³osi³o udzia³
œrodków w³asnych na poziomie 20% i trochê po-
wy¿ej 20%. Wnosz¹c o zgodê na zmniejszenie
udzia³u œrodków w³asnych, motywowano proœby
trudn¹ sytuacj¹ gmin, maj¹cych przewa¿nie ty-
powo rolniczy charakter, z wysokim poziomem
bezrobocia, gdzie rodziny osi¹gaj¹ dochody zna-
cznie poni¿ej minimum socjalnego lub te¿ docho-
dów nie maj¹, a jedynym Ÿród³em utrzymania
tych rodzin s¹ œwiadczenia z pomocy spo³ecznej.
Województwo warmiñsko-mazurskie to rejon
w wiêkszoœci rolniczy i popegeerowski. Wiêkszoœæ
miejscowoœci na terenie województwa zamieszki-
wana jest przez by³ych pracowników pegeerów.
Niski poziom ¿ycia oraz trudna sytuacja finanso-
wa mieszkañców wp³ywaj¹ na obni¿enie docho-
dów bud¿etów gmin z tytu³u podatków i op³at,
przy jednoczesnym wzroœcie potrzeb mieszkañ-
ców w zakresie innych form pomocy spo³ecznej.

Mo¿na w tym miejscu zapytaæ: ile jest takich
województw i miejscowoœci w Polsce? A tym sa-
mym ile jest dzieci, które wymagaj¹ pomocy?
Mo¿na te¿ zapytaæ, czy konsekwencje takiej sy-
tuacji musz¹ ponosiæ dzieci? Przecie¿ one nie s¹
niczemu winne. Nie mo¿e byæ tak, ¿e jedne dzieci
patrz¹ g³odne na inne dzieci spo¿ywaj¹ce posi³ek

– jest to bardzo przykre, myœlê, ¿e tak¿e dla nas
wszystkich i ¿e nas wszystkich powinno to obcho-
dziæ, bez wzglêdu na to, z jakiej jest siê opcji poli-
tycznej. Dobro dziecka jest dobrem wspólnym, to
nie ulega w¹tpliwoœci.

Czêsto takiej sytuacji winni s¹ rodzice. Proszê
pañstwa, patologie, pijañstwo, ubóstwo – to wszy-
stko powoduje te¿ pewn¹ skazê w psychice dziec-
ka, które przecie¿ widzi… No, bo s¹ takie obrazki,
o jakich nie chcê tu pañstwu mówiæ, naprawdê
bardzo przykre, tragiczne. Kiedyœ wizytowa³em
dom jednej z rodzin – nie bêdê tu wymienia³ miej-
scowoœci, ale je¿eli ktoœ mnie o to zapyta, to mogê
to tak gdzieœ na stronie powiedzieæ. Szanowni
Pañstwo, ja jestem historykiem z wykszta³cenia
i dlatego mogê stwierdziæ, ¿e chyba nawet w cha-
³upie ch³opa pañszczyŸnianego by³o lepiej. Na-
prawdê, proszê mi wierzyæ. Ale oczywiœcie przy-
padki tego typu s¹ sporadyczne.

Otó¿ pad³o tutaj te¿ pytanie, jak wygl¹da sy-
tuacja z do¿ywianiem zwi¹zana w innych kra-
jach Unii Europejskiej – bo przecie¿ od 1 stycz-
nia 2004 r. jesteœmy w Unii Europejskiej – czy
te¿ w Stanach Zjednoczonych. Ja pozwoli³em
sobie – wiedz¹c, ¿e bêdê sprawozdawc¹ w spra-
wie tej ustawy… Zreszt¹ ju¿ dwa tygodnie wcze-
œniej przypadkowo natkn¹³em siê na artyku³
o Finlandii zamieszczony w najbardziej poczyt-
nej w polskiej gazecie. Otó¿ Finlandia, ju¿ nawet
jako Wielkie Ksiêstwo Finlandii, istniej¹ce w ra-
mach imperium rosyjskiego, realizowa³a dar-
mowe posi³ki dla wszystkich dzieci. I jest to je-
dyny kraj w œwiecie, który od 1948 r. realizuje
pomoc w do¿ywianiu dla wszystkich dzieci. Ja
mam tu wypisane menu, proszê pañstwa, ale
nie chcê go przytaczaæ, bo mo¿e bym tym prze-
d³u¿a³ swoje wyst¹pienie, ale je¿eli ktoœ chce siê
z tym zapoznaæ, to mam to tutaj. Có¿, my nie
mamy takich dañ tutaj, w naszej sto³ówce, na-
prawdê. Jedna trzecia posi³ku energetycznego
dla dziecka – do wyboru s¹ dania jarskie, miês-
ne… No, to tak wygl¹da, ale nie bêd¹ siê rozwo-
dzi³ nad tym.

Szanowni Pañstwo, jeœli chodzi o kraje Unii Eu-
ropejskiej, to pozwoli³em sobie – wiedz¹c, ¿e bêdê
sprawozdawc¹ – zwróciæ siê o dane do Kancelarii
Senatu, do Biura Informacji i Dokumentacji, do
Dzia³u Analiz i Opracowañ Tematycznych. Otrzy-
ma³em informacje o tym, jak to wygl¹da w innych
krajach Unii Europejskiej. Otó¿, proszê pañstwa,
jesteœmy pod tym wzglêdem daleko w tyle. Mam
tutaj wypisane kraje lepsze od nas, chocia¿by
Czechy, Estoniê, Litwê, wspomnian¹ Finlandiê,
Francjê, Wielk¹ Brytaniê, a tak¿e Stany Zjedno-
czone. No, a wiêc mo¿na tutaj na temat do¿ywia-
nia wiele mówiæ. Ja oczywiœcie wiem, proszê pañ-
stwa, ¿e my nie jesteœmy w stanie zapewniæ pol-
skim dzieciom takich œrodków i takiego wy¿ywie-
nia, jakie maj¹ dzieci w krajach starej Unii Euro-
pejskiej, a zw³aszcza w krajach Europy Zacho-
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dniej, tej bardzo dobrze rozwiniêtej. Tam s¹ na-
prawdê du¿e sumy na to przeznaczane. Nas na to
nie staæ, my sobie zdajemy z tego sprawê.

Dobrze, ¿e pan minister, nasz kolega senator,
wspomnia³ o tym, ¿e ten program obowi¹zuje do
2009 r., ¿e póŸniej te œrodki bêd¹ prawdopodob-
nie zwiêkszane. Ale Szanowni Pañstwo, wiemy, ¿e
mamy pewien kryzys, to nie ulega w¹tpliwoœci.
Jest wiêc pytanie, jak to bêdzie póŸniej realizowa-
ne. Jak to bêdzie w zwi¹zku z t¹ realn¹ wartoœci¹
z³otówki, czy bêdziemy w stanie zrealizowaæ te
wszystkie zadania z bud¿etu?

I tutaj wiele zale¿y od gmin, od dobrych wójta,
burmistrza, prezydenta, ale szczególnie od wój-
tów w gminach wiejskich, od tego, ile oni s¹ w sta-
nie przeznaczyæ na to do¿ywianie. To jest problem
sto³ówek, to jest problem jakoœci posi³ków, tego,
czy to jest gor¹cy posi³ek, czy to s¹, jak tu ktoœ
wspomnia³, jak kole¿anka senator wspomnia³a,
chipsy, to jest kwestia zaopatrzenia sklepików. Po
prostu jest to problem dobrej woli ludzi i wykony-
wania obowi¹zków na tym etapie. To nie ulega
w¹tpliwoœci. Bo je¿eli ktoœ podchodzi powa¿nie do
problemu, dyrektor,dobry wójt, radni, a tak¿e lu-
dzie dobrej woli, to ta pomoc jakoœ funkcjonuje.
Ale wielu rodziców nie zg³asza dzieci. Tutaj pan
minister wspomnia³ o tylko dziewiêædziesiêciu
czterech przypadkach. Ja mam osobiœcie w¹tpli-
woœci co do tego, bo nie chce mi siê wierzyæ, myœ-
lê, ¿e pañstwu te¿ siê nie chce wierzyæ, ¿e by³y tyl-
ko dziewiêædziesi¹t cztery takie przypadki w skali
Polski.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Z braku œrodków.)

Proszê?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Z braku œrodków.)
Z braku œrodków? Przepraszam, Panie Mini-

strze, s³usznie, z braku œrodków.
A wiêc tak ta sytuacja wygl¹da. Dlatego, Szano-

wni Pañstwo, maj¹c na uwadze dobro dziecka
w Polsce, pozwolê sobie zg³osiæ ma³¹ poprawkê,
naprawdê bêdzie ona ma³a. Ja zrezygnujê z tych
15%, ale niech to bêdzie akt dobrej woli, bo to
naprawdê jest niewielka suma. Pozwolê sobie
zg³osiæ poprawkê do ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
pañstwa w zakresie do¿ywiania”. W art. 1
w pkcie 1, w art. 6a w ust. 4 wyrazy „10%” zastê-
puje siê wyrazami „12,5%”. Ja to poprawiê, bê-
dzie „12,5%”. Przejdzie, to przejdzie, nie przej-
dzie, to nie przejdzie. Ja myœlê, ¿e bêdzie to do-
bry sygna³ dla nas wszystkich. I ze wzglêdu na
interes nas wszystkich tutaj siedz¹cych, ze
wzglêdu na dobro polskich dzieci ja bardzo pañ-
stwa proszê o poparcie tej poprawki w czasie
g³osowania tutaj, w Senacie. Dziêkujê pañstwu
za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Istnienie tego programu oczywiœcie jakoœ nas

buduje i cieszy, chocia¿ przychodzi te¿ do g³owy
i smutna refleksja. Smutna, bo tyle dzieci wci¹¿
jeszcze ¿yje w rodzinach, które nie s¹ w stanie al-
bo nie potrafi¹ zapewniæ im podstaw egzystencji,
zwyczajnie wy¿ywienia.

Kolega wystêpuj¹cy przede mn¹ chcia³ coœ do
tego programu do³o¿yæ. Ja chcia³bym w ogóle po-
œwiêciæ trochê czasu tematowi wartoœci dodanej.
Nie, nie, proszê siê nie martwiæ, nie bêdê propono-
wa³ opodatkowania vatem tej wartoœci dodanej.
Ale ten program ma pewne wartoœci dodane, które
s¹ w³aœnie bardzo cenne. Mianowicie w tej noweli-
zacji przymusza siê, zobowi¹zuje siê pedagogów,
nauczycieli do kontaktu z oœrodkami pomocy
spo³ecznej. To jest nies³ychanie wa¿ne. Byæ mo¿e
z tego zrodz¹ siê jeszcze cenniejsze doœwiadcze-
nia. W Polsce wci¹¿ jeszcze brakuje systemu
szybkiego reagowania na przemoc w rodzinie,
szybkiego reagowania na nieszczêœcie w rodzinie
i dziecko w szkole, które trafi na dobrego wycho-
wawcê, dobrze obserwuj¹cego, mo¿e byæ œwiet-
nym suflerem s³u¿b pomocy spo³ecznej, wskazu-
j¹cym, ¿e w rodzinie dzieje siê Ÿle. Zw³aszcza to, ¿e
dziecko jest g³odne, oznacza, ¿e jest Ÿle, ¿e trzeba
interwencji s³u¿b pomocy spo³ecznej, ¿e trzeba tej
rodzinie siê przyjrzeæ. To jest w tej ustawie zapisa-
ne, to jest taka wartoœæ dodana.

A druga wartoœæ dodana, o której tu siê nie
wspomina, ale wiem, ¿e pan minister takie rozmo-
wy toczy, wspomnia³ o tym na marginesie, to jest
wspó³praca w realizacji tego programu z organiza-
cjami pozarz¹dowymi. I chcia³bym skorzystaæ
z okazji i poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e decyzja,
któr¹ tutaj wspólnie podjêliœmy, a¿eby przyj¹æ
poprawki do ustaw o VAT, o CIT i o PIT, pozwoli
przekazaæ z rynku artyku³ów spo¿ywczych do or-
ganizacji pozarz¹dowych du¿o wiêksz¹ ni¿ do tej
pory pulê ¿ywnoœci, ¿ywnoœci wartoœciowej, ¿y-
wnoœci ró¿norodnej, która wzbogacona jeszcze
o rezerwy unijne trafiaj¹ce do najwiêkszych orga-
nizacji pozarz¹dowych mo¿e byæ tak¿e istotnym
elementem programu do¿ywiania dzieci w szko-
³ach. O ile tylko w³aœnie ta wspó³praca z organiza-
cjami pozarz¹dowymi bêdzie ow¹ wartoœci¹ doda-
n¹. Bardzo bym apelowa³ do pana ministra, ¿eby
w tym kierunku zmierzaæ.

Moja wiedza jest taka, ¿e iloœæ ¿ywnoœci dostar-
czanej w ramach tak zwanego PEAD, czyli euro-
pejskiego programu wsparcia osób biednych, któ-
ra bêdzie skierowana do Polski w przysz³ym roku,
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jest znacznie wiêksza, zdecydowanie wiêksza,
prawie podwojona. W zwi¹zku z tym mo¿e byæ tak,
¿e jeœli to nie zostanie dobrze i m¹drze zaadreso-
wane, organizacje pozarz¹dowe bêd¹ mia³y pro-
blem z zagospodarowaniem tej ¿ywnoœci, bo jesz-
cze i z rezerw naszych producentów i dystrybuto-
rów, tak jak wspomnia³em, nap³ynie tej ¿ywnoœci
znacznie wiêcej ni¿ do tej pory.

Na co to jest szansa? Oczywiœcie ka¿da
wspó³praca szko³y i organizacji pozarz¹dowych
ma szanse zaowocowaæ elementami wychowaw-
czymi. Ale nie o tym chcia³em mówiæ. Myœlê, ¿e
mamy pewn¹ lukê do wype³nienia, lukê, o której
pan minister tutaj wspomnia³, lukê, z któr¹ ma-
my trudnoœci. Chodzi mianowicie o weekendy, fe-
rie, wakacje. No, zgódŸmy siê, ¿e jeœli nie mo¿emy
daæ tam pe³nego posi³ku, bo kuchnia jest nieczyn-
na, to mo¿e we wspó³pracy z organizacj¹ poza-
rz¹dow¹, która dysponuje tymi produktami, ale
mo¿na by jeszcze przecie¿ coœ dokupiæ z tych fun-
duszy, które s¹, bo przecie¿ wiemy, ¿e oprócz tych
gmin, które zapotrzebowuj¹, s¹ takie, które w³a-
œciwie maj¹ ju¿ problem z wykorzystaniem tej pu-
li… Spróbujmy razem tê lukê wype³niæ. Jest wy-
j¹tkowa okazja, ¿eby to zrobiæ, w³aœnie teraz,
w tym czasie. I chcia³bym to poleciæ uwadze pana
ministra, bo niedawno œwiêtowaliœmy to spore
zwyciêstwo, ¿e wreszcie darowuj¹cy ¿ywnoœæ nie
bêd¹ musieli p³aciæ VAT i bêd¹ mogli odliczyæ so-
bie od kosztów uzyskania przychodów VAT wcze-
œniej naliczony, poniewa¿ zrównano to z upra-
wnieniami zwi¹zanymi z wyrzuceniem i utyliza-
cj¹. Myœlê, Panie Ministrze, ¿e nasza radoœæ by³a-
by wielokrotnie wiêksza, gdyby w³aœnie uda³o siê
skierowaæ to do szkó³ w ramach programu do¿y-
wiania. Moglibyœmy w ca³ym kraju powo³ywaæ ta-
kie lokalne koalicje na rzecz do¿ywiania wszyst-
kich dzieci i wtedy by³aby to realna wartoœæ doda-
na, nieopodatkowana vatem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Do zabrania g³osu zmobilizowali mnie pani sena-

tor Fetliñska, jak równie¿ pan senator Sadowski.
Bo wydaje mi siê, ¿e ich apele do Wysokiej Izby o to,
aby podnieœæ te wspomniane w ustawie10%, wyni-
kaj¹ z pewnego nieporozumienia, zw³aszcza apel
pana senatora Sadowskiego, który nas mobilizuje,
¿eby nie oszczêdzaæ, ¿eby do³o¿yæ 2%.

Ja chcia³bym pañstwu wyjaœniæ, tak po ch³op-
sku, ca³¹ metodê, jak to wygl¹da, je¿eli chodzi
o przyznanie do¿ywiania ka¿demu dziecku
w szkole. Pani Senator, nie wiem, sk¹d pani oba-
wy. Otó¿, Szanowni Pañstwo, na pierwszej wywia-
dówce wychowawca klasy mówi rodzicom, ¿e
mo¿na skorzystaæ z darmowego do¿ywiania, o ile
rodzina spe³nia okreœlone warunki – one s¹
okreœlone w art. 5 tej ustawy zasadniczej, któr¹
zmieniamy – i wówczas nazwiska rodziców, którzy
wyrazili chêæ skorzystania z tej pomocy, s¹ prze-
kazywane do oœrodka pomocy spo³ecznej. Tam
jest to weryfikowane w wyniku kontroli doku-
mentów i osobistego kontaktu przedstawicieli oœ-
rodka pomocy spo³ecznej z dan¹ rodzin¹, oœrodek
pomocy spo³ecznej wydaje decyzjê administracyj-
n¹ i wszystkim tym dzieciom chêtnym, wszystkim
chêtnym dzieciom, których rodzice siê zg³osz¹,
przyznawane s¹ œrodki na do¿ywianie w postaci
obiadu czy dodatkowego posi³ku w szkole, w³aœci-
wie do tego momentu w szkole. Tak wiêc nie ma
dzieci nieobjêtych t¹ ustaw¹.

Te 10% pojawia siê wówczas, kiedy jest na
przyk³ad rodzina patologiczna, dziecko ma tylko
ojca, który pije, nie przyjdzie na wywiadówkê i nie
wpuœci komisji do swojego domu, ¿eby zweryfiko-
wa³a trudne warunki. Takich przypadków w szko-
le jest bardzo niewiele, czasami w ogóle to siê nie
zdarza, a czasami zdarzaj¹ siê jedna czy dwie ta-
kie sytuacje na ca³¹ szko³ê. I wówczas gmina czê-
sto stawa³a przed dylematem, co z takim dziec-
kiem zrobiæ. Jestem przekonany, ¿e w 99% to
dziecko dostawa³o pomoc, ale czasami zdarza³o
siê tak, ¿e potem burmistrz danej gminy mia³ pro-
blemy z regionaln¹ izb¹ obrachunkow¹, bo nie
móg³ rozliczyæ siê ze œrodków, które bez podstawy
prawnej przeznacza³ na pomoc dla tych dzieci. To
czêsto robi³o siê w ramach sto³ówki, bo przecie¿
tych posi³ków dok³adnie siê nie wyliczy.

W tej ustawie doprecyzowuje siê i wyznacza
górn¹ granicê na poziomie10%. Uwa¿am, ¿e to
jest zawy¿one co najmniej o 9–8%. To jest zapis
stworzony z wielk¹ rezerw¹, on umo¿liwia niemal
ka¿demu dyrektorowi zabezpieczenie wszystkich
szkolnych potrzeb. I ja naprawdê nie ¿ywiê oba-
wy, ¿e te dwadzieœcia, piêædziesi¹t czy sto… To
jest wszystko jedno, tu jest to 10%, a ta bariera zo-
sta³a stworzona tylko dlatego, ¿eby nie zwalniaæ
rodziców z obowi¹zku przedk³adania odpowie-
dniej dokumentacji o potrzebie pomocy. Proszê
pañstwa, w Polsce nie jesteœmy jeszcze na tym po-
ziomie co Finlandia czy Francja, które maj¹ ol-
brzymie dochody. Mamy okreœlony poziom œrod-
ków na pomoc dla rodzin ubogich i powinniœmy
tymi œrodkami gospodarowaæ w sposób w³aœciwy
i uzasadniony. Podobno z ró¿nych wyliczeñ wyni-
ka, ¿e w Polsce pomoc socjalna w 50% trafia nie do
tych osób, do których powinna trafiæ, a dzieje siê
tak dlatego, ¿e niektórzy nie wykazuj¹ swoich do-
chodów, dostaj¹ pomoc nies³usznie, a ci, którzy
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naprawdê tej pomocy potrzebuj¹, otrzymuj¹ j¹ za
ma³¹ albo wcale. Dlatego wa¿ne jest, abyœmy pil-
nowali, ¿eby ta pomoc trafia³a do tych dzieci, któ-
rym ona rzeczywiœcie siê nale¿y. I dlatego chyba
stworzona jest bariera w postaci tych 10%. Ale ja
nie obawia³bym siê, ¿e ona jest za niska, uwa¿am,
¿e jest o wiele za wysoka. 2% czy 5% – moim zda-
niem nie robi to ¿adnej ró¿nicy i chcia³bym tylko
to wyjaœniæ. Mam nadziejê, ¿e równie¿ w¹tpliwo-
œci pani senator Fetliñskiej…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Mo¿e w ogóle pro-
centów nie wstawiaæ?)

Mo¿e… Dziêkujê bardzo.
(Senator S³awomir Sadowski: Mogê ad vocem?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo. Ale mo¿e z miejsca, Panie Sena-
torze, bo nie ma czasu na d³u¿sz¹ wypowiedŸ.

Senator S³awomir Sadowski:

Wolê st¹d, ¿eby lepiej mnie by³o s³ychaæ.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Szano-

wni Pañstwo!
Kolega senator Szaleniec zarzuci³ mi, ¿e nie ro-

zumiem tej ustawy. Otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e by-
³em nauczycielem, doskonale rozumiem ten pro-
blem, bardzo dobrze znam tê sytuacjê, te¿
wspó³pracowa³em z oœrodkiem pomocy spo³ecz-
nej. Otó¿ gdyby rzeczywiœcie by³o tak dobrze, to
mo¿na by zapytaæ: dlaczego tylko 10%? Pan mini-
ster w swoim wyst¹pieniu wspomnia³ o dziewiêæ-
dziesiêciu czterech przypadkach nieudzielenia po-
mocy z powodu braku œrodków finansowych.
A wiêc nie wszystkie dzieci otrzyma³y pomoc. Uwa-
¿am, ¿e dobro dziecka jest dobrem nas wszystkich.

W swoim wyst¹pieniu pan senator Augustyn
poruszy³ – i bardzo dobrze – pewne sprawy doty-
cz¹ce funkcjonowania organizacji pozarz¹do-
wych, ludzi dobrej woli, w³aœciwego wype³niania
obowi¹zków przez dyrektora, wychowawców. Ja
te¿ o tym mówi³em. Otó¿ zmierzamy do tego, ¿eby
jak najwiêksza liczba polskich dzieci by³a objêta
t¹ ustaw¹, ¿eby jak najwiêcej polskich dzieci mog-
³o skorzystaæ z do¿ywiania. Ale proszê mi wierzyæ,
s¹ jeszcze w Polsce, w polskich szko³ach g³odne
dzieci. Ja wspomina³em te¿ o szko³ach zawodo-
wych, o szko³ach œrednich, gdzie tylko 2,78%
dzieci korzysta z tej pomocy. A to nie jest tak, ¿e
tylko 2,78% potrzebuje do¿ywiania przy 26% ubó-
stwa polskich dzieci – to wynika z raportów Komi-
sji Europejskiej. Proszê mi wierzyæ, ¿e nawet nie-
wielka zmiana bêdzie aktem dobrej woli Senatu,
Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwo-
œci i wszystkich tych, którzy tu zasiadaj¹, a tak¿e
rz¹du. To tak¿e jest pewien miernik.

Wspomnia³em o kryzysie. Przecie¿ w koñcu nas
te¿ ten kryzys w jakimœ tam wymiarze dotkn¹³ czy
te¿ bêdzie dotyka³. Jak on siê rozwinie, nikt nie
wie. A s¹ takie biedne województwa jak warmiñ-
sko-mazurskie i inne, chocia¿by lubelskie, gdzie
bardzo wiele dzieci w oœrodkach popegeerowskich
korzysta z pomocy i czêsto ta pomoc polega na
tym, ¿e dostaj¹ chipsy, batona czy te¿ bu³kê, bez
ciep³ego posi³ku.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dob-
rze. Panie Senatorze…)

Ju¿, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja w³aœciwie chcia³bym siê wypowiedzieæ w po-

dobnych duchu jak pan senator Szaleniec. Moim
zdaniem ta ustawa przede wszystkim poprawia
sytuacjê, a jej nie pogarsza. I to trzeba sobie wy-
raŸnie powiedzieæ. Stanowi pewne uzupe³nienie
i to wa¿ne uzupe³nienie w stosunku do byæ mo¿e
niewielkiej liczby dzieci, ale przede wszystkim
w stosunku do sytuacji, kiedy siê odmawia prawa
do posi³ku zg³aszaj¹cym siê dzieciom. I to jest
sprawa zasadnicza.

Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e to 10%
jest uzasadnione, bo dotyczy szczególnych zasad,
bez koniecznoœci spe³niania warunków udziela-
nia pomocy. To bazuje na doraŸnej decyzji dyrek-
tora szko³y po spontanicznym zg³oszeniu siê
dziecka i powiedzeniu, ¿e jest g³odne i chcia³oby
zjeœæ posi³ek. I tego typu pomoc nie mo¿e domino-
waæ nad pomoc¹ planowan¹, która nastêpuje
w wyniku decyzji administracyjnej. Tutaj jest
napisane wyraŸnie, ¿e na podstawie art. 6 nie mo-
¿e to przekroczyæ 10% dzieci do¿ywianych na pod-
stawie decyzji administracyjnej. A wiêc jest to
zdecydowanie doraŸna pomoc, miêdzy innymi ma
to s³u¿yæ temu, ¿eby nie odmawiaæ komuœ, kto siê
zg³asza, posi³ku i ¿eby takiemu dziecku nie powie-
dzieæ: dla ciebie nie ma, kiedy ono czuje siê g³o-
dne. To powinien byæ margines, ten margines
w gminie powinien byæ zapewniony. To jest pier-
wsza rzecz, któr¹ chcia³em powiedzieæ.

Druga sprawa. Szczebel gminny jest w³aœciwy.
Tutaj wyraŸnie siê odchodzi od administrowania
tym, a wiêc jakiegoœ planowania daleko id¹cego,
wieloszczeblowego. St¹d gmina i sposób roz-
wi¹zania sprawy przez gminê s¹ spraw¹ zasadni-
cz¹ i to rozwi¹zanie powinno to poprawiæ.

A na koniec chcia³bym powiedzieæ coœ na temat
doœæ propagandowych wypowiedzi dotycz¹cych
tego, jak to jest w krajach Unii Europejskiej i tak
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dalej. Dobrze jest siê porównywaæ z krajami, które
s¹ lepiej zorganizowane i bogatsze. To zawsze na-
le¿y robiæ, ale nale¿y robiæ to w sposób realistycz-
ny. I je¿eli mówimy o tym, co dzieje siê w Finlandii,
we Francji czy gdzie indziej, to trzeba zacz¹æ od te-
go, jak siê pracuje w tych krajach i jaki one maj¹
dorobek. Trzeba zacz¹æ od tego, o czym dyskuto-
waliœmy niedawno, ¿e mamy najm³odszych eme-
rytów i ¿e nasi nauczyciele demonstruj¹ w spra-
wie tego, ¿eby uzyskaæ dla siebie przywileje, a nie
dla dzieci. A wiêc zaczynaæ trzeba zawsze od pra-
cy, a dopiero potem zastanawiaæ siê nad tym, co
komu mo¿na daæ za darmo. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Adamczak, proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Wysoka Izbo! Panie
Ministrze!

Zaproponowana zmiana ustawy umo¿liwia do-
¿ywianie w szko³ach faktycznie g³odnych dzieci
i uczniów, którzy z ró¿nych powodów, najczêœciej
od nich niezale¿nych, nie maj¹ szansy na spo¿y-
cie ¿adnego posi³ku w szkole, w której przebywaj¹
przez znaczn¹ czêœæ dnia. Cieszy mnie fakt, ¿e
ustawa bêdzie redukowaæ do minimum biurokra-
cjê i stawia na dobro dzieci. Ju¿ nie bêdzie konie-
cznoœci przeprowadzania rodzinnych wywiadów
œrodowiskowych i wydawania decyzji administra-
cyjnych, a œrodki na zakup posi³ków bêd¹ przeka-
zywane przez oœrodki pomocy spo³ecznej na pod-
stawie sporz¹dzonej przez dyrektora szko³y listy
dzieci lub uczniów i liczby spo¿ytych posi³ków
w przyjêtym okresie rozliczeniowym.

Wysoka Izbo, nareszcie zosta³ zauwa¿ony bar-
dzo powa¿ny problem w skali ca³ego kraju. Przy-
pominam, nie wiem, czy pañstwo pamiêtacie, ¿e
premier mówi³, i¿ nie pozwoli na to, ¿eby dzieci
chodzi³y g³odne. I przypominam o tym jeszcze raz,
¿e to rz¹d zauwa¿y³ ten problem i to, ¿e nale¿y coœ
z tym problemem te¿ zrobiæ.

My, jako parlamentarzyœci, musimy robiæ
wszystko, by polskie dzieci nie g³odowa³y, by za-
wsze wychodzi³y ze szko³y najedzone, jeœli nie ma-
j¹ mo¿liwoœci zjedzenia posi³ku w domu rodzin-
nym. W koñcu to szko³a w pewnym sensie – mó-
wiê: w pewnym sensie – dla ka¿dego ucznia jest
drugim domem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Bêdê mówi³ w miarê krótko, niemniej nale¿y
zauwa¿yæ pewne elementy zwi¹zane mo¿e nie
bezpoœrednio z ustaw¹, ale jednak maj¹ce wp³yw
na to, jak miêdzy innymi ta ustawa bêdzie realizo-
wana.

Mam na myœli takie elementy, jak organy kon-
trolne, które zosta³y tu wspomniane. Chodzi o to,
by patrzy³y na pomoc, której udziela gmina,
w sposób bardziej pozytywny, co nie znaczy, ¿e
niezgodny z prawem, aby w³aœnie w tych elemen-
tach by³a wspólna odpowiedzialnoœæ za te dzieci.

Drugi element to jest zasadnoœæ i trafnoœæ
udzielania pomocy. Myœlê, ¿e na tym polu jest
wiele do zrobienia, i to na ka¿dym szczeblu, bez
wchodzenia w szczegó³y.

Trzecia sprawa, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
uwagê i w której mam troszeczkê odmienne zda-
nie od zdania zacnego senatora Sadowskiego…
Choæ, jak widaæ nawet z jego wyst¹pienia, ¿yje on
tym problemem, to jednak w mojej ocenie ta po-
moc najpierw powinna trafiæ do dzieci, które jej
potrzebuj¹. Nie wiem, czy na tym etapie staæ nas,
jako pañstwo, aby do wszystkich dzieci ta pomoc
trafia³a.

Nastêpny element, na który chcia³bym zwróciæ
uwagê, to organizacje pozarz¹dowe, które siê tu
przewija³y. Nie wymieniê ich, ale myœlê, ¿e jest kil-
ka, które zajmuj¹ siê pomoc¹ rodzinom, dzie-
ciom, rodzinom ubogim. I tu nast¹pi³a korelacja.
S¹dzê, i¿ tych 10% czy 12% – w ustawie zapropo-
nowano 10% – w znacznym stopniu ten problem
z³agodzi.

I na zakoñczenie, Panie Senatorze, myœlê, pa-
trz¹c na jedn¹ czêœæ sali, ¿e za ma³o nas tu jest,
gdy mówimy o dzieciach. Jak mówimy o polityce,
to jest wiêcej osób po prawej stronie sali.

Chcia³bym z³o¿yæ podziêkowania na rêce
przedstawicieli rz¹du, pana ministra, ¿e ten pro-
blem zosta³ poruszony i uzyska³ na pocz¹tek,
w mojej ocenie, bardzo dobre rozwi¹zanie. Dziê-
kujê za uwagê.

(Senator Piotr Kaleta: Stasiu, ale jest osiem do
dziesiêciu…)

(Weso³oœæ na sali)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Przedmiotowa nowelizacja jest bardzo cennym

wk³adem w proces legislacyjny. Moje wyst¹pienie
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chcia³bym potraktowaæ jako kolejny g³os, który
opowiada siê za tym kierunkiem dzia³añ legisla-
cyjnych.

Brakuje mi trochê definicji czegoœ, wokó³ czego
ta legislacja ca³y czas siê toczy. Mianowicie mówi-
my o tym, ¿e dziecku nale¿y siê posi³ek, a dotych-
czasowa dyskusja wskazuje na to, ¿e tak do koñca
nie wiemy, o czym mówimy.

Na naszych terenach, w naszych wojewódz-
twach, sk¹d pochodzimy, na pewno czêsto spoty-
kamy siê z takimi sytuacjami, ¿e nawet na uczel-
niach albo wprowadza siê tak zwane jedzenie fa-
stfoodowe, albo ca³kowicie likwiduje siê sto³ówki
z tradycyjnym polskim jedzeniem, twierdz¹c, ¿e to
siê nie op³aca, czy te¿ z innych powodów. Przywo-
³ujê problem braku definicji posi³ku w³aœnie dla-
tego, ¿e obawiam siê, i¿ to nie bêdzie obiad z³o¿ony
z dwóch z dañ, z deseru itd., i faktycznie jest ryzy-
ko, ¿e tu wymiar ekonomiczny mo¿e jednak wypa-
czyæ ten sens, o którym tu wszyscy myœlimy.

Pan senator Szaleniec w swoim wyst¹pieniu
wspomina³ o tym, ¿e w zasadzie to wszystkie dzie-
ci maj¹ zapewniony posi³ek, wystarczy, ¿e rodzice
podnios¹ r¹czki. A tu chodzi tylko o tych rodzi-
ców, którzy na wywiadówki nie chodz¹, czyli o ro-
dziców, którzy siê nie do koñca zajmuj¹ dzieæmi
tak, jak powinni siê zajmowaæ.

Ja wtedy z ³awy senackiej rzuci³em propozycjê,
¿eby znieœæ te limity, bo limit zawsze kojarzy nam
siê perojatywnie. Pan Szaleniec powiedzia³ – nie
wiem, czy to teraz potwierdzi, ale pewnie tak – ¿e
w zasadzie mo¿na by³oby to znieœæ. Bo skoro s¹
sytuacje tego typu, ¿e w ramach administracyjnej
decyzji wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, to
dlaczego wprowadzamy limity, je¿eli chodzi o sy-
tuacje nadzwyczajne. Mo¿emy wyobraziæ sobie
tak¹ sytuacjê, ¿e stawiamy dyrektora w niezwykle
trudnej sytuacji, kiedy na przyk³ad wyj¹tkowo
znajdzie siê taka szko³a, gdzie tych nadzwyczaj-
nych sytuacji jest ponad 10%. I co ten pan dyrek-
tor ma wtedy zrobiæ?

(Senator Zbigniew Szaleniec: W ramach gmi-
ny…)

No tak, ale my ca³y czas rozmawiamy w tej Izbie
o rozwi¹zaniach systemowych, o rozwi¹zaniach
ustawowych. Jak rozumiem, takie mo¿liwoœci sa-
morz¹du – tu mówimy oczywiœcie o samorz¹dzie
gminnym – ca³y czas pozostaj¹, ¿e gmina w³as-
nym sumptem mo¿e pewne sprawy poprowadziæ.

Bardzo mi odpowiada to, ¿e odchodzimy od
kryterium materialnego. My w biurach, pañstwo
na pewno te¿, czêsto spotykamy siê z takim pro-
blemem, ¿e aby otrzymaæ pewne œwiadczenie
z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, to nie mo¿-
na przeskoczyæ tej zasady w prawie, mówi¹cej:
ciê¿kie prawo, ale prawo. Czyli je¿eli nawet o z³o-
tówkê przekroczymy w danej rodzinie dochód na
jednego cz³onka czy na samotnie wychowuj¹c¹

osobê, to wtedy oczywiœcie to œwiadczenie siê nie
nale¿y.

Ja sobie potrafiê wyobraziæ, ¿e pewnie tu by³a
podobna sytuacja, mianowicie ¿e dziecko z rodzi-
ny, gdzie o jedn¹ z³otówkê przekroczono dochód,
nie mia³o prawa do obiadu. I tym rozwi¹zaniem –
chwa³a temu rozwi¹zaniu – wychodzimy naprze-
ciw w³aœnie takim trudnym sytuacjom, ¿e ktoœ
bardzo delikatnie przekracza tê granicê, to magi-
czne kryterium ustawowe i nie otrzymuje posi³ku.

Mam nadziejê, ¿e w pracach legislacyjnych do-
tycz¹cych tak newralgicznego, tak bardzo czu³ego
obszaru, jakim jest do¿ywianie dzieci, bêdzie zwy-
ciê¿a³ w³aœnie ten kierunek myœlenia, ten kieru-
nek dzia³añ legislacyjnych, ¿e gdy chodzi o dziec-
ko, to nie bêdzie siê stawia³o ustawodawcy przed
tak trudnym wyborem, a¿eby zdecydowa³, czy to
ma byæ do 10%, czy do 15%, czy do 12,5%, i da siê
wiêksz¹ swobodê. Skoro daje siê ju¿ swobodê dy-
rektorowi szko³y do subiektywnej oceny – to
ogromna w³adza, ale my siê na to decydujemy –
skoro dajemy tê ogromn¹ w³adzê, to nie ograni-
czajmy dyrektora tymi 10%.

Mam nadziejê, ¿e tak jak w art. 6a jest bardzo
dobry pkt 1, bardzo dobry pkt 2 i bardzo dobry
pkt 3, tak równie¿ uda siê w najbli¿szej przysz³o-
œci doprowadziæ do tego, a¿eby by³ bardzo dobry
pkt 4. I jak rozmawialiœmy, kiedy wystêpowa³
sprawozdawca, pan senator Szaleniec, byæ mo¿e
dobrze by³oby zrezygnowaæ z tego limitu, byæ mo-
¿e bêdzie taka atmosfera, która pozwoli nam na
przeforsowanie tego typu zapisów i tego kierunku
dzia³añ, je¿eli chodzi o do¿ywianie dzieci. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nasza dyskusja spowodowa³a, ¿e ja te¿ posta-

nowi³am zabraæ g³os w tej bardzo istotnej sprawie,
jak¹ jest program do¿ywiania dzieci i nasza chêæ
pomocy dzieciom.

Wydaje mi siê, ¿e we wszystkich krajach, nawet
bogatych, s¹ dzieci g³odne. Jest tam tak zwany
czwarty œwiat. Najbogatsze kraje, nawet Stany
Zjednoczone, maj¹ grupy ludnoœci, w tym dzieci,
które po prostu ¿ywi¹ siê w œmietnikach. To jest
rzeczywistoœæ. Tak to ju¿ jest, ¿e bywaj¹ rodzice
nieporadni, chorzy, zmarginalizowani. To wszyst-
ko powoduje, ¿e ich dzieci tak¿e s¹ nieszczêœliwe.

W naszym transformuj¹cym siê kraju te¿ jest
taki margines i musimy to dostrzegaæ. Myœlê, ¿e
dobrze siê sta³o, i¿ rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego
z takim programem, jakim jest pomoc w do¿ywia-
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niu, wyst¹pi³. Dobrze siê sk³ada, ¿e obecny rz¹d
ten program rozwija. To œwiadczy o tym, ¿e chce-
my dzieciom pomóc, to œwiadczy dobrze o nas
wszystkich.

Jest w tym wszystkim jeszcze jeden wa¿ny ele-
ment, na który chcia³abym zwróciæ pañstwa uwa-
gê. Otó¿ zawsze lepiej jest dawaæ wêdkê ni¿ rybkê,
bo wêdka mobilizuje do tego, ¿eby z³owiæ sobie sa-
memu, prowadzi do wiêkszej aktywizacji. Wydaje
mi siê, ¿e danie samorz¹dom pieniêdzy, ¿eby
szko³y mog³y zakupiæ jedzenie dla dzieci, to jest
po³owiczne rozwi¹zanie. Myœlê, ¿e na dziœ to, co
jest, to dobrze, ¿e jest, ale gdyby siê da³o wiêcej, te
12,5% – jak mówi³ tu kolega Sadowski – by³oby le-
piej, chcia³abym, ale to te¿ jeszcze nie rozwi¹¿e
problemu.

Bardzo bym chcia³a prosiæ, aby w nowym pro-
gramie, który jest przygotowywany, zwróciæ wiêk-
sz¹ uwagê na to, a¿eby te pieni¹dze sta³y siê Ÿród-
³em mobilizacji lokalnych spo³ecznoœci wokó³
sprawy do¿ywiania dzieci. Wiele matek to s¹ oso-
by bezrobotne albo po prostu niepracuj¹ce. One
bardzo chêtnie zajê³yby siê przygotowaniem po-
si³ków, gdyby mia³y tak¹ zachêtê, motywacjê
i mo¿liwoœci. Jest tu te¿ proœba do sanepidu. Jest
wiele kobiet œwietnie gotuj¹cych, maj¹ do tego ta-
lent, kochaj¹ dzieci, kochaj¹ podawaæ jedzenie, to
jest ich radoœæ. Gdyby tê radoœæ ¿ycia wykorzy-
staæ w lokalnych spo³ecznoœciach, bez utrudnia-
nia przepisami, mo¿e mo¿na by by³o na przyk³ad
zrobiæ tak, ¿eby dla jednej klasy, dla ka¿dej klasy,
w szkole jest szeœæ czy osiem klas, matki przygo-
towywa³y na przyk³ad w domu posi³ki i mia³y mo¿-
liwoœæ je przynosiæ. Jest wiele kobiet utalentowa-
nych pod tym wzglêdem. Oczywiœcie, musia³oby
siê to odbywaæ z jakimœ udzia³em sanepidu, mo¿e
nie musia³aby to byæ kontrola, mo¿e jakieœ dora-
dztwo czy monitorowanie, ale przecie¿ mo¿na to
zrobiæ. Skoro nie zatruwaj¹ w³asnej rodziny, to nie
zatruj¹ i tych dzieci, tej dwudziestki w klasie. Myœ-
lê, ¿e w takiej sytuacji za te same pieni¹dze mo¿na
by by³o przygotowaæ wiêcej posi³ków dla wszyst-
kich dzieci, a przede wszystkim, na co bardzo
chcia³abym zwróciæ uwagê, na co mo¿e nawet wy-
kszta³ceni pedagodzy nie zwracaj¹ uwagi, bo cza-
sem wiedza teoretyczna mo¿e przes³aniaæ tê zwyk-
³¹ wra¿liwoœæ, nie by³oby ró¿nicowania dzieci.

Spróbujcie, proszê pañstwa, wejœæ w cudz¹
skórê, postawiæ siê w sytuacji dziecka, które, kie-
dy ju¿ nie ma mundurków, przychodzi do szko³y
gorzej ubrane, nawet nie zawsze domyte, bo nie
zawsze w biedniejszej rodzinie s¹ odpowiednie
warunki, przychodzi gorzej ubrane, nieprzygoto-
wane, czasem z zimnego domu, z trudnych wa-
runków, styka siê z dzieæmi lepiej ubranymi, le-
piej funkcjonuj¹cymi i do tego jeszcze z tym
swoim gorszym samopoczuciem idzie na tê ¿ebra-
cz¹ zupê. Chcielibyœcie pañstwo byæ takim dziec-

kiem? Chcielibyœcie, ¿eby wasze dziecko tak siê
czu³o? Myœlê, ¿e nie. Wydaje mi siê, ¿e my musimy
zrobiæ wszystko, ¿eby te dzieci mia³y normalny
start i ¿eby jad³y razem. Proszê pañstwa, to jest
tak naprawdê robienie getta w klasach, ten idzie,
bo biedny, a ten nie idzie, bo ma w domu lepiej.
Naprawdê nie chcia³abym byæ takim dzieckiem
i wydaje mi siê, ¿e wola³abym byæ g³odna, ni¿ iœæ
na tak¹ zupê. Dlatego powinniœmy zrobiæ wszyst-
ko, ¿eby te dzieci jad³y razem.

Czy pañstwo macie orientacjê, czy pañstwo
wiecie, ¿e w klasie – to jest wiadomoœæ, która mnie
zmrozi³a – w drugiej klasie szko³y podstawowej
nauczycielka poprosi³a dzieci, ¿eby opisa³y
swoich przyjació³, i na dwadzieœcioro piêcioro
dzieci tylko dwoje opisa³o kole¿ankê z klasy, a re-
szta opisa³a zwierz¹tka, ciociê, babciê? Dzieci,
nawet w piêknych klasach, s¹ samotne. Je¿eli do-
datkowo s¹ klasyfikowane, dzielone na te biedne,
g³odne, brudne, to pytam: jak one maj¹ funkcjo-
nowaæ? Jakie one maj¹ mieæ poczucie godnoœci?
Nie stwarzajmy getta w naszych szko³ach. Je¿eli
mówimy o do¿ywianiu, to zróbmy tak, ¿eby dzieci
mia³y poczucie, ¿e s¹ razem, ¿eby jada³y razem,
mo¿e skromniejszy posi³ek, mo¿e tylko sa³atkê,
mo¿e tylko zupkê, skromniej, ale razem. Nie dziel-
my dzieci na lepsze i gorsze. Dosyæ tego, bo potem
nasze polskie dzieci wychodz¹ ze szko³y z kom-
pleksami, gdy znajd¹ siê w innym kraju, to wy-
gl¹daj¹ jak przestraszone zwierz¹tka i w rezulta-
cie ta nasza m³odzie¿, wykszta³cona, elegancka,
m¹dra, idzie na zmywak, bo nie ma poczucia w³a-
snej wartoœci. A tê wartoœæ to my kszta³tujemy
w³aœnie takimi ¿ebraczymi zupkami. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Informujê, ¿e zosta³y zg³oszone wnioski legisla-

cyjne na piœmie. Równie¿ w trakcie dyskusji
wnioski zg³osili: senator Kowalski do protoko³u*…

(G³os z sali: To jest przemówienie.)
Tak, przemówienie, przepraszam bardzo.
…senator S³awomir Sadowski w trakcie dysku-

sji, a ponadto Barbara Borys-Damiêcka na piœ-
mie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy…

(G³os z sali: Nie. Zamkniêcie dyskusji.)
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie…
(G³os z sali: Nie, nie. Jeszcze skierowanie.)
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Aha, skierowanie.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Nauki, Edu-
kacji i Sportu, Komisjê Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej oraz Komisjê Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê
do przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Informujê, ¿e w naszym programie na dziœ jest
jeszcze rozpatrzenie dwóch ustaw, a to, kiedy to
zakoñczymy, zale¿y od pañstwa senatorów.

W tej chwili przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu czwartego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 339,
a sprawozdanie komisji w druku nr 339A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, sena-
tora Zbigniewa Paw³owicza, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie! Szanowni Goœcie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia

przedstawiæ sprawozdanie o ustawie o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych
u ludzi.

Uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu
24 paŸdziernika ustawa o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi
ma zast¹piæ obowi¹zuj¹c¹ obecnie ustawê z dnia
6 wrzeœnia 2001 r.…

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

proszê senatorów o ciszê, bo to jednak przeszka-
dza.)

…o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach. Konie-
cznoœæ stworzenia nowego aktu prawnego wynika
z zaistnia³ych w ostatnich latach potencjalnych
zagro¿eñ zdrowia publicznego ze wzglêdu na szcze-
gólnie niebezpieczne i zakaŸne choroby, jak rów-
nie¿ zmieniaj¹ce siê warunki prawne w otoczeniu.

Komisja Zdrowia po wnikliwej i szerokiej dys-
kusji przeprowadzonej na posiedzeniu w dniu 4 li-
stopada jednog³oœnie wnosi o uchwalenie przez
Wysoki Senat ustawy…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê przerwaæ rozmowy. Proszê bardzo.)
…wraz z oœmioma przyjêtymi i za³¹czonymi po-

prawkami. Króciutko je zreferujê, jeœli mo¿na, Pa-
nie Marsza³ku.

Poprawki od pierwszej do pi¹tej s¹ to poprawki
nieco rozszerzaj¹ce poszczególne zapisy ustawy.
Poprawka pierwsza rozszerza delegacjê ustawo-
w¹ dla ministra zdrowia o obowi¹zek okreœlenia
kryteriów rozpoznawania choroby szczególnie
niebezpiecznej i wysoce zakaŸnej. Poprawka dru-
ga rozszerza obowi¹zki na³o¿one ustaw¹ na osoby
przebywaj¹ce na terytorium naszego kraju, zobo-
wi¹zuj¹c je do udzielenia podmiotom sprawu-
j¹cym nadzór epidemiologiczny niezbêdnych da-
nych, umo¿liwiaj¹cych zapobieganie rozwojowi tej
choroby zakaŸnej. Poprawka trzecia modyfikuje
przepis okreœlaj¹cy sk³ad zespo³u kontroli zaka¿eñ
szpitalnych, likwiduj¹c – to jest bardzo wa¿ne –
wymóg, by cz³onkowie tego zespo³u byli pracowni-
kami zak³adu opieki zdrowotnej, czyli szpitala. To
jest bardzo istotna poprawka w zwi¹zku z mo¿liwo-
œci¹ kontraktowania na zasadzie umowy cywilno-
prawnej odpowiednich pracowników.

Poprawka czwarta skraca z piêtnastu dni do
dwudziestu czterech godzin okres, w którym ist-
nieje koniecznoœæ zg³oszenia przez lekarza lub fel-
czera powiatowemu inspektorowi sanitarnemu
przypadku wyst¹pienia niepo¿¹danego odczynu
poszczepiennego. Poprawka pi¹ta ma na celu roz-
szerzenie grupy osób, które maj¹ informowaæ da-
nego pacjenta o mo¿liwoœci przeniesienia zaka¿e-
nia na inne osoby. Chodzi o ratowników medycz-
nych, nie tylko o osoby zdefiniowane dzisiaj jako
lekarz, pielêgniarka czy po³o¿na. Pozosta³e trzy
poprawki, szósta, siódma i ósma, to poprawki re-
dakcyjne i uœciœlaj¹ce. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

(Senator Sekretarz Przemys³aw B³aszczyk:
Zg³osi³ siê pan senator Knosala.)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ o jedn¹ sprawê. Zgodnie

z art. 47 projektu ustawy do pracy przy zwalcza-
niu epidemii mog¹ zostaæ skierowane inne osoby
poza pracownikami opieki zdrowotnej. Do tej pory
te¿ tak by³o, tyle tylko ¿e ten katalog zosta³ doœæ
mocno rozszerzony, miêdzy innymi o pos³ów i se-
natorów. Ale o co innego chcia³bym zapytaæ. Tam
jest mowa i o kobietach w ci¹¿y, i o tych, które nie
ukoñczy³y osiemnastu lat, i które maj¹ wiêcej ni¿
szeœædziesi¹t lat, i osoby wychowuj¹ce dzieci do
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lat osiemnastu, osoby, i to jest bardzo wa¿ne,
z przewlek³ymi chorobami. Jak w sytuacji kryzy-
sowej organ wojewody bêdzie móg³ ustaliæ ponad
wszelk¹ w¹tpliwoœæ, która osoba podlega wy-
³¹czeniu? Ta w¹tpliwoœæ szczególnie dotyczy w³a-
œnie osób z chorobami przewlek³ymi i osób wy-
chowuj¹cych dzieci do lat osiemnastu. O ile
wiem, takie rejestry nie s¹ prowadzone.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, absolutnie zaskoczy³ mnie

pan tym pytaniem i jeœli siê pan nie obrazi, to
skierujê je do pana ministra. Poniewa¿ jest to
ustawa przed³o¿ona przez rz¹d, myœlê ¿e odpo-
wiedŸ pana ministra bêdzie precyzyjna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie?
Proszê bardzo, pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja te¿ mam pytanie, które byæ mo¿e pan mini-

ster bêdzie móg³ skwitowaæ. Chodzi mi o art. 9
i o sytuacjê kryzysow¹. Tutaj jest postanowienie,
¿e potwierdzenie prawid³owoœci rozpoznania za-
ka¿enia lub choroby zakaŸnej wykonuj¹ równie¿
jednostki badawczo-rozwojowe.Czy s¹ ju¿ okreœ-
lone na podstawie zawartej umowy – a mo¿e
wstêpnie to wiadomo, w odniesieniu do katalogu
chorób, jakie mog¹ wyst¹piæ – jednostki, które bê-
d¹ ewentualnie weryfikowaæ te badania? I czy te
umowy s¹ wczeœniej zaplanowane do zawarcia,
czy te¿ siê je zawiera wtedy, kiedy zagro¿enie jest
mniej wiêcej okreœlone? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jednostki badawczo-rozwojo-

we w zakresie nauk medycznych to w wiêkszoœci

zak³ady opieki zdrowotnej. One maj¹ to zapisane
w zadaniach statutowych. Czêœæ z tych jednostek
mo¿e oczywiœcie dzia³aæ na zasadzie umowy cy-
wilnoprawnej zawartej z wojewod¹ czy z innym
podmiotem zlecaj¹cym badania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa? Nie.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
zdrowia.

Czy przedstawiciel rz¹du, g³ówny inspektor sa-
nitarny, pan Andrzej Wojty³a, chcia³by zabraæ
g³os?

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³bym podziêkowaæ panu senatorowi za

przedstawienie za³o¿eñ projektu ustawy.
Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e poprawki, które
zg³osi³a komisja w trakcie dyskusji, s¹ popierane
przez rz¹d. One doprecyzowuj¹ pewne problemy,
które by³y omówione jeszcze w Sejmie. I na koniec
chcia³bym odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce la-
boratoriów referencyjnych, skierowane do pana
senatora sprawozdawcy.

Te laboratoria referencyjne ju¿ w tej chwili fun-
kcjonuj¹, poniewa¿ taki wymóg wynika z przepi-
sów Unii Europejskiej, i to one s³u¿¹ do potwier-
dzania wyników badañ. Na przyk³ad laborato-
rium pani profesor Hryniewicz potwierdza wyniki
badañ w kierunku meningokoków oœrodkowego
uk³adu nerwowego. Pani profesor Brydak w PZH
prowadzi laboratorium referencyjne w zakresie
grypy. To laboratoria potwierdzaj¹ wyniki badañ,
bo to jest wymagane przepisami unijnymi. Labo-
ratoria akredytowane w poszczególnych wojewó-
dztwach i stacjach sanitarnych wykonuj¹ bada-
nia. Je¿eli wynik jest dodatni, to musz¹ to po-
twierdziæ w laboratorium referencyjnym.

Pytanie dotyczy³o równie¿ art. 47 i potrzeby
prowadzenia rejestrów. Oczywiœcie to wyklucze-
nie ma charakter podmiotowy i osoby, które mie-
szcz¹ siê w wymienionych wyj¹tkach, po prostu
zg³aszaj¹, ¿e nie maj¹ osiemnastu lat czy te¿ maj¹
wiêcej ni¿ szeœædziesi¹t lat, albo s¹ w ci¹¿y, i nie
musz¹ byæ anga¿owane do tych dzia³añ.

To tyle, Panie Marsza³ku. Je¿eli bêd¹ pytania,
to na nie odpowiem.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

W³aœnie widzê zg³oszenie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam parê pytañ, ale wo-

la³bym je zadawaæ pojedynczo, bo nie chcia³bym,
¿eby pan minister odpowiedzia³ mi w trzech zda-
niach na wszystkie pytania.

Jedno z nich, czy mo¿e jedno z pierwszych, to
pytanie, które pojawia³o siê te¿ wœród pos³ów
w Sejmie. Myœmy tutaj, na etapie prac Senatu,
przyjêli ustawê o przekszta³ceniach. Proszê mi
powiedzieæ, czy w zwi¹zku z tym oddzia³y zakaŸne
nie bêd¹ likwidowane przez spó³ki? Chyba pan
o tym wie, Panie Ministrze, ¿e nie s¹ to oddzia³y,
które przynosz¹ zyski. S¹ to oddzia³y deficytowe.

I drugie pytanie. Czy w zwi¹zku z tym tych od-
dzia³ów zakaŸnych – ile ich jest, to pan minister
na pewno wie, a nie jest ich zbyt wiele – nie mo¿na
by finansowaæ na innej zasadzie, nie tylko z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, na przyk³ad podob-
nie jak szpitalnych oddzia³ów ratunkowych czy
oddzia³ów pomocy doraŸnej? To jest drugie moje
pytanie.

(Rozmowy na sali)
Trzecie pytanie dotyczy pewnego porz¹dku.

Otó¿ s¹ nie tylko oddzia³y zakaŸne, ale oddzia³y
obserwacyjno-zakaŸne…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale ja
poproszê o ciszê.)

Czy oddzia³y o takiej nazwie bêd¹ dalej mog³y
funkcjonowaæ, czy te¿ bêdziemy ju¿ mówili tylko
o oddzia³ach o profilu zakaŸnym?

Je¿eli mogê, to prosi³bym na razie o odpowiedŸ
na te pytania. A za chwileczkê prosi³bym jeszcze
o nastêpne, je¿eli mogê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, takie pyta-
nia by³y zadawane w trakcie dyskusji w Sejmie.
W tej chwili funkcjonuje w Polsce oko³o piêædzie-
siêciu, czterdziestu parê szpitali zakaŸnych i nie-
wiele ponad sto oddzia³ów zakaŸnych. Myœmy
w tej ustawie w art. 3 umieœcili nowe rozwi¹zanie,
które jest fakultatywnym upowa¿nieniem dla mi-
nistra do spraw zdrowia do rozszerzenia liczby
tych oddzia³ów poprzez umowy. Oczywiœcie wte-
dy, gdy minister uzna, ¿e w danej sytuacji epide-

micznej tych oddzia³ów musi byæ wiêcej, podpisu-
je z takim oddzia³em umowê i oddzia³ jest finanso-
wany na zasadzie gotowoœci. Obecnie ta liczba od-
dzia³ów zakaŸnych czy szpitali zakaŸnych jest
w sytuacji epidemicznej wystarczaj¹ca. One naj-
czêœciej wykonuj¹ podwójne zadanie: s¹ oddzia³a-
mi wewnêtrznymi, a w razie potrzeby, w razie zais-
tnienia sytuacji epidemicznej, przygotowane s¹
do leczenia jednostek chorobowych, które maj¹
charakter zakaŸny. Krajowy Nadzór do spraw
Chorób ZakaŸnych i Epidemiologii szacuje, ¿e ta
liczba oddzia³ów i szpitali zakaŸnych jest wystar-
czaj¹ca. Mamy podpisan¹ z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia umowê o wspó³pracy i jako Inspek-
cja Sanitarna staramy siê stosowaæ takie roz-
wi¹zania, a¿eby te oddzia³y nie by³y likwidowane.
Mówiê tutaj równie¿ o oddzia³ach obserwacyjno-
-zakaŸnych, które zaliczamy do kategorii oddzia-
³ów zakaŸnych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
(Senator Norbert Krajczy: Panie Marsza³ku…)
Mo¿e na chwilê zrobimy przerwê i teraz popro-

szê pana senatora Knosalê, a potem znowu pana
senatora.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam w³aœciwie dwa pyta-

nia. Pytanie pierwsze. Projekt przewiduje, ¿e w³a-
œciciel, posiadacz lub zarz¹dzaj¹cy nieruchomo-
œci¹ powinien miêdzy innymi usuwaæ pad³e zwie-
rzêta z nieruchomoœci. I jest pytanie, czy nale¿y
rozumieæ, zgodnie z ustaw¹ z 1997 r., ¿e te pad³e
zwierzêta to s¹ zwierzêta domowe, gospodarskie,
ale te¿ i dzikie. Tutaj szczególnie chodzi³oby w³aœ-
nie o te zwierzêta dzikie. Jeœli, powiedzmy, padnie
dzik czy jakieœ wiêksze dzikie zwierzê, to bêd¹ to
pewne koszty. Zgodnie z t¹ ustaw¹ nale¿y rozu-
mieæ, ¿e te koszty bêdzie ponosi³ w³aœciciel nieru-
chomoœci. Czy istnia³aby na przyk³ad mo¿liwoœæ
refundacji tych kosztów ze œrodków Skarbu Pañ-
stwa? Kolejna sprawa. Projekt ten przewiduje te¿
kary. Nawet ju¿ dzisiaj, w normalnej sytuacji, na-
zwijmy to tak, spotyka siê, ¿e pad³y pies, pad³y kot
znajduje siê na ogó³ na czyjejœ nieruchomoœci. My
widzimy, ¿e dzisiaj te pad³e zwierzêta tak po pro-
stu le¿¹ a¿ ktoœ siê zlituje albo samochody je roz-
jad¹ itd. Rozumiem, ¿e nale¿a³oby karaæ w³aœci-
cieli tych nieruchomoœci, na których to siê zda-
rzy³o.

Drugie pytanie dotyczy… Pan minister ju¿ w³a-
œciwie troszeczkê tutaj o tym napomkn¹³. Ja sobie
wynotowa³em dane ze sprawozdania „Stan sani-
tarny kraju w roku 2007”. Wed³ug danych
w latach 2004–2007 mieliœmy trzysta siedem-
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dziesi¹t cztery tysi¹ce przypadków grypy, sto
szeœædziesi¹t tysiêcy ospy wietrznej. Ale to jest
nic. Niepokoj¹cy jest wzrost zachorowalnoœci
w³aœnie w ostatnim roku, i tê sprawê znamy na-
wet trochê z mediów, na chorobê, o której pan mi-
nister wspomina³, meningokokow¹ a¿ o 68%
w stosunku do 2006 r. I tutaj by³oby pytanie, jak
ministerstwo przewiduje z tym walczyæ. Jak po-
prawiæ tê sytuacjê? Jak zwiêkszyæ szybkoœæ i sku-
tecznoœæ reagowania? Czy ta ustawa przewiduje
coœ w tym zakresie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo za te pytania. Bardzo dziêkujê,
¿e pan senator dotkn¹³ w³aœnie problemu pad³ych
zwierz¹t. Byliœmy krajem, który dotychczas nie
mia³ tych kwestii uregulowanych. Wszêdzie, w in-
nych krajach, koszty likwidacji ponosi w³aœciciel
nieruchomoœci lub samorz¹d lokalny. Innych roz-
wi¹zañ nigdzie na œwiecie nie ma. Myœmy zastoso-
wali takie rozwi¹zanie, jakie s¹ stosowane w in-
nych krajach. S¹ to rozwi¹zania optymalne i do-
tychczas w trakcie procedowania nie by³o na ten
temat dyskusji.

Je¿eli chodzi o zachorowania na chorobê me-
ningokokow¹, to jest to inwazyjna choroba, która
objawia siê albo tak zwan¹ seps¹, albo zapale-
niem opon mózgowo-rdzeniowych. Faktycznie,
je¿eli chodzi o rok 2007, to w stosunku do ro-
ku 2006 nast¹pi³ znaczny wzrost zachorowañ
spowodowany zarówno przez szczep typu C, jak
i typu B. Myœmy zastosowali nastêpuj¹ce dzia³a-
nia. Zaszczepiliœmy grupy najbardziej nara¿one,
przewa¿nie by³y to grupy nastolatków, w tych po-
wiatach, w których wyst¹pi³ znaczny wzrost za-
chorowañ, czyli ponad dziesiêæ zachorowañ na
sto tysiêcy. Taki wskaŸnik jest przyjmowany
przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia. Przeprowa-
dziliœmy wœród m³odzie¿y nastoletniej akcjê edu-
kacyjn¹ „Stop meningokokom”, a¿eby elimino-
waæ ryzykowne zachowania. Organy inspekcji sa-
nitarnej skontrolowa³y równie¿ te miejsca, w któ-
rych m³odzie¿ siê spotyka i w których dochodzi do
tych ryzykownych zachowañ. S¹ to przede wszys-
tkim internaty, domy studenckie, dyskoteki,
zw³aszcza du¿e dyskoteki. Stwierdziliœmy tam pe-
wne uchybienia. Ale chodzi³o nam przede wszyst-
kim o to, a¿eby uœwiadomiæ m³odzie¿y, co zalicza
siê do tych ryzykownych zachowañ. Na przyk³ad
¿eby nie pili napojów z jednej butelki, dotyczy to
miêdzy innymi sportowców, ¿eby podczas meczu

sportowego ka¿da butelka do picia dla ka¿dego
sportowca by³a opisana. Nie chcia³bym zapeszyæ,
ale w tym roku jest zdecydowanie mniejsza liczba
zachorowañ spowodowanych przez meningokoki,
nigdzie nie zosta³ przekroczony wskaŸnik, który
upowa¿nia³by nas do szczepieñ. Analizujemy, co
by³o tego przyczyn¹. Prawdopodobnie i jedno,
i drugie dzia³anie i takie dzia³ania podejmujemy.
Uwa¿amy to za nasz sukces i modlimy siê, ¿eby
taka sytuacja, jak w 2007 r., ju¿ siê nie powtórzy-
³a. Podjêliœmy wiêc takie dzia³ania. Bêdziemy te
zjawiska obserwowali, monitorowali w przysz³o-
œci, no i, tak jak to siê dzieje w innych krajach, bê-
dziemy w ten sposób reagowali. Je¿eli chodzi
o szczepienia, to one mog¹ dotyczyæ tylko jednego
typu meningokoków. Na typ B nie ma szczepieñ,
a stosunek liczby zachorowañ na oba typy wynosi
mniej wiêcej 50% na 50%. Najwa¿niejsza jest edu-
kacja i wyszczepienie lokalne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krajczy, potem senator Meres.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Nie odpo-
wiedzia³ mi pan na pytanie, które zada³em wczeœ-
niej. Chodzi³o o to, czy pañstwo jako resort nie ob-
awiacie siê tego, ¿e nowo tworz¹ce siê z SP ZOZ
spó³ki prawa handlowego bêd¹ poprzez dzia³ania
handlowe, dzia³ania finansowe miêdzy innymi
ogranicza³y dzia³alnoœæ oddzia³ów zakaŸnych, je-
¿eli maj¹ takie na swoim terenie. Rozumiem, ¿e to
nie jest problem dla resortu.

Je¿eli mogê zadaæ panu nastêpne pytanie. Pa-
nie Ministrze, w tej ustawie czêsto mówi siê – jest
to w rozdziale 2 art. 5 oraz w rozdziale 6 art. 28
pkt 1 i art. 35 – o obowi¹zku poddania siê bada-
niom sanitarno-epidemiologicznym, szczepie-
niom, poddania siê leczeniu, hospitalizacji, izola-
cji, kwarantannie. Ale brak jest wskazania orga-
nizatora miejsc dla wymienionych procedur,
okreœlenia liczby punktów szczepieñ w wojewódz-
twie, liczby ³ó¿ek zakaŸnych w województwie,
okreœlenia aktualnego wskaŸnika liczby ³ó¿ek
w oddzia³ach zakaŸnych na liczbê mieszkañców,
wymaganych do realizacji na³o¿onych przez tê
ustawê obowi¹zków.

I druga sprawa, zwi¹zana miêdzy innymi z tym,
¿e podró¿ujemy za granicê, do egzotycznych kra-
jów, gdzie niestety, co pokazuj¹ statystyki, nara-
sta problem malarii. Czy w zwi¹zku z tym nie na-
le¿a³oby jednak wyartyku³owaæ obowi¹zków or-
ganizatorów tych egzotycznych wyjazdów, je¿eli
chodzi o póŸniejsze leczenie i finansowanie ucze-
stników takiej wycieczki?
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I ostatnie pytanie, ¿eby ju¿ faktycznie nie mê-
czyæ pana ministra. Chcia³bym zapytaæ, czy w tej
ustawie, w której daje siê osobom zaka¿onym
HIV, chorym na AIDS prawo do bezp³atnych
œwiadczeñ zdrowotnych, a tak¿e prawo do bez-
p³atnego zaopatrzenia w leki, nie ma… A mo¿e
inaczej. Dlaczego nie wprowadzono takich sa-
mych preferencji dla tych, którzy maj¹ HCV? Czy
nie ma tu jakiejœ dyskryminacji? No bo ju¿ nie bê-
dê tutaj polemizowa³, w jaki sposób kto siê zarazi³.
Ale jest pewna ró¿nica.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale to
w dyskusji…)

To jest takie pytanie do pana ministra, trzecie:
dlaczego zdaniem pañstwa jednych siê traktuje,
powiedzmy, w taki sposób, a inni w wiêkszoœci sa-
mi musz¹ p³aciæ za swoje leczenie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e myœmy analizowa-

li… by³y równie¿ takie pytania, jak bêdzie wy-
gl¹da³a sytuacja po zmianie formy organizacyjnej
i prawnej zak³adów opieki zdrowotnej. Analizowa-
liœmy, jak te oddzia³y funkcjonuj¹, i muszê powie-
dzieæ, ¿e te oddzia³y czy szpitale, które s¹ szpitala-
mi zakaŸnymi, równie¿ w tej chwili funkcjonuj¹
na rynku, one równie¿ podpisuj¹ umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Liczba tych oddzia-
³ów faktycznie siê zmniejszy³a, ale jest to taka licz-
ba, która jest w tej chwili optymalna do prowadze-
nia na odpowiednio wysokim poziomie opieki
zdrowotnej w zakresie chorób zakaŸnych nad pa-
cjentami zakaŸnymi. Maj¹ one adekwatn¹ do sy-
tuacji epidemiologicznej liczbê specjalistów, bo to
równie¿ jest wa¿ne. Zapis w ustawie mówi¹cy
o tym, ¿e w razie zmiany sytuacji epidemiologicz-
nej minister zdrowia mo¿e zwiêkszyæ liczbê tych
oddzia³ów, zabezpiecza nas w razie ewentualnej
sytuacji, o której pan senator wspomnia³. Zapisa-
liœmy to tutaj, w tej ustawie.

Pan senator dotkn¹³ kwestii art. 41, który doty-
czy chorych na AIDS. Myœmy tutaj wpisali, ¿e te
badania, za zgod¹ i zgodnie z ¿¹daniem pacjenta,
mog¹ byæ badaniami anonimowymi. Jak wynika
z ustawy o danych osobowych i innych danych,
mo¿e to dotyczyæ ka¿dej innej choroby zakaŸnej.
Napisaliœmy tutaj o tym, ¿e to dotyczy w sposób
szczególny HIV, choroby AIDS, dlatego ¿e jest to
standard na œwiecie. Do tej choroby podchodzi siê
w sposób szczególny, robi¹ tak i organizacje miê-

dzynarodowe, i spo³eczeñstwo. To dlatego taki za-
pis tutaj siê znalaz³. By³a dyskusja, czy ta grupa
chorych nie jest grup¹ dyskryminowan¹. Ten za-
pis jest zapisem kompromisowym miêdzy propo-
zycj¹ tych, którzy uwa¿ali, ¿e w ogóle nie nale¿y
zg³aszaæ zachorowañ na tê chorobê, a tych, którzy
uwa¿ali, i¿ trzeba zg³aszaæ to w sposób nieanoni-
mowy, rejestrowaæ. Muszê powiedzieæ, ¿e z nasze-
go punktu widzenia, czyli Inspekcji Sanitarnej, do
ca³ego procesu dochodzenia epidemiologicznego
wystarcz¹ takie dane, jakie s¹ zapisane w tej
ustawie. W razie czego jest tutaj pan profesor Zie-
liñski, który jest krajowym konsultantem do
spraw epidemiologii, ale, jak mówiê, te zapisy
gwarantuj¹ profesjonalny, prowadzony na do-
brym poziomie nadzór epidemiologiczny równie¿
nad tymi chorymi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pytaj¹c o te oœrodki referen-

cyjne i jednostki badawczo-rozwojowe w œwietle
art. 9, mia³em na myœli trochê inn¹ sytuacjê. Otó¿
chodzi³o mi o weryfikacjê rozpoznania zaka¿enia
wtedy, kiedy ta sytuacja mo¿e dotyczyæ na przy-
k³ad przejawów bioterroryzmu. Jak bêdziemy to
rozpoznawaæ i jak to jest zorganizowane, nie
wiem, czy w œwietle tego artyku³u czy mo¿e in-
nych postanowieñ tej ustawy, wtedy, kiedy bêdzie
trzeba rozpoznaæ, czy jest zagro¿enie takim ata-
kiem? Ja tutaj znalaz³em tylko takie zapisy, które
mówi¹ o integracji dzia³añ w ramach jednostek
administracji pañstwowej czy publicznej. A by³
taki okres przed kilkoma laty; pamiêtamy czas,
kiedy w kopertach przesy³ano bia³y proszek. By³o
wtedy pewne zagro¿enie okreœlane jako zagro¿e-
nie w¹glikiem. Chodzi mi o takie sytuacje jak wte-
dy. Mo¿e w³aœnie dla celów weryfikacji tych badañ
rozpoznania zagro¿eñ powinny dzia³aæ oœrodki re-
ferencyjne czy jednostki badawczo-rozwojowe?
Czy s¹ jakieœ systemowo okreœlone mo¿liwoœci
dzia³ania tych oœrodków s³u¿¹cych temu, ¿eby
rozpoznaæ to zagro¿enie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo.
To problem, który tylko w czêœci dotyka tej

ustawy. My jesteœmy przygotowani na tak¹ sytua-
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cjê, to nie jest problem, który znikn¹³ dwa lata te-
mu, ca³y czas z nim walczymy. A procedury s¹ jas-
ne. Laboratoria wojewódzkiej inspekcji sanitarnej
s¹ przygotowane do tego, akredytowane i to one
identyfikuj¹ zagro¿enie, a jednostki badawczo-
-rozwojowe mog¹ byæ laboratoriami referencyjny-
mi wyznaczonymi przez ministra zdrowia. To mi-
nister zdrowia okreœla, które laboratorium jest
nie tylko laboratorium akredytowanym, ale rów-
nie¿ referencyjnym dla ca³ej Polski. I ono musi
wspó³pracowaæ z innymi laboratoriami w ramach
systemów, które s¹ systemami unijnymi, jak rów-
nie¿ w ramach miêdzynarodowych przepisów
zdrowotnych, poniewa¿ te najgroŸniejsze choro-
by, najgroŸniejsze zdarzenia, równie¿ podejrzenia
o atak bioterrorystyczny, s¹ zg³aszane w ramach
IHR do Œwiatowej Organizacji Zdrowia. Tak ¿e my
jesteœmy zarówno w ca³ym systemie Unii Euro-
pejskiej, jak i Œwiatowej Organizacji Zdrowia,
a technologicznie jesteœmy na takim samym po-
ziomie, a czasami nawet wy¿szym. Mamy systemy
dzia³ania, powiadamiania w sytuacji zagro¿enia
bioterrorystycznego. Póki co na tle innych krajów
Europy czy nawet œwiata wypadamy dobrze, je¿eli
chodzi o takie przygotowania. W ubieg³ym mie-
si¹cu odby³o siê nieformalne spotkanie ministrów
zdrowia; mamy na piœmie raport z tego spotkania.
Polska zosta³a na nim uznana za jeden z najlepiej
przygotowanych krajów na œwiecie, jeœli chodzi
o zagro¿enia epidemiami, i to dotyczy nie tylko la-
boratoriów referencyjnych, ale i ca³ego systemu
dzia³ania w sytuacji pojawienia siê takich zagro-
¿eñ.

(Senator Zbigniew Meres: Czyli mamy te proce-
dury opisane, Panie Ministrze, tak?)

Tak.
(Senator Zbigniew Meres: I mo¿emy do nich do-

trzeæ? Mamy je opisane i wiemy, jak postêpowaæ,
tak?)

Ca³y czas z tym siê stykamy, to nie jest incy-
dentalne.

(Senator Zbigniew Meres: Rozumiem, ¿e wtedy,
kiedy bêdzie trzeba poprosiæ o takie procedury,
mo¿na…)

Wystarczy zg³osiæ, nie trzeba prosiæ.
(Senator Zbigniew Meres: Dobrze, dziêkujê bar-

dzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, wraz z rosn¹cym zmêczeniem

wyd³u¿aj¹ siê równie¿ pytania, tak ¿e pozwolê so-
bie przypomnieæ, ¿e wyg³aszanie pytañ powinno
zajmowaæ jedn¹ minutê, nie wiêcej.

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy prawd¹ jest, ¿e w niektó-

rych krajach, na przyk³ad we Francji, Anglii,
w Niemczech, nie ma obowi¹zku szczepienia, jest
tylko zalecenie szczepieñ? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. W zwi¹zku z ustaw¹ bêdzie ko-
nieczne sporz¹dzenie wykazu chorób zakaŸnych
objêtych obowi¹zkiem szczepieñ ochronnych.
Czy bêdzie zaktualizowany ten, który istnieje, czy
powstanie nowy wykaz takich szczepieñ? Jak czê-
sto minister zmienia wykaz? I jakie mog¹ byæ
przyczyny zmiany tego wykazu? Myœlê tutaj miê-
dzy innymi o odjêciu pewnych przypadków, jak
na przyk³ad tê¿ec i b³onica, uznane w Polsce za
choroby, które nie stanowi¹ ju¿ takiego zagro¿e-
nia. Zamiast tego mog³aby siê pokazaæ na przy-
k³ad sepsa. To taka propozycja. I czy znane s¹ pa-
nu ministrowi przypadki powik³añ w wyniku
szczepieñ obowi¹zkowych? Jakie by one by³y?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Nie znam kraju, w którym nie by³oby szczepieñ
obowi¹zkowych, szczepieñ ochronnych. Dysku-
tuj¹c w gronie ekspertów Rady Sanitarno-Epide-
miologicznej zawsze porównujemy to, jaka liczba
szczepieñ ochronnych obowi¹zuje w innych kra-
jach, równie¿ w Niemczech czy w innych krajach
Unii Europejskiej. I s¹ to szczepienia obowi¹zko-
we. Pan senator dotkn¹³ problemu, który ostatnio
zosta³ nag³oœniony. Nag³aœniaj¹ to u nas w Polsce
tak zwane ruchy antyszczepionkowe. My opiera-
my siê na evidence based medicine, czyli medycy-
nie opartej na dowodach. Trzeba powiedzieæ, ¿e
na œwiecie zlikwidowano wiele chorób w³aœnie po-
przez szczepienia ochronne. Jako Ministerstwo
Zdrowia musimy na tym siê opieraæ, to jest ogól-
nie dostêpna wiedza medyczna. Oczywiœcie musi-
my braæ pod uwagê równie¿ ruchy antyszczepion-
kowe i merytorycznie odpowiadaæ na te sygna³y.

Je¿eli chodzi o szczepienia obowi¹zkowe w Pol-
sce, to s¹ one w tak zwanym kalendarzu szczepieñ
ochronnych. Kalendarz szczepieñ ochronnych
corocznie jest podawany, w formie komunikatu,
przez g³ównego inspektora sanitarnego. W do-
tychczasowych przepisach taki kalendarz szcze-
pieñ musia³ byæ og³oszony do koñca marca ka¿de-
go roku. I ka¿dego roku do koñca marca on jest
og³aszany w formie komunikatu przez g³ównego
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inspektora sanitarnego. Je¿eli trzeba rozszerzyæ
listê, to komunikat mo¿e byæ w ka¿dej chwili roz-
szerzony. W tym roku do komunikatu z marca do-
daliœmy w grupach ryzyka szczepienia ochronne
przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej. Ca³y
czas zastanawiamy siê nad rozszerzeniem kalen-
darza szczepieñ ochronnych; oczywiœcie jesteœmy
limitowani mo¿liwoœciami bud¿etu pañstwa.

Je¿eli chodzi o rozszerzenie liczby chorób, któ-
re musz¹ byæ zg³aszane, to chcia³bym sprosto-
waæ, ¿e sepsa nie jest chorob¹, ale jest zespo³em
objawów chorobowych, które mog¹ prowadziæ do
wielu powik³añ i czêsto do œmierci. Dlatego te¿
w tym wykazie nie znalaz³a siê sepsa, a znalaz³y
siê na przyk³ad zaka¿enia bakteryjne meningoko-
kowe, które mog¹ prowadziæ do sepsy. U nas utar-
³o siê, równie¿ wœród dziennikarzy, ¿e sepsa jest
chorob¹ i jest jakaœ bakteria, któr¹ nazywa siê
sepsa. Sepsa mo¿e byæ spowodowana zarówno
przez czynniki bakteryjne, jak i czynniki wiruso-
we i wiele innych. Tutaj s¹ panie i panowie sena-
torowie lekarze, to rozumiej¹ ten problem. Szcze-
pienia ochronne nie zlikwiduj¹ zgonów z powodu
sepsy, poniewa¿ mog¹ j¹ spowodowaæ nawet
gronkowiec czy paciorkowiec, a nie przeciwko
wszystkim bakteriom czy czynnikom, które powo-
duj¹ zespó³ objawów chorobowych prowadz¹cych
do sepsy, s¹ stosowane szczepienia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bergier, proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:

Panie Ministrze, pojawiaj¹ siê nowe choroby,
nowe zaka¿enia, wœród nich jest borelioza, a wiêc
choroba spowodowana uk¹szeniem przez klesz-
cza. Co mówi¹ o tym zjawisku badania? S¹dzê, ¿e
to jest zjawisko, które jednak rozwija siê w na-
szym kraju. I czy s¹ regiony, w których jest szcze-
gólne nara¿enie na zachorowania na boreliozê?

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Tak jest, s¹ takie regiony. Borelioza jest choro-
b¹ zg³aszan¹ do Pañstwowego Zak³adu Higieny
bêd¹cego tak¹ jednostk¹ badawczo-rozwojow¹,
która zbiera te informacje, ocenia ryzyko, kieruje
do nas wnioski. My jako Pañstwowa Inspekcja
Sanitarna, zajmuj¹ca siê dzia³aniem operacyj-
nym, dzia³amy zgodnie z wytycznymi jednostek

badawczo-rozwojowych i ekspertów, którzy s¹ do
tego powo³ani.

Kleszcze mog¹ spowodowaæ kleszczowe zapale-
nie mózgu. Obserwujemy takie obszary zachoro-
wañ g³ównie w województwie warmiñsko-mazur-
skim, tam, gdzie jest du¿o terenów leœnych. Obec-
nie pan profesor Zieliñski i Pañstwowy Zak³ad Hi-
gieny prowadz¹ badania europejskie i uczestni-
cz¹ w szerokim europejskim programie nauko-
wym, badawczym dotycz¹cym boreliozy.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e szczególnie nara-
¿one grupy zawodowe s¹ przez nas obserwowa-
ne. Namawiamy pracodawców do szczepieñ. To
s¹ g³ównie pracownicy leœni, robotnicy leœni.
Nawet ci, którzy przebywaj¹ na wakacjach na
terenach leœnych, s¹ informowani, namawiani
do tego, a¿eby zaszczepiæ siê przeciwko tej cho-
robie. Zwiêkszona liczba zg³oszeñ jest, wed³ug
naszych ocen, spowodowana wiêksz¹ œwiado-
moœci¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Zgodnie

ze standardami, o których pan mówi³, nosiciele
HIV, chorzy na AIDS s¹ anonimowi tak¿e dla pra-
cowników ochrony zdrowia. Czy nasze szpitale s¹
wystarczaj¹co zabezpieczone, œwiadcz¹c us³ugi
tym osobom… One nie s¹ zobowi¹zane do infor-
mowania o tym, ¿e s¹ chore czy zara¿one, wobec
czego stanowi¹ potencjalne zagro¿enie dla zdro-
wia pracowników. Czy wobec tego zawsze mamy
na tyle dobrze zabezpieczone szpitale, ¿eby by³y
rêkawiczki, okulary itd., te wszystkie niezbêdne
elementy z pakietu ochronnego, jakie powinny
obowi¹zywaæ w przypadku chorego na AIDS?
Zw³aszcza w przypadku zabiegów dotycz¹cych…
no, krwawych.

Drugie pytanie dotyczy szczepieñ. Chodzi mi
o szczepienia przeciwko meningokokom. S¹ takie
pogl¹dy, ¿e do drugiego roku ¿ycia te szczepienia
powinny byæ obowi¹zkowe, przynajmniej takie s¹
niektóre ruchy spo³eczne, rodziców itd. Jakie jest
zdanie ministerstwa w tej sprawie? Jakie jest zda-
nie i w³aœciwie wytyczne WHO w tej sprawie? Bo
pogl¹dy s¹ bardzo zró¿nicowane i chcia³abym
mieæ informacje na ten temat.

I trzecia sprawa. By³ planowany, o ile dobrze pa-
miêtam, program zwalczania odry, eradykacja
odry do chyba 2005 r. Jak to wygl¹da? Czy na
œwiecie jest jeszcze odra, czy ju¿ nie ma? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Chcia³bym odpowiedzieæ na pierwsze pytanie.
Otó¿ w szpitalach postêpowanie personelu medy-
cznego powinno byæ takie samo w stosunku do
pacjenta, który jest chory na AIDS, i w stosunku
do innego pacjenta, bo takie s¹ standardy. Istnie-
j¹ komitety zaka¿eñ szpitalnych, zespo³y zaka¿eñ
szpitalnych i ci ludzie powinni dbaæ o to, ¿eby nie
dosz³o do takiej sytuacji, jaka zdarzy³a siê w stacji
dializ w Ostrowie Wielkopolskim. Nasze zdanie,
a s¹dzê, ¿e i wiêkszoœci ekspertów, wszystkich
ekspertów, jest takie, ¿e je¿eli chodzi o szpital, to
tam zagro¿enia nie ma.

I b³êdem by³oby szczepienie na przyk³ad perso-
nelu medycznego szpitalnego w przypadku za-
chorowañ na inwazyjn¹ chorobê meningokoko-
w¹. Personel, postêpuj¹c prawid³owo, jest naj-
mniej nara¿ony. Najbardziej s¹ nara¿eni ci, którzy
przebywali z tym dzieckiem w szkole i stykali siê
z tym dzieckiem czy nastolatkiem, a nie personel
medyczny.

Z pacjentem z AIDS czy z HIV postêpuje siê tak
samo, jak z ka¿dym innym pacjentem, który mo¿e
byæ potencjalnie chory na chorobê zakaŸn¹.

Je¿eli chodzi o meningokoki, to nie ma wytycz-
nych Œwiatowej Organizacji Zdrowia dotycz¹cych
szczepieñ. Mówi siê, ¿e pielgrzymuj¹cy do Mekki
powinni byæ szczepieni, bo tam jest zwiêkszona
zachorowalnoœæ na meningokoka typu A plus C.
I zaleca siê szczepienia lokalne tam, gdzie wystê-
puje wzrost zachorowañ powy¿ej pewnej liczby na
sto tysiêcy mieszkañców, oraz unikanie ryzyko-
wnych zachowañ. My postêpujemy zgodnie ze
standardami Œwiatowej Organizacji Zdrowia.

Jeszcze raz chcia³bym podkreœliæ, ¿e szczepieñ
przeciwko 50% zachorowañ, które s¹ w Polsce,
czyli meningokokom typu B, nie ma. Zmienia siê
sytuacja epidemiologiczna, bo kiedyœ wiêkszoœæ
zachorowañ by³a zwi¹zana z meningokokami ty-
pu B, jest to tak zwany typ pó³nocny, a w tej chwili
jest 50% zwi¹zanych z typem C i 50% zwi¹zanych
z typem B. Wi¹¿e siê to z migracj¹ ludnoœci, otwa-
rciem granic i przemieszczaniem siê naszej lud-
noœci do tych krajów, w których dominowa³y za-
chorowania zwi¹zane z typem C.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w projekcie ustawy wprowa-

dzono bardzo rozbudowany systemu rejestru
i obiegu danych. Ten system jest du¿o bardziej
rozbudowany w stosunku do tego, który obecnie
istnieje. Jednoczeœnie, co zrozumia³e, dopuszcza
siê w dalszym ci¹gu archiwizowanie danych na
papierze i korzystanie z nich. Ale, w³aœnie maj¹c
na uwadze to, ¿e tych danych jest tak du¿o, i ma-
j¹c na uwadze to, ¿e w razie zaka¿enia decyduj¹c¹
rolê odgrywa czas, mam takie pytanie: czy rozpo-
czêto ju¿ pracê na scentralizowanym, skompute-
ryzowanym zbiorem danych i ewentualnie w ja-
kim czasie budowa tego systemu mo¿e byæ zakoñ-
czona? Bo pan minister s³usznie siê pochwali³ na-
szym miejscem w tym rankingu. Czy dorównuje-
my, ¿e tak powiem, cywilizacjom rozwiniêtym, je-
œli chodzi o gromadzenie zbiorów danych kompu-
terowych? Dziêkujê.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

To znaczy w tej chwili te dane s¹ w wiêkszoœci
zbierane w sposób skomputeryzowany, ale czas,
w jakim one s¹ zbierane, wynika przede wszyst-
kim z organizacji Inspekcji Sanitarnej. My mamy
system spionizowany, informacje natychmiast s¹
przekazywane z inspektoratu powiatowego do
wojewódzkiego, a czasami bezpoœrednio do G³ó-
wnego Inspektoratu Sanitarnego i laboratoriów
referencyjnych, czyli oœrodków referencyjnych,
które funkcjonuj¹ w Polsce. W takim systemie my
prowadzimy przez ca³y czas szkolenia pracowni-
ków i te szkolenia s¹ realizowane w³aœnie przez je-
dnostki badawczo-rozwoje, które zajmuj¹ siê po-
szczególnymi dzia³ami, którymi i my siê zajmuje-
my. Epidemiologia prowadzona jest przez Pañ-
stwowy Zak³ad Higieny, Instytut ¯ywnoœci i ¯y-
wienia zajmuje siê szkoleniem naszych pracowni-
ków w zakresie ¿ywnoœci i ¿ywienia, tak ¿e ci pra-
cownicy na bie¿¹co… Takich szkoleñ, je¿eli cho-
dzi o pracowników, w poszczególnych dzia³ach
zdrowia publicznego odbywa siê cztery, piêæ rocz-
nie. Szkolenia te maj¹ charakter kaskadowy, to
znaczy nasi pracownicy, którzy s¹ przeszkoleni
tutaj, s¹ zobowi¹zani do przeprowadzenia potem
na terenie województw, w powiatach, szkoleñ in-
nych pracowników, jak równie¿ tych wszystkich
osób, które z nami wspó³pracuj¹ – mówiê tu na
przyk³ad o pielêgniarkach epidemiologicznych
w szpitalach, o szefach zespo³ów i komitetów szpi-
talnych, o kierownikach sto³ówek itd. Taki prze-
p³yw informacji u nas jest przep³ywem bardzo
szybkim, zw³aszcza ¿e my nie pracujemy tylko na
papierze, w tej chwili mamy system zbierania da-
nych i ju¿ prawie ¿e wdro¿ony system analizy da-
nych on-line. Zaznaczam: jest to nie tylko system
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zbierania danych, ale równie¿ analizy tych da-
nych, tak byœmy co miesi¹c czy co dwa miesi¹ce,
w miarê jak te dane s¹ zbierane, mieli je od razu
zanalizowane. Chodzi te¿ o to, by zjawiska nie tyl-
ko epidemiczne, ale równie¿ epidemiologiczne by-
³y w ka¿dej chwili mo¿liwe do uwidocznienia on-li-
ne, tak by mo¿na by³o podejmowaæ natychmia-
stowe dzia³ania.

Na razie jesteœmy oceniani dobrze przez struk-
tury i europejskie, i œwiatowe. Mieliœmy ró¿ne sy-
tuacje problematyczne w Polsce, na przyk³ad
w ubieg³ym roku jedna trzecia powierzchni Polski
by³a zapowietrzona z powodu ptasiej grypy – zo-
staliœmy wtedy pochwaleni przez Uniê Europej-
sk¹ i Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia, jako ¿e dzia-
³ania zosta³y podjête natychmiast, równie¿ w spo-
sób rozs¹dny, ale skuteczny. Mieliœmy te¿ ognis-
ka zachorowania na w³oœnicê, by³o ponad dwie-
œcie takich przypadków, i poradziliœmy sobie
z tym problemem w sposób bardzo sprawny. Oce-
niamy nasz¹ sprawnoœæ równie¿ po organizacji
imprez masowych. Byliœmy oceniani przez struk-
tury europejskie w ubieg³ym roku przy okazji or-
ganizacji i zabezpieczenia zlotu ¿aglowców, gdy
przez trzy dni ponad trzy miliony osób przewinê³y
siê przez ten teren. Wtedy te¿ struktury europej-
skie sprawdza³y nas i zostaliœmy ocenieni bardzo
dobrze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Jak wiemy,
nie ma obowi¹zku rejestracji osób zaka¿onych
HIV czy te¿ AIDS. G³oœny by³ przypadek, kiedy
mocno opalona osoba zaka¿a³a inne – zarazi³a
oko³o kilkunastu, a byæ mo¿e nawet kilkadziesi¹t
osób, których poszukiwano przez komunikaty.
Co siê robi w celu zapewnienia bezpieczeñstwa lu-
dzi, aby do takiej sytuacji wiêcej w Polsce nie do-
sz³o? Czy s¹ prowadzone jakieœ kwarantanny
osób przybywaj¹cych z krajów podwy¿szonego ry-
zyka? Czy te osoby maj¹ zaœwiadczenia o przepro-
wadzonych szczepieniach, czy te¿ posiadaj¹ ja-
kieœ karty zdrowia jako gwarancjê, ¿e s¹ zdrowe
i przybywaj¹ zdrowe na teren Rzeczypospolitej
Polskiej? Dziêkujê.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Chcia³bym odpowiedzieæ, ¿e HIV, AIDS nie jest
chorob¹ tak zakaŸn¹ jak na przyk³ad choroba,
która siê przenosi drog¹ kropelkow¹. W tym pier-

wszym wypadku ryzyko zachorowania jest o wie-
le, wiele ni¿sze z punktu widzenia epidemiologii.
Bardziej zakaŸna jest na przyk³ad grypa, która
przenosi siê w sposób natychmiastowy i mo¿e siê
przenieœæ na du¿¹ liczbê osobników, na du¿¹ po-
pulacjê w bardzo krótkim czasie. Dlatego te¿ nie
mo¿na… My traktujemy wszystkie choroby je-
dnakowo i analizujemy wystêpowanie tych cho-
rób i zagro¿eñ w ten sposób, ¿e bierzemy pod uwa-
gê szybkoœæ rozprzestrzeniania siê tych chorób.
I tutaj chcia³bym powiedzieæ, ¿e akurat HIV nie
jest t¹ chorob¹ najszybciej siê rozprzestrzenia-
j¹c¹ i wszystkich dotycz¹c¹. Faktycznie, by³y
ostatnio dwa przypadki zaka¿enia przez osobni-
ków p³ci mêskiej wiêkszej liczby kobiet, ale rów-
nie¿ w tych sytuacjach dochodzenie epidemiolo-
giczne by³o przeprowadzone i organy Inspekcji
Sanitarnej, ³¹cznie z organami œcigania – bo to ju¿
by³o przestêpstwo – zidentyfikowa³y, w jaki spo-
sób to siê zdarzy³o.

Je¿eli chodzi o szczepienia przeciwko choro-
bom, które stanowi¹ zagro¿enie dla populacji Pol-
ski, to Œwiatowa Organizacja Zdrowia okreœla,
w jakich regionach œwiata jest wiêksze zagro¿e-
nie, a wiêc podró¿ni, którzy udaj¹ siê w te regiony,
musz¹ byæ na te choroby zaszczepieni, tak by nie
zawleczono tych chorób na teren Polski. My jako
inspekcja sanitarna bardzo dok³adnie to analizu-
jemy, bo wobec zwiêkszonego ruchu, zwiêkszonej
migracji ludnoœci takie ryzyko zawsze istnieje, ale
dotyczy to g³ównie granicy wschodniej, jak rów-
nie¿ oœrodków dla uchodŸców, którzy przybywaj¹
ze Wschodu i mog¹ przywlec – i przywlekaj¹ – nie-
które z chorób zakaŸnych. Nie dotyczy to oczywi-
œcie tylko HIV, AIDS, ale równie¿ innych chorób.
No ale tam jest stosowany wzmo¿ony nadzór.
Wprowadzamy równie¿ takie rozwi¹zania, które
zmuszaj¹ tych chorych do leczenia, miêdzy inny-
mi równie¿ sankcje. Dotychczas by³ obowi¹zek le-
czenia pewnych chorób zakaŸnych, ale nie by³o
¿adnych sankcji, co by³o utrudnieniem w naszych
dzia³aniach.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Przepraszam, ale ja nie pyta³em pana ministra
o grypê ani o te sprawy, o których pan mówi. Ja
chcê us³yszeæ, co rz¹d robi w kwestii bezpieczeñ-
stwa, w kwestii tego, ¿eby takie osoby nie mog³y
wjechaæ na teren Rzeczypospolitej. Pyta³em
o kwarantannê i o karty zdrowia, ¿eby eliminowaæ
takie przypadki i ¿eby te osoby nie mog³y wjechaæ
jako chore, jako tak zwani nosiciele, i by nie roz-
przestrzenia³y tych chorób. Co w tym kierunku
robi siê w Polsce?
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G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

My nie mo¿emy zrobiæ nic ponad to, na co ze-
zwalaj¹ nam przepisy Œwiatowej Organizacji
Zdrowia i przepisy Unii Europejskiej. Nasze prze-
pisy i te przepisy, które tutaj wprowadzamy, s¹
w³aœnie zgodne z tymi standardami. Jest równie¿
coœ takiego jak godnoœæ cz³owieka i w³aœnie tych
spraw w demokracji ³amaæ nie mo¿na.

Zapewniam pana senatora, ¿e te zapisy, które
tutaj proponujemy, s¹ zapisami restrykcyjnymi,
niemniej jednak mieszcz¹cymi siê w tych wszyst-
kich standardach.

(Senator Piotr Zientarski: WstrzemiêŸliwoœæ
seksualna…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym jedynie wyjaœniæ, ¿e gdy zada³em

przedtem tamt¹ seriê pytañ, tylko przez przypa-
dek wpisa³em siê w dzia³alnoœæ grup, jak to pan
okreœli³, antyszczepionkowych. Ja nie nale¿ê do
takiej grupy.

Z serii pytañ, które zada³em, nie odpowiedzia³
mi pan na to, czy inspektorat prowadzi rejestr po-
wik³añ w wyniku szczepieñ obowi¹zkowych. No
i czy taka liczba z ostatniego roku jest w ogóle zna-
na inspektoratowi?

Jeszcze jedno. Zada³em pytanie na temat roz-
porz¹dzenia dotycz¹cego wykazu chorób zakaŸ-
nych, a pan minister mówi³ o kalendarzu szcze-
pieñ. Proszê w takim razie wyjaœniæ ró¿nicê miê-
dzy tymi dwoma dokumentami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Panie Senatorze, pan mówi³ o niepo¿¹danych
odczynach poszczepiennych, czyli NOP, które s¹
zg³aszane przez lekarzy wykonuj¹cych szczepie-
nia ochronne do Pañstwowego Zak³adu Higieny.
Pañstwowy Zak³ad Higieny ocenia taki incydent,
a organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej to
sprawdzaj¹. Je¿eli istnieje podejrzenie, ¿e ten nie-
po¿¹dany odczyn poszczepienny mia³ zwi¹zek ze
szczepieniem, to wówczas wycofuje siê szczepion-
kê z obrotu na pewien okres. Ostatnio mieliœmy

trzy takie przypadki. Tak¹ szczepionkê równie¿
w Pañstwowym Zak³adzie Higieny, w Zak³adzie
Badania Surowic i Szczepionek, siê bada. Je¿eli
nast¹pi³ zgon, to wówczas dokonuje siê sekcji
zw³ok i sekcja zw³ok wykazuje, czy przyczyn¹ zgo-
nu by³o podanie szczepionki, czy coœ innego.

Jeœli chodzi o trzy ostatnie przypadki, bo by³y
takie trzy przypadki w ci¹gu kilku miesiêcy, nie-
po¿¹dany odczyn poszczepienny by³ spowodowa-
ny nie szczepionk¹, ale wspó³istniej¹c¹ chorob¹,
która doprowadzi³a do œmierci. Ale s¹ równie¿
zg³aszane niepo¿¹dane odczyny poszczepienne,
które nie prowadz¹ do œmierci, one s¹ rejestrowa-
ne przez pana profesora Zieliñskiego i oceniane
przez ekspertów. My siê na tym opieramy i podej-
mujemy dzia³ania adekwatne do sytuacji, która
zaistnia³a. Myœlê, ¿e to chyba…

(Senator Tadeusz Gruszka: Jeszcze rozpo-
rz¹dzenie w sprawie chorób…)

Rozporz¹dzenie dotycz¹ce chorób zakaŸnych,
które podlegaj¹ zg³oszeniu, jest za³¹cznikiem do
ustawy, a kalendarz szczepieñ jest opisany chyba
w rozdziale 4, który mówi, jak nale¿y wykonywaæ
szczepienia, kto te szczepienia ma wykonywaæ
i kto okreœla wykaz szczepieñ, czyli kalendarz
szczepieñ obowi¹zkowych i szczepieñ rekomen-
dowanych. Szczepienia obowi¹zkowe s¹ finanso-
wane z bud¿etu pañstwa. Szczepienia rekomen-
dowane nie s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa,
ale rekomenduje siê je dla okreœlonych grup lu-
dnoœci, bo poprawiaj¹ sytuacjê epidemiologiczn¹
i mog¹ byæ stosowane, poniewa¿ poprawiaj¹ stan
zdrowia. Po to ten kalendarz jest corocznie wyda-
wany w formie komunikatu. Tak ¿e to s¹ dwa ró¿-
ne… Rozporz¹dzenie to jest za³¹cznik do ustawy
o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaŸnych,
a kalendarz szczepieñ dotyczy tylko szczepieñ i,
w zale¿noœci od sytuacji epidemiologicznej, mo¿e
byæ co roku inny, bo liczba szczepieñ mo¿e byæ
zwiêkszana, ale równie¿ zmniejszana ze wzglêdu
na eradykacjê pewnych chorób.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Krótkie pytanie: Panie Ministrze, czy w inspek-

toracie s¹ dane dotycz¹ce zaka¿onych podczas
pracy wirusem HIV lekarzy, pielêgniarek i innych
pracowników s³u¿by zdrowia? Czy jest w ogóle
prowadzona jakaœ statystyka? Czy s¹ takie dane?
To jest jedno pytanie.

Nie odpowiedzia³ pan minister na pytanie od-
nosz¹ce siê do eradykacji odry. Wiem, ¿e Polska
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w tym zakresie trochê siê spóŸnia³a i ciekawa jes-
tem, jak to wygl¹da.

I trzecia sprawa. Widzia³am, ¿e pañstwo siê tro-
chê uœmiechali, jak pan senator Skorupa pyta³
o ewentualnoœæ wpuszczenia do Polski osób zaka-
¿onych. Mieliœmy przypadek, ¿e obcokrajowiec
œwiadomie zarazi³ kilkanaœcie Polek, wiêc myœlê,
¿e na tym tle by³o to pytanie i myœlê, ¿e w pewnym
sensie by³o uzasadnione. Oczywiœcie to nie
spe³nia standardów i niestety nic nie mo¿emy
z tym zrobiæ, to fakt.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Tak jak ka¿d¹ inn¹ chorobê zakaŸn¹ zg³asza siê
równie¿ zaka¿enie personelu wirusem HIV. Pan
profesor Zieliñski zbiera takie informacje, ale
w ostatnim czasie przypadków zaka¿eñ HIV per-
sonelu medycznego w trakcie wykonywania obo-
wi¹zków nie by³o.

Konsultant Krajowy
w Dziedzinie Epidemiologii
Andrzej Zieliñski:

Otrzyma³em informacjê, ¿e by³ jeden przypa-
dek w ubieg³ym roku. Mogê to podaæ bardzo do-
k³adnie, bo mamy rejestr wszystkich zaka¿eñ, ró-
wnie¿ z drog¹ i sposobem zaka¿enia. Takie zaka-
¿enia s¹ w ogóle bardzo rzadkie i s¹ zalecenia do-
tycz¹ce prewencji poekspozycyjnej, czyli ci ludzie,
którzy s¹… Jest to najczêœciej zak³ucie w szpitalu
ig³¹, która mo¿e byæ zaka¿ona, rzadko coœ innego.
Ci ludzie objêci s¹ prewencj¹ poekspozycyjn¹
w postaci leków krótkiej terapii antyretrowiruso-
wej. W zasadzie te zaka¿enia s¹ wyj¹tkami.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Je¿eli chodzi o procedury obowi¹zuj¹ce w ka¿-
dej placówce opieki zdrowotnej, to musi tu byæ ró-
wnie¿ uwzglêdniona sytuacja zak³ucia siê ig³¹. To
dotyczy równie¿ AIDS.

Je¿eli chodzi o odrê…
(Senator Janina Fetliñska: Chcia³abym zapy-

taæ, czy te leki s¹ rzeczywiœcie dostêpne. Znam
przypadek z ubieg³ego roku, przypadek zak³ucia
siê ig³¹ przez pielêgniarkê, kiedy by³ problem
z szybkim otrzymaniem leku. Jak to jest zabezpie-
czone w tej chwili?)

One s¹ dostêpne i wszystkich tych, którzy kwa-
lifikuj¹ siê do leczenia antyretrowirusowego, le-
czymy. Ja nie s³ysza³em o przypadku, ¿eby by³o
inaczej. My raczej to propagujemy, zachêcamy,
¿eby pacjenci, którzy maj¹ tak¹ potrzebê, zg³asza-
li siê na takie leczenie. Wspó³pracujemy z Krajo-
wym Centrum do spraw AIDS i pani dyrektor cen-
trum czêsto prosi, a¿eby propagowaæ przez nasze
struktury, ¿e taka mo¿liwoœæ istnieje.

Je¿eli chodzi o odrê, to faktycznie okresowo na-
stêpuje wzrost liczby zachorowañ. To jest spowo-
dowane ró¿nymi czynnikami i to, ¿e w tej chwili
obserwujemy lekki wzrost, g³ównie na po³udniu
Polski, to jest efekt odbicia, tak to siê nazywa
w epidemiologii. To jest w tej chwili obserwowane
w wielu krajach europejskich, równie¿ w Polsce.
Tak ¿e to jest coœ, czego oczekiwaliœmy, bo wszel-
kie zasady epidemiologiczne mówi¹, ¿e tego siê
nale¿a³o spodziewaæ. Jesteœmy na to przygotowa-
ni, kontrolujemy to i nie ma tutaj ¿adnych obaw,
¿e istnieje jakieœ zagro¿enie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze. Wiêcej pytañ
ju¿ nie ma.

(G³ówny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojty³a:
Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu senatora Krajczego.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Uwa¿am, ¿e przyjêcie tej ustawy da podstawê
do koordynacji dzia³añ s³u¿b sanitarnych, orga-
nów administracji publicznej odpowiedzialnych
za bezpieczeñstwo publiczne, œwiadczeniodaw-
ców, którzy wykonuj¹ œwiadczenia zdrowotne po-
legaj¹ce na zapobieganiu i wczesnym wykrywa-
niu ognisk zachorowañ i ograniczaniu rozprze-
strzeniania siê epidemii. Mam jednak pewne
uwagi, które chcia³bym przedstawiæ.

Przy tak kompleksowym podejœciu do proble-
matyki zwalczania zaka¿eñ i chorób zakaŸnych,
jakie jest prezentowane w tej ustawie, niezrozu-
mia³e i wymagaj¹ce znacznie szerszego uzasa-
dnienia jest ograniczenie liczby chorób zakaŸ-
nych w za³¹czniku do ustawy. Ustawodawca
zmniejszenie liczby okreœlonych w za³¹czniku
chorób, do których odnosiæ siê bêd¹ przepisy
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ustawy, argumentuje aktualn¹ sytuacj¹ epide-
miologiczn¹ oraz dostosowaniem do obowi¹zu-
j¹cych obecnie kierunków nadzoru epidemiologi-
cznego w Europie. Proponuje siê, aby w art. 3
ust. 2 ustawy stworzyæ mo¿liwoœæ rozszerzenia
stosowania ustawy w przypadku niewymienio-
nych w za³¹czniku chorób w drodze rozporz¹dze-
nia ministra w³aœciwego do spraw zdrowia. Taka
sytuacja mo¿e nast¹piæ w przypadku szerzenia
siê zaka¿enia lub choroby zakaŸnej, innych ni¿
wymienione w wykazie. Opisana w art. 3 ust. 2 sy-
tuacja powinna jednak s³u¿yæ do rozwi¹zywania
stanów nadzwyczajnych, zwi¹zanych z epidemi¹
wywo³an¹ now¹ i nieznan¹ chorob¹. Wydaje siê,
¿e ze wzglêdu na skutki, jakie powoduje decyzja
o przymusowej hospitalizacji, izolacji lub kwa-
rantannie osoby…

(Rozmowy na sali)
Ja nie przekrzyczê wszystkich.
Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na skutki, jakie po-

wodujedecyzjaoprzymusowejhospitalizacji, izolacji
lub kwarantannie osoby, która nie wyra¿a zgody na
ograniczenie swojej wolnoœci na podstawie decyzji
powiatowego inspektora sanitarnego, w ustawie po-
winny byæ zawarte przepisy precyzyjnie reguluj¹ce
uprawnienia osoby poddawanej przymusowej ho-
spitalizacji oraz obowi¹zki poszczególnych organów
dotycz¹ce terminu rozpatrywania odwo³ania. Za-
wartywart. 39ust. 2przepis,mówi¹cy, ¿ekierownik
zak³adu opieki zdrowotnej, w którym umieszczona
jest osoba niewyra¿aj¹ca zgody na przymusow¹ ho-
spitalizacjê, ma obowi¹zek powiadomienia tej osoby
o przys³uguj¹cych jej œrodkach odwo³awczych,
moim zdaniem nie jest wystarczaj¹cy.

Zmiany wymaga tak¿e treœæ art. 41 ust. 3, doty-
cz¹cego realizacji zadañ z zakresu leczenia antyre-
trowirusowego. Sformu³owanie „w celu zapewnienia
równego dostêpu wszystkim zaka¿onym HIV i cho-
rym na AIDS do zgodnych z wytycznymi organizacji
miêdzynarodowych metod profilaktyki AIDS, dia-
gnostyki leczenia antyretrowirusowego” jest przy-
k³adem nierównego traktowania chorych. Pomijam
fakt, ¿e przepis nie okreœla, o jakie organizacje miê-
dzynarodowe tu chodzi, ale nak³adanie obowi¹zku
zgodnoœci z wytycznymi organizacji miêdzynarodo-
wych w przypadku jednej grupy schorzeñ jest dys-
kryminacj¹ innych. W przypadku opieki zdrowotnej
stosuje siê ogóln¹ zasadê leczenia zgodnie z aktual-
n¹ wiedz¹ medyczn¹. W praktyce nie oznacza to
gwarancji dostêpu do najnowoczeœniejszych metod
leczenia. Ze wzglêdów ekonomicznych dokonuje siê
wyborów akceptowalnych spo³ecznie. Nie wydaje
siê,moimzdaniem,w³aœciwewustawieo zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych
u ludzi ustalenie standardów profilaktyki, diagno-
styki i leczenia w przypadku tylko jednej grupy cho-
rób i odwo³ywanie siê na dodatek do wytycznych or-
ganizacji miêdzynarodowych.

Zdecydowanie uwa¿am, ¿e bardziej przejrzy-
stego okreœlenia: czym jest, jakie cele bêdzie reali-
zowa³ i w jaki sposób minister w³aœciwy do spraw
zdrowia bêdzie dokonywa³ wyboru jego wykonaw-
ców, jest tak zwany nadzór sentinel. Zgodnie
z art. 2 pkt 15 nadzór sentinel to wybiórczy nadzór
epidemiologiczny prowadzony przez wybrany
podmiot lub zespó³ podmiotów w zakresie ich
podstawowej dzia³alnoœci. Art. 45 ustawy doty-
cz¹cy organizacji nadzoru sentinel niewiele wy-
jaœnia, czym ma to byæ, do jakich celów s³u¿yæ i na
jakich zasadach pañstwowi i wojewódzcy inspek-
torzy sanitarni dokonuj¹ wyboru i zawieraj¹ umo-
wy uczestnictwa w nadzorze sentinel ze œwiadcze-
niodawcami. Precyzyjnie brzmi jedynie ust. 3 tego
artyku³u, mówi¹cy, ¿e koszty tego nadzoru finan-
sowane bêd¹ z bud¿etu pañstwa. Art. 45 ust. 4
daje fakultatywne upowa¿nienie ministrowi w³a-
œciwemu do spraw zdrowia do wydania rozpo-
rz¹dzenia okreœlaj¹cego zaka¿enia lub choroby
zakaŸne objête nadzorem sentinel, zadania reali-
zowane przez podmioty uczestnicz¹ce w nadzorze
sentinel. Wytyczn¹ do wydania tego rozporz¹dze-
nia jest zapewnienie skutecznego nadzoru.

Chcia³bym, Panie Marsza³ku, wnieœæ poprawki.
Poprawka dotycz¹ca art. 15 ust. 1 zosta³a ju¿ wnie-
siona na posiedzeniu komisji, dlatego chcia³bym j¹
uzupe³niæ o swoj¹ poprawkê. W zwi¹zku z tym aku-
ratwprzypadkuart. 15ust.1sk³adamdwiewersje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

poprawki, pytam, czy przedstawiciel rz¹du chce siê
teraz do nich ustosunkowaæ. Przedstawiciel rz¹du
nie widzia³ wniosków, tak? To poprosimy o usto-
sunkowanie siê do nich w czasie prac komisji.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Zdrowia
o ustosunkowanie siê do nich i przygotowanie
sprawozdania.

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

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy o kosz-
tach s¹dowych w sprawach cywilnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 342,
a sprawozdanie komisji w druku nr 342A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej, senatora Jana Wyro-
wiñskiego, oprzedstawienie sprawozdaniakomisji.

Dziêkujê bardzo.
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Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Jak pan marsza³ek by³ ju¿ uprzejmy powie-
dzieæ, trzy komisje powierzy³y mi mandat przed-
stawienia Wysokiej Izbie sprawozdania o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 24 paŸdziernika 2008 r.
ustawie o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych.

Trzy komisje zbiera³y siê trzykrotnie, aby dojœæ
do konkluzji, która zawarta jest w sprawozdaniu.
Dwa pierwsze posiedzenia by³y niezwykle burzli-
we, bo pojawi³o siê wiele œrodowisk zorganizowa-
nych, które, jak twierdzi³y, mia³y po raz pierwszy
na forum parlamentu okazjê do przedstawienia
swoich opinii na temat tej¿e ustawy. W zwi¹zku
z tym prezydia komisji umo¿liwi³y œrodowiskom
przedstawienie wszystkich proponowanych przez
nie poprawek, jak równie¿ cz³onkowie komisji
mieli okazjê do wys³uchania, zapytania i odniesie-
nia siê do tych poprawek. Organizacje i instytu-
cje, które uczestniczy³y w posiedzeniach po³¹czo-
nych komisji, to Zwi¹zek Banków Polskich, Sto-
warzyszenie Syndyków, Rzeczoznawców i Dorad-
ców Gospodarczych Polska – Europa, Ogólnopol-
ska Federacja Stowarzyszeñ Syndyków i Likwida-
torów, Konferencja Przedsiêbiorców Finanso-
wych w Polsce oraz Polska Konfederacja Praco-
dawców Prywatnych „Lewiatan”.

Pok³osiem dwóch posiedzeñ, a tak¿e prezenta-
cji propozycji i zmian by³a lista bodaj¿e trzydzie-
stu piêciu poprawek, które zosta³y rozpatrzone na
ostatnim posiedzeniu. Wiêkszoœæ z nich zosta³a
odrzucona, nie przejêta przez senatorów. W spra-
wozdaniu znajdziecie pañstwo cztery poprawki,
których przyjêcie po³¹czone komisje za moim po-
œrednictwem proponuj¹ Wysokiej Izbie. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e s¹ to poprawki zg³oszone przez Ogólno-
polsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Syndyków i Lik-
widatorów, a nastêpnie przejête przez senatorów.

Panie i Panowie Senatorowie, ustawa mówi
o instytucji upad³oœci, któr¹ w mediach, w prze-
strzeni publicznej nazywa siê upad³oœci¹ konsu-
menck¹. Debata na temat celowoœci wprowadze-
nia tej instytucji do naszego obiegu prawnego to-
czy siê od dawna. W dniu dzisiejszym jesteœmy ju¿
tu¿ przed met¹. By³o wiele ró¿nych propozycji.
Jak pañstwo wiecie, ten projekt, ta ustawa, któr¹
w paŸdzierniku uchwali³ Sejm, jest ustaw¹
z przed³o¿enia rz¹dowego. Praktycznie w czasie
prac w Sejmie nie dokonano w niej ¿adnych
zmian.

Ustawa nowelizuje ustawê nosz¹c¹ nazwê:
Prawo upad³oœciowe i naprawcze, a tak¿e ustawê
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.

Proponowane w ustawie zmiany, Panie i Pano-
wie Senatorowie, maj¹ na celu, tak jak ju¿ wspo-
mnia³em, wprowadzenie do polskiego systemu

prawnego nowego postêpowania upad³oœciowego
wobec osób fizycznych, to znaczy wobec osób fizy-
cznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodar-
czej. Tak zosta³ okreœlony zakres podmiotowy tej
nowelizacji: chodzi o osoby fizyczne nieprowa-
dz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej.

Upad³oœæ konsumencka jest procedur¹ odd³u-
¿eniow¹ i to odd³u¿enie wi¹¿e siê ze zobowi¹za-
niem d³u¿nika do pokrycia przynajmniej czêœci
wierzytelnoœci. Taka instytucja oczywiœcie istnie-
je w obiegu prawnym œwiatowym, europejskim.
S¹, Panie i Panowie Senatorowie, jak gdyby dwa
modele tego typu upad³oœci konsumenckiej: mo-
del amerykañski, który jest modelem bardzo libe-
ralnym – w literaturze przedmiotu nazywa siê
fresh start, czyli czysty start, œwie¿y start; i model
europejski, który w literaturze przedmiotu nazy-
wa siê earned fresh start, czyli zas³u¿ony, œwie¿y
start, zas³u¿one rozpoczêcie. Ró¿nica miêdzy ni-
mi polega na tym, ¿e w modelu europejskim za-
k³ada siê, i¿ obok d³u¿nika istnieje wierzyciel i ¿e
d³u¿nik podejmuje zobowi¹zania, zobowi¹zuje siê
do tego, aby z tego swojego dramatu wyjœæ w spo-
sób, który okreœla ustawa i który szanuje w takim
zakresie, w jakim jest to mo¿liwe, racje wierzycie-
la. Przy tym w modelu europejskim upad³oœci
konsumenckiej jest jeszcze taki dosyæ charakte-
rystyczny model upad³oœci, model skandynaw-
ski, który charakteryzuje upad³oœci w³aœnie
w Szwecji, w Norwegii, w Danii, czêœciowo te¿
w Finlandii. I mo¿na powiedzieæ, ¿e ta propozycja
rz¹dowa jest najbli¿sza temu w³aœnie modelowi
skandynawskiemu.

Doœwiadczenia innych pañstw europejskich
wskazuj¹, ¿e aby regulacja prawna dotycz¹ca
upad³oœci konsumenckiej spe³nia³a swe funkcje
i nie stwarza³a zagro¿enia dla wierzycieli oraz dla
obrotu prawnego, musi odpowiadaæ nastêpu-
j¹cym za³o¿eniom. Po pierwsze, odd³u¿enie musi
stanowiæ wyj¹tek, a nie regu³ê – d³u¿nik mo¿e
skorzystaæ z dobrodziejstwa tej procedury tylko
w wyj¹tkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy
daje gwarancje, ¿e odd³u¿enie wykorzysta na ten
fresh start, na nowe ¿ycie kredytowe, i nie bêdzie
siê ju¿ lekkomyœlnie zad³u¿a³. Po drugie, mo¿li-
woœæ odd³u¿enia stanowi, Panie i Panowie Sena-
torowie, przywilej dla d³u¿nika. Po trzecie, d³u¿-
nik powinien w maksymalnym stopniu sp³aciæ
swoich wierzycieli. Po czwarte, wierzyciele w trak-
cie procesu odd³u¿ania powinni mieæ mo¿liwoœæ
obrony swoich praw. I wreszcie, po pi¹te, to, co
jest bardzo wa¿ne: chodzi o to, aby ta procedura
odd³u¿eniowa by³a jak najtañsza, czyli aby ten ca-
³y proces dochodzenia do tego fina³u, do tego
œwie¿ego startu, by³ jak najtañszy.

Ustawa, któr¹ przyj¹³ Sejm, realizuje wspo-
mniane za³o¿enia. Podobnie, jak to jest w du¿ej
czêœci rozwi¹zañ europejskich, nie jest to odrêb-
na ustawa, a tylko nowelizacja istniej¹cej usta-
wy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Wprowa-
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dzono, Panie i Panowie Senatorowie, dodatkowy
tytu³, tytu³ V w tej ustawie, który okreœla w³aœnie
zasady postêpowania upad³oœciowego wobec
osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej. Jest to oczywiœcie postêpowanie
odrêbne. Tam, gdzie wi¹¿e siê to ze specyfik¹ tego
postêpowania, przepisy oczywiœcie odnosz¹ siê
do tej specyfiki, a wszêdzie tam, gdzie jest mo¿li-
woœæ zastosowania rozwi¹zañ ju¿ istniej¹cych
w nazwijmy to, ustawie matce, to tego typu od-
niesienia w trakcie realizacji tych procedur od-
d³u¿eniowych bêd¹ realizowane – taki zapis
w ustawie istnieje.

W zwi¹zku z istot¹ postêpowania w sprawach
konsumenckich ustawa okreœla kr¹g osób, wobec
których postêpowanie to mo¿e byæ wprowadzone.
Zgodnie z propozycj¹ w art. 4911 – i to jest ten ba-
zowy artyku³ – s¹ to osoby fizyczne, wobec których
nie prowadzi siê postêpowania upad³oœciowego
przewidzianego dla przedsiêbiorców. Postêpowa-
nie upad³oœciowe w sprawach konsumenckich,
oprócz odd³u¿enia upad³ego, ma równie¿, tak jak
ju¿ mówi³em, w pewnym zakresie zaspokoiæ wie-
rzycieli. Dlatego ustawa przyjmuje, ¿e postêpowa-
nie to bêdzie prowadzone wed³ug przepisów o po-
stêpowaniu upad³oœciowym, obejmuj¹cym likwi-
dacjê maj¹tku upad³ego, aby t¹ drog¹ spieniê¿yæ
maj¹tek upad³ego i zaspokoiæ nale¿noœci wierzy-
cieli – art. 491.

Jak widaæ, w tej procedurze, któr¹ siê propo-
nuje, na pierwszym etapie jest konieczna wola za-
d³u¿onego, aby siê odd³u¿yæ. Ta wola manifestuje
siê tym, ¿e zg³asza siê on do s¹du i mówi: Wysoki
S¹dzie, chcê siê odd³u¿yæ. W poprawce przyjêtej
przez trzy komisje zapisaliœmy to expressis ver-
bis, to znaczy ¿e konsumenckie postêpowanie od-
d³u¿eniowe rozpoczyna siê w momencie, kiedy
nastêpuje decyzja tego zad³u¿onego. I tylko w ta-
kim przypadku to ma miejsce. Wierzyciele nie mo-
g¹ rozpocz¹æ takiego postêpowania upad³oœcio-
wego, tylko d³u¿nik. To jest jeden z przywilejów:
chcê rozpocz¹æ na nowo moje ¿ycie kredytowe,
w zwi¹zku z tym przychodzê, zg³aszam to i podda-
jê siê tej procedurze. S¹d ma obowi¹zek og³osiæ
ten fakt, tak¿e w jednym z dzienników ogólnopol-
skich, jak równie¿ sprawdziæ, jaka jest sytuacja fi-
nansowa tej osoby.

Oczywiœcie nie ka¿dy mo¿e z dobrodziejstw
ustawy korzystaæ. Ten, kto przychodzi w tej spra-
wie do s¹du, musi mieæ wa¿ny powód, musz¹ te¿
byæ specjalne okolicznoœci, które spowodowa³y,
¿e siê zad³u¿y³. Chodzi o to, aby wyeliminowaæ
przypadki tak zwanego beztroskiego zad³u¿ania
siê. I w proponowanej nowelizacji zosta³o w miarê
precyzyjnie opisane, jakie to musz¹ byæ okolicz-
noœci.

Panie i Panowie Senatorowie, jest… Koñczyæ
ju¿?

(Senator Ryszard Górecki: Tempo przyspie-
szyæ.)

(Rozmowy na sali)
S³ucham? Ja mogê opowiedzieæ, jak jest w Da-

nii, jak jest Szwecji, bardzo proszê. Rozumiem, ¿e
póŸna pora jest jakimœ usprawiedliwieniem dla
tego, ¿ebym nie do koñca powiedzia³ o tym wszys-
tkim, o czym chcia³em powiedzieæ.

Panie i Panowie Senatorowie, Pani Marsza³ek…
(Senator Grzegorz Banaœ: Jeszcze ja troszkê

chcia³em…)
(G³os z sali: No w³aœnie.)
Panie Senatorze, ja odnoszê takie wra¿enie, ¿e

pierwsze dwa wnioski mniejszoœci s¹ niepotrzeb-
ne, poniewa¿ ta poprawka…

(Senator Grzegorz Banaœ: Proszê pozostawiæ to
mnie.)

Dobra, ok.
Oczywiœcie ta procedura, jak¹ siê proponuje

w przypadku procesu upad³oœci konsumenckiej,
by³a poddawana krytyce i w czasie prac w Sejmie,
i w czasie posiedzeñ naszych komisji. W¹tpliwo-
œci budzi³ na przyk³ad taki fakt, ¿e jest pewna
sztywna procedura, to znaczy musi nast¹piæ lik-
widacja maj¹tku, ¿e nie przewiduje siê, jak jest na
przyk³ad bodaj¿e w Niemczech, próby dogadania
siê d³u¿nika z wierzycielami i dopiero wtedy, gdy
ona nie daje rezultatu, mo¿na pójœæ ju¿ drog¹
s¹dow¹ itd., itd.

Równie¿ nie do koñca rozstrzygniêt¹ kwesti¹
jest to, ¿e nie okreœla siê w ¿aden sposób tego, co
to jest niewyp³acalnoœæ, nie okreœla siê te¿, a jest
to w niektórych rozwi¹zaniach, pewnego mini-
malnego poziomu zad³u¿enia, który jak gdyby
kwalifikuje… jest takim progiem, który umo¿liwia
realizacjê tej procedury. No, ale od tego jest s¹d,
s¹d musi ustaliæ, jaka jest sytuacja itd., itd., i czy
procedura odd³u¿eniowa w danym przypadku ma
sens.

Panie i Panowie Senatorowie, mo¿e na koniec
powiem jeszcze kilka s³ów na temat tego, jaka jest
skala oczekiwania na tego typu instytucjê. Byæ
mo¿e pan minister ma inne dane, ale ja szuka³em
w ró¿nych opracowaniach i znalaz³em informacjê
wspomnianej tutaj Konferencji Przedsiêbiorstw
Finansowych w Polsce, która w swoim opracowa-
niu powo³uje siê na dane zaprezentowane przez
Instytut Globalizacji oraz Instytut Badañ nad Go-
spodark¹ Rynkow¹. Instytut Globalizacji wyli-
cza³, i¿ niewyp³acalnoœci¹ dotkniêtych by³oby od
piêædziesiêciu do dziewiêædziesiêciu tysiêcy osób
w naszym kraju, ale w przypadku, gdyby dostêp
do procedury upad³oœciowej konsumenckiej by³
otwarty, taki, jaki jest w Ameryce, w Stanach Zje-
dnoczonych. A tylko kilka tysiêcy, gdy skorzysta-
nie z tego dobrodziejstwa bêd¹ uzasadnia³y przy-
padki losowe, czyli jak gdyby specjalne okoliczno-
œci. Drugi przywo³any przeze mnie instytut, Insty-
tut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, w tym
opracowaniu wskazywa³, i¿ osób rzeczywiœcie
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nadmiernie zad³u¿onych – przy czym, tak jak
wspomnia³em, nie okreœlono w ¿aden sposób ska-
li niewyp³acalnoœci – jest w polskich bankach
oko³o trzystu tysiêcy. To jest jedna interesuj¹ca
informacja.

Druga. Niew¹tpliwie ta ustawa mo¿e mieæ
wp³yw na zmniejszenie liczby beneficjentów ró¿-
nego rodzaju œrodków pomocy spo³ecznej, zatem
w tym zakresie wydatki ze œrodków publicznych
mog¹ siê zmniejszyæ, a przynajmniej nie bêd¹ siê
powiêkszaæ.

Warto zauwa¿yæ, ¿e w ustawie o kosztach po-
stêpowania s¹dowego ustalono, ¿e 200 z³ to jest ta
cena, jak¹ trzeba zap³aciæ za og³oszenie i podda-
nie siê tej procedurze.

Oczywiœcie te osoby, które bêd¹ korzysta³y
z dobrodziejstwa – byæ mo¿e dobrodziejstwa – tego
rozwi¹zania, bêd¹ musia³y równie¿ korzystaæ z ja-
kiegoœ doradztwa. Na przyk³ad w krajach skandy-
nawskich to jest sformalizowane i doradztwo jest
jak gdyby czêœci¹ tej procedury. U nas tego nie
przewidujemy.

Warto wiedzieæ, ¿e za jakiekolwiek uchybienie
warunkom stawianym przez ustawê, za jak¹kol-
wiek nieuczciwoœæ odd³u¿aj¹cego siê w trakcie
procedury, karze siê poprzez umorzenie procedu-
ry, sprawa jest zamykana. ¯eby dojœæ do fina³u,
czyli ¿eby z tego, co mo¿na, sp³aciæ wierzycieli
i uzyskaæ decyzjê s¹du o tym, ¿e reszta zad³u¿enia
przestaje istnieæ, ¿e te wierzytelnoœci nie s¹ wy-
magalne, to trzeba uczciwie przejœæ przez ca³¹ tê
procedurê. I to jest warunek absolutnie koniecz-
ny: ja siê zgadzam, ale muszê ponieœæ tego koszty,
równie¿ takie proceduralne, i muszê byæ uczciwy
do koñca. Ka¿da próba kombinowania, ka¿da
próba ukrywania swoich dochodów itd., itd., koñ-
czy siê wpadk¹ w postaci umorzenia postêpowa-
nia upad³oœciowego.

Panie i Panowie Senatorowie, by³o mi bardzo
mi³o o tak póŸnej porze przedstawiæ pañstwu tê,
mam nadziejê, oczekiwan¹ przez spo³eczeñstwo
ustawê. Je¿eli bêd¹ jakieœ pytania do mnie, to po-
staram siê na nie odpowiedzieæ, a je¿eli nie bêdê
w stanie, to s¹ tutaj pan minister i w szczególnoœci
pan dyrektor, który wszystkie informacje na ten
temat ma w ma³ym palcu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Nam te¿ by³o bardzo mi³o, Panie Senatorze.
Dziêkujemy bardzo.

To by³o sprawozdanie Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Gospodarki Narodowej.

Teraz proszê sprawozdawcê mniejszoœci tych
komisji, pana senatora Grzegorza Banasia,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci komisji.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo, sprawozdawca, pan sena-

tor Wyrowiñski, z w³aœciw¹ sobie skrupulatno-
œci¹ i znajomoœci¹ rzeczy przedstawi³ cele i idee tej
ustawy. Wspomnia³ o burzliwej dyskusji, bo rze-
czywiœcie mia³a ona miejsce na posiedzeniach po-
³¹czonych komisji. Pozwol¹ pañstwo zatem, ¿e
przejdê do tych wniosków, które mamy tutaj zapi-
sane jako wnioski mniejszoœci.

Zgodnie zreszt¹ z tym, co pan senator zechcia³
zauwa¿yæ, proszê pani¹ marsza³ek o to, by pier-
wszy wniosek mniejszoœci zosta³ wycofany, dlatego
¿e on pokrywa siê z przyjêtym przez komisje wnios-
kiem dotycz¹cym og³oszenia upad³oœci. Mianowi-
cie idea propozycji przyjêtej przez komisje – propo-
nowano to równie¿ we wniosku mniejszoœci, który
mam zaszczyt prezentowaæ – jest taka, by wniosek
o og³oszenie upad³oœci móg³ z³o¿yæ tylko i wy³¹cznie
d³u¿nik. I z tym siê zgodzi³y komisje, co prawda przy
okazji wniosku sk³adanego przez kogo innego, ale co
do zasady i co do meritum jesteœmy zgodni. Zatem
wycofujê pierwszy wniosek mniejszoœci, podobnie
czyniê z drugim, wniosek trzeci poddajê jednak Wy-
sokiej Izbie pod rozwagê. Bo có¿ my w tym wniosku,
Szanowni Pañstwo, czytamy? Otó¿ zapis ustawy, do
którego ten wniosek siê odnosi, do art. 4916, brzmi
w tym momencie, w tym przed³o¿eniu tak: „Je¿eli
w sk³ad masy upad³oœci wchodzi lokal mieszkalny
albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje
upad³y, z sumy uzyskanej z jego sprzeda¿y wydziela
siê upad³emu kwotê odpowiadaj¹c¹ przeciêtnemu
czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres
dwunastumiesiêcy”.Coproponujemniejszoœæ?Pro-
ponuje, by po wyrazie „mieszkalnego” dodaæ wyrazy:
„w miejscowoœci, w której znajduje siê ten lokal mie-
szkalny albo dom jednorodzinny”. Po prostu chcemy
siê zabezpieczyæ, by nie by³o tak, ¿e nagle siê okazu-
je, ¿e s¹d przyjmuje zupe³nie abstrakcyjne dane z in-
nej miejscowoœci. Tak siê mo¿e zdarzyæ. Czêsto ma-
mydoczynienia z tak¹sytuacj¹, ¿e coœ, cowydaje siê
zaprzeczaæ zdrowemu rozs¹dkowi, jednak znajduje
uznanie w wyrokach niezawis³ego s¹du. S¹d jest
niezawis³y, czasami równie¿, z przykroœci¹ to stwier-
dzam, niezawis³y od zdrowego rozs¹dku. St¹d ta po-
prawka mniejszoœci. Chodzi o to, ¿eby zawsze doty-
czy³o to miejsca, w którym ten upad³y zamieszkuje.
Taka jest idea tej poprawki.

Zwracam siê do Wysokiej Izby, by zechcia³a tê
poprawkê przyj¹æ.

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
By³o to przedstawienie wniosków mniejszoœci

komisji. Zaznaczam, ¿e dwie pierwsze poprawki,
jak pan senator powiedzia³, zosta³y wycofane.
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Obecnie pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ
pytania. Proszê uprzejmie o wskazywanie adre-
sata.

Pan senator Ryszard Górecki, proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ek, jedno krótkie pytanie doty-
cz¹ce tych wyjaœnieñ, które panowie senatorowie
sk³adali. Chcia³bym zapytaæ, jak rozumieæ tê
ustawê: czy to jest ustawa broni¹ca interesów
d³u¿nika, czy wierzyciela? Rozumiem, ¿e broni
d³u¿nika. Ale jednoczeœnie to stawia w gorszej sy-
tuacji wierzyciela, prawda?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Tak to jest, Panie Senatorze, ¿e w zasadzie
d³u¿nik jest w nieco lepszej sytuacji. Jednak pro-
ponowana œcie¿ka dojœcia do tego fina³u zawiera
takie momenty, ¿e na przyk³ad w sytuacji, kiedy
d³u¿nik w jakiœ nadzwyczajny sposób siê wzboga-
ci, nie wiem, wygra w totolotka czy otrzyma jakiœ
spadek w Ameryce, wierzyciel mo¿e wystêpowaæ
o zmianê planu sp³at, mo¿e dochodziæ wiêkszej
czêœci swych wierzytelnoœci. Sytuacja jest taka,
¿e najpierw nastêpuje upad³oœæ likwidacyjna, to
znaczy nieruchomoœæ, najczêœciej to, co ten d³u¿-
nik posiada, mieszkanie, dom b¹dŸ samochód, bo
to raczej nie trafia na najbogatszych ludzi…

(G³os z sali: Jacht.)
…czy jacht. I w pierwszym etapie nastêpuje lik-

widacja tej nieruchomoœci, to znaczy z niej zaspo-
kajane s¹ oczekiwania wierzycieli. Ustalany jest
plan podzia³u i plan sp³at. To s¹d rozstrzyga
o kszta³cie tego planu sp³at. Do ustalania tego
s³u¿y okreœlenie aktualnej sytuacji finansowej te-
go d³u¿nika, to, gdzie pracuje, jakie ma szanse
itd., itd. I na tej podstawie planuje siê zaspokoje-
nie oczekiwañ wierzyciela na tyle, na ile to jest
mo¿liwe. Ten plan mo¿e byæ realizowany do piêciu
lat. Co jeszcze warto wiedzieæ? Otó¿ taka szansa
na ponowne odd³u¿enie mo¿e siê pojawiæ dopiero
za dziesiêæ lat. W ró¿nych systemach jest ró¿nie,
ale przyjêto tutaj tego rodzaju rozwi¹zanie, ¿e za
dziesiêæ lat ewentualnie d³u¿nik mo¿e siê ponow-
nie pojawiæ w s¹dzie i zg³osiæ wniosek o og³oszenie
upad³oœci. Tak ¿e niew¹tpliwie pozycja wierzycie-
la jest tutaj s³absza. Ale oczywiœcie nie mo¿e byæ
tak, ¿e ten zasadniczy imperatyw moralny, jakim
jest potrzeba sp³acenia d³ugu – ta potrzeba tkwi
w ka¿dym z nas, jak s¹dzê, no, mo¿e nie w ka¿-
dym, ale w wiêkszoœci – musi byæ zrealizowany

w takim stopniu, jak to jest mo¿liwe. Na koñcu te-
go procesu chcemy mieæ zaspokojonego w maksy-
malny sposób wierzyciela i zdrowego kredytowo
obywatela, który mo¿e rozpocz¹æ, mam nadziejê,
¿e tym razem w lepszych warunkach, kolejn¹ hi-
storiê kredytow¹. To tyle, Panie Senatorze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator W³adys³aw Dajczak, proszê up-
rzejmie.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Pani Marsza-
³ek…)

(Senator Grzegorz Banaœ: Mogê coœ dopowie-
dzieæ?)

Tak, tak, oczywiœcie, proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:

Szanowna Panie Marsza³ek! Szanowni Pañ-
stwo! Panie Senatorze! Myœlê, ¿e ca³a ta konstruk-
cja stworzona jest równie¿ pod k¹tem tego, w jaki
sposób upadaj¹ osoby prawne. Wtedy te¿ wierzy-
ciele nie s¹ w pe³ni zaspokojeni, jest pewna hie-
rarchia wierzytelnoœci, niektóre s¹ zaspokajane
w pierwszej kolejnoœci. Tutaj beneficjentem –
wracam ju¿ do naszej ustawy – ma byæ w³aœnie
ten upad³y, który chce przeprowadziæ restruktu-
ryzacjê swego zad³u¿enia, chce siê poddaæ wyro-
kowi s¹dowemu. To s¹d, jak s³usznie pan senator
wskazywa³, okreœli harmonogram i wielkoœæ tych
sp³at. Ewidentnie beneficjentem ma byæ ta osoba
fizyczna, ten upad³y, st¹d tylko i wy³¹cznie benefi-
cjent, osoba upad³a mo¿e wnosiæ o przeprowadze-
nie upad³oœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ek, mam pytanie do sprawo-
zdawcy, pana senatora Wyrowiñskiego.

Pan senator wspomnia³, mówi¹c o ustawie, ¿e
jest pewien plan sp³aty wierzycieli, który podlega
pewnym kryteriom, ustalany na podstawie pew-
nych kryteriów. I jeœli upad³y, mówi¹c kolokwial-
nie, coœ w tym czasie kombinuje, to wiadomo, ¿e
procedura jest jakby zawieszona czy nieaktualna.
Wiemy jednak, ¿e ¿ycie niesie ró¿ne sytuacje, nie-
spodzianki. Co bêdzie w takiej sytuacji, kiedy ten
plan zostanie ustalony, wierzyciel zaakceptuje
ten plan, ale upad³y z przyczyn, powiedzmy,
obiektywnych, nie bêdzie móg³ realizowaæ tego?
W koñcu zdarzaj¹ siê ró¿ne sytuacje, tak to w ¿y-
ciu bywa. Mo¿e tak byæ z przyczyn obiektywnych,
nie w wyniku kombinowania, jak pan senator
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wspomnia³, ale z przyczyn obiektywnych. Czy
wtedy to ju¿ bêdzie koniec procedury, czy s¹ ja-
kieœ mo¿liwoœci?

Senator Jan Wyrowiñski:

Nie, Panie Senatorze, jest art. 49110, który
okreœla, ¿e je¿eli upad³y z powodu przemijaj¹cej
przeszkody nie mo¿e wywi¹zaæ siê z obowi¹zków
okreœlonych w planie sp³aty wierzycieli, s¹d na je-
go wniosek, po wys³uchaniu wierzycieli, mo¿e
zmieniæ plan sp³aty wierzycieli w ten sposób, i¿
przed³u¿y termin sp³aty lub zmieni wysokoœæ po-
szczególnych p³atnoœci. Na postanowienie s¹du
przys³uguje za¿alenie wierzyciela, oczywiœcie,
a ³¹czny okres, o który mo¿na przed³u¿yæ termin
sp³at wierzytelnoœci, nie mo¿e przekroczyæ dwóch
lat. Tak ¿e jest tutaj pewna furtka dla takiej nad-
zwyczajnej okolicznoœci. Ale równie¿ tutaj, powta-
rzam, s¹ takie obwarowania, ¿e ten d³u¿nik nie
mo¿e sobie hulaæ kredytowo, to jest wyraŸnie za-
pisane. I je¿eli w trakcie realizowania planu sp³aty
taka hulanka siê odbêdzie, takie ¿ycie nad stan,
to do widzenia, wkracza komornik.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Za moment udzielê g³osu… Któryœ z panów se-

natorów siê zg³asza.
Pan senator Grzegorz Czelej, proszê.

Senator Grzegorz Czelej:

Pani Senator, Szanowni Pañstwo, mam pyta-
nie do pana senatora Wyrowiñskiego.

Pytanie pierwsze. Jaka kwota w trakcie okresu
sp³aty pozostanie na ¿ycie d³u¿nika? Czy to bêdzie
ustala³ s¹d, czy to jest ustalone wed³ug jakichœ
kryteriów? Zak³adam, ¿e d³u¿nik zarabia jak¹œ
pensjê; wiadomo, ¿e z czegoœ musi ¿yæ. Kto tê
kwotê bêdzie ustala³?

I pytanie drugie. Czy kolejnoœæ sp³at w postêpo-
waniu bêdzie taka jak w prawie upad³oœciowym,
czyli Skarb Pañstwa, ZUS, urz¹d skarbowy, a do-
piero potem pozostali wierzyciele? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Tutaj ka¿dy
przypadek bêdzie indywidualny, oczywiœcie, ale
ustawa s¹dowi powierza g³ówny obowi¹zek, na

nim spoczywa odpowiedzialnoœæ. To s¹d decydu-
je, na wniosek d³u¿nika, o tym planie sp³at. S¹d
musi znaæ sytuacjê ¿yciow¹ d³u¿nika, musi znaæ
równie¿ oczekiwania wierzycieli. I ta decyzja,
która siê wyrazi w tym planie sp³at, musi jakoœ te
wszystkie okolicznoœci uwzglêdniæ, jak równie¿
w tym planie sp³at poœrednio bêdzie zaplanowa-
na ta czêœæ wierzytelnoœci, która nie bêdzie sp³a-
cona, a która ulegnie, je¿eli ten plan sp³at bêdzie
zrealizowany, po najpóŸniej piêciu latach umo-
rzeniu na podstawie decyzji s¹du.

(Senator Grzegorz Czelej: Czyli ustawa tego nie
precyzuje?)

Nie, ustawa tego nie precyzuje. Ale ustawa
stwarza na przyk³ad równie¿ pewien mechanizm
pomocy odd³u¿aj¹cemu siê, mianowicie w mo-
mencie – to jest w³aœnie czêœæ tego wniosku, tej
poprawki, o której mówi³ pan senator Banaœ – kie-
dy nastêpuje sprzeda¿ jego mieszkania, powstaje
koniecznoœæ zapewnienia tej osobie, d³u¿nikowi,
odd³u¿aj¹cemu siê… To jest tak sformu³owane, ¿e
je¿eli w sk³ad masy upad³oœci wchodzi lokal mie-
szkalny albo dom jednorodzinny, w którym za-
mieszkuje upad³y, to z sumy uzyskanej z jego
sprzeda¿y wydziela siê upad³emu kwotê odpowia-
daj¹c¹ przeciêtnemu czynszowi najmu, tak jak tu
czyta³ pan senator Banaœ, lokalu mieszkalnego za
okres dwunastu miesiêcy.

(G³os z sali: Tak, tak, to jest na czynsz…)
Tak.
(G³os z sali: …ale pozostaje jeszcze ¿ycie.)
No ja wiem, ale… Powtarzam, ka¿dy przypadek

jest indywidualny…
(Senator Grzegorz Banaœ: Jeœli mo¿na wspo-

móc pana senatora…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê jeszcze dopowiedzieæ, jeœli pan
chce, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Szanowna Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Panie Senatorze! Myœlê, ¿e w ¿aden sposób te
sp³aty wierzytelnoœci, które ustanowi s¹d, nie za-
bior¹ mo¿liwoœci prze¿ycia upad³emu. Zreszt¹
jeœli siê weŸmie pod uwagê dotychczasowe zapisy
prawa, to o ile sobie dobrze przypominam, wszel-
kie potr¹cenia, na przyk³ad z pensji zatrudnione-
go w danym zak³adzie pracy, nie mog¹ spowodo-
waæ, ¿e ta jego pensja bêdzie mniejsza ni¿ pensja
minimalna ustalana w odpowiednich rozpo-
rz¹dzeniach przez rz¹d. A wiêc myœlê, ¿e tutaj s¹
te zabezpieczenia, ¿eby to nie by³o mniej ni¿ taka
kwota, która pozwoli upad³emu, po pierwsze, na
prze¿ycie, a po drugie…
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(Senator Grzegorz Czelej: Do tego zmierza³o
moje pytanie. Chodzi³o o porównanie z tym, jak
bêd¹ traktowani inni.)

Myœlê, ¿e ustawa nie precyzuje tego dok³adnie,
dlatego ¿e w prawie pracy s¹ inne zabezpieczenia,
które nie pozwalaj¹ zarabiaæ mniej ni¿ to mini-
mum, które jest ustalane odpowiednimi aktami
prawnymi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê jeszcze panów sprawozdawców o pozo-

stanie tu, poniewa¿ teraz chce zadaæ pytanie pan
senator Ryszard Knosala.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam takie pytanie byæ mo¿e teoretyczne, ale

na ogó³ jedn¹ z mo¿liwoœci jest wziêcie kredytu,
³añcucha kredytów, sieci kredytów. Czy w tym
wypadku na przyk³ad s¹dy mog³yby bankom daæ
jakieœ gwarancje? Bo przede wszystkim z tym
d³u¿nicy maj¹ k³opoty. Mo¿na by sobie wyobra-
ziæ, ¿e poddanie siê takiej procedurze oznacza, ¿e
jest jakieœ tam bezpieczeñstwo, ¿e ta osoba bê-
dzie dzia³aæ w sposób planowy, a zatem byæ mo¿e
mo¿na by³oby tej osobie udzieliæ kredytu. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Ministrze, chyba taka mo¿liwoœæ nie ist-
nieje, prawda?

(Senator Grzegorz Banaœ: To jest du¿y k³opot.)
(G³os z sali: Nie.)
Nie, nie istnieje taka mo¿liwoœæ. On musi prze-

¿yæ przez te piêæ lat, oczywiœcie po to, ¿eby potem
zdrowo wystartowaæ. Nie ma takiej mo¿liwoœci.

(Senator Leon Kieres: Ustawa o finansach pub-
licznych.)

S³ucham?
(Senator Leon Kieres: Ustawa o finansach pub-

licznych.)
Jest ustawa o finansach publicznych, jak mi

podpowiada pan profesor senator Kieres.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ…
Jeszcze pan senator Czelej, proszê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Jeszcze ja dopo-

wiem.)
To najpierw w sprawie poprzedniego pytania.

Senator Grzegorz Banaœ:

Szanowna Pani Marsza³ek, okazuje siê, ¿e im
póŸniej, tym nam siê radoœniej…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przyjem-
niej.)

…debatuje, chocia¿ sprawa jest bardzo powa¿-
na, bo to jest sprawa upad³oœci.

Jeœli zrozumia³em to pytanie, które zechcia³
postawiæ pan senator, to rzeczywiœcie jest pewien
k³opot. Bo mo¿na sobie wyobraziæ tak¹ oto sytua-
cjê, i¿ ten upad³y po to, ¿eby poprawiæ swoj¹ sy-
tuacjê, na przyk³ad przewalutowaæ kredyt, weŸ-
mie kolejny kredyt. Nie mo¿e, ju¿ z definicji nie mo-
¿e tego zrobiæ. S¹d musi oddaliæ wniosek o upad-
³oœæ, bo on ju¿ nie mo¿e po raz wtóry siê zatrudniæ.
Ba, je¿eli siê oka¿e, ¿e zwolni siê z pracy za swoj¹
zgod¹, bo ma widoki na lepiej p³atn¹ pracê, bo le-
piej poradzi sobie ze sp³atami wierzytelnoœci, to
s¹d niestety jego wniosek odrzuci, bo to jest ju¿ ko-
lejny kredyt. No, to wynika z czytania wprost tej
ustawy. Wiêc tu jest rzeczywiœcie k³opot, zreszt¹
na ten k³opot zwracali uwagê specjaliœci, i na razie
nie jesteœmy w stanie dok³adnie okreœliæ, w jaki
sposób nale¿a³oby ca³¹ rzecz oceniæ. Myœlê, ¿e pan
minister chyba te¿ powinien wyraziæ swoj¹ opiniê
w tej sprawie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Jako ostatni jeszcze…
Pan senator chce zadaæ pytanie?

Senator Jan Wyrowiñski:

Nie, nie, ja chcia³bym jeszcze dopowiedzieæ. Bo,
jak s¹dzê, pracê mo¿na zmieniæ, ale kiedy siê roz-
patruje wniosek o upad³oœæ, s¹d mo¿e oddaliæ
wniosek w sytuacji, gdy d³u¿nik zaci¹gn¹³ zobo-
wi¹zanie, bêd¹c niewyp³acalnym, albo do roz-
wi¹zania stosunku pracy d³u¿nika dosz³o z przy-
czyn le¿¹cych po stronie pracownika lub za jego
zgod¹. To s¹ okolicznoœci, które wykluczaj¹ mo¿-
liwoœæ przyjêcia wniosku. Je¿eli chodzi o za³at-
wienie sobie potem lepszej pracy, to ja myœlê, ¿e
taka mo¿liwoœæ istnieje. Nawet jest to, ¿e tak po-
wiem, wskazane, bo wtedy jest wiêksza pewnoœæ
realizacji planu sp³at, wiêksza pewnoœæ realizacji
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tej czêœci wierzytelnoœci, która jest objêta tym pla-
nem. Myœlê, ¿e z punktu widzenia pomyœlnoœci
ca³ej tej operacji taka sytuacja jest korzystniej-
sza.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, czas na pana. Proszê, pan se-
nator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:

Krótkie pytanie: czy d³u¿nicy po okresie piêciu
lat bêd¹ w jakiœ sposób rejestrowani, czy bêdzie
zakaz ich wprowadzenia na listê osób o mniejszej
czy…

(Senator Grzegorz Banaœ: Odpowiedniej wiary-
godnoœci?)

Tak, tak.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê ju¿ z miejsca odpowiedzieæ, bo rozu-
miem, ¿e to jest ostatnie pytanie.

Senator Jan Wyrowiñski:

Tak, tak, oczywiœcie.
Panie Senatorze, doskonale wiemy, ¿e jest Kra-

jowy Rejestr D³ugów, w zwi¹zku z tym ten jego
d³ug tam bêdzie a¿ do momentu, kiedy s¹d ostate-
cznie…

(Senator Grzegorz Czelej: Po tym okresie?)
Tak, po tym okresie, oczywiœcie, po tym okre-

sie.
(Senator Grzegorz Czelej: Czyli bêdzie na li-

stach niewiarygodnych d³u¿ników.)
S¹d wydaje wyrok i ta czêœæ wierzytelnoœci, któ-

ra nie zosta³a sp³acona, ale zgodnie z planem mia-
³a nie byæ sp³acona, przestaje wtedy byæ wierzytel-
noœci¹ i w zwi¹zku z tym…

(Senator Grzegorz Czelej: To wiemy.)
…on ma czyst¹ kartê.

Senator Grzegorz Czelej:

To wiemy, tylko ¿e banki i ró¿ne inne instytucje
finansowe prowadz¹ listê niewiarygodnych d³u¿-
ników. Czy ustawa przewiduje obligatoryjne wy-
kreœlenie czy nieprowadzenie tego typu list?

Senator Jan Wyrowiñski:

Wprost tego nie przewiduje, ale s¹dzê, ¿e inne
przepisy tego typu sytuacje chyba…

(SenatorLeonKieres: Poprostuniemaju¿d³ugu.)
Nie ma d³ugu, no, nie ma d³ugu, jest wyrok

s¹du i on zeruje konto.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pañstwo Senatorowie, projekt ustawy zosta³

wniesiony przez rz¹d. Do prezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac senackich, w ogóle w to-
ku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony
minister sprawiedliwoœci.

Witamy serdecznie pana ministra Zbigniewa
Wronê, podsekretarza stanu.

Zapraszam pana do przedstawienia opinii
rz¹du.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ta ustawa rzeczywiœcie jest istotnym novum

normatywnym w polskim systemie prawa, nie tyl-
ko prawa upad³oœciowego, ale w ogóle prawa cy-
wilnego i w ogóle prawa. Faktycznie dotyczy ona
niezmiernie istotnej kwestii dla tysiêcy zad³u¿o-
nych ludzi, którzy nie s¹ w stanie sp³acaæ swoich
d³ugów.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na pewne zasadni-
cze kwestie, które tutaj w pytaniach, w dotych-
czasowych wypowiedziach, w wypowiedziach pa-
na senatora Wyrowiñskiego, któremu bardzo
dziêkujê za wnikliwe przedstawienie ca³ej usta-
wy, jak równie¿ w wypowiedziach, w wyst¹pieniu
pana senatora Banasia, by³y obecne. Czy nie jest
to za szerokie, a mo¿e za w¹skie i czy nale¿ycie s¹
wywa¿one interesy wszystkich uczestników? To
jest sprawa zasadnicza. Czy jest balans miêdzy
interesem d³u¿nika i interesem wierzycieli? Czy
któryœ nie ma tutaj przewagi? I to przewagi zaró-
wno w sensie przepisów prawa materialnego, któ-
re daj¹ za du¿e uprawnienia, jak i przewagi proce-
sowej, je¿eli chodzi o uprawnienia w toku postê-
powania. Te wszystkie kwestie staraliœmy siê wy-
wa¿yæ.

Muszê powiedzieæ, ¿e w mojej ocenie ta propo-
nowana przez rz¹d bardzo istotna regulacja jest
i przez rz¹d, i przez parlament bardzo ostro¿nie
prowadzona. Z czego wynika uzasadnienie tezy,
¿e jest to ostro¿ne prowadzenie? Przede wszyst-
kim to nie jest tak, ¿e ka¿dy, kto siê lekkomyœlnie
zad³u¿y, bêdzie móg³ od razu skorzystaæ z tych do-
brodziejstw. Wprowadzone s¹ bardzo surowe
ograniczenia. Konieczne jest udowodnienie przez
d³u¿nika, ¿e d³ugi powsta³y z przyczyn wyj¹tko-
wych i niezale¿nych od niego okolicznoœci. Jest to
pojêcie przejête przez nas z prawa upad³oœciowe-
go, z artyku³u, który dotyczy wyj¹tkowej mo¿liwo-
œci powierzenia tak zwanego zarz¹du w³asnego.
W upad³oœci ogólnej, tej dotycz¹cej przedsiêbior-
ców, nie zaœ konsumenckiej, jest przepis, który
mówi, ¿e wyj¹tkowo mo¿na powierzyæ zarz¹d w³a-
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sny maj¹tkiem upad³emu, je¿eli zad³u¿enie po-
wsta³o z wyj¹tkowych i niezale¿nych od niego oko-
licznoœci. My przejêliœmy to pojêcie jako w ogóle
warunek wstêpny uruchomienia postêpowania
konsumenckiego. Wydaje siê, ¿e s¹ to bardzo w¹s-
ko uchylone drzwi, bardzo w¹sko uchylone. Trze-
ba to bêdzie udowodniæ, a jest ca³a doktryna, jest
orzecznictwo, jeszcze przedwojenne, bo to jest po-
jêcie z prawa upad³oœciowego, które zosta³o bardzo
d³ugo przed wojn¹ uchwalone. I to bêdzie stanowi-
³o, no nie chcê powiedzieæ, ¿e ucho igielne, mo¿e je-
dnak drzwi, ale bardzo w¹sko uchylone.

Dlaczego tak jest? To jest nowa instytucja, mu-
simy siê nauczyæ, jak ona bêdzie funkcjonowa³a,
musimy zobaczyæ, ile spraw bêdzie w s¹dach.
Trzeba by³o braæ pod uwagê to, ¿ebyœmy nagle,
nieostro¿nymi ruchami, nie spowodowali zalania
s¹dów sprawami upad³oœciowymi. To, ¿e takiego
zjawiska nie bêdzie, gwarantuje w³aœnie pojêcie
wyj¹tkowych, niezale¿nych od d³u¿nika okolicz-
noœci.

Tyle, je¿eli chodzi o zakres. A teraz wywa¿enie
uprawnieñ wierzyciela. Czy dajemy mu wystar-
czaj¹c¹ ochronê?

Otó¿ chcia³bym zwróciæ uwagê na kluczowe tu-
taj pojêcie planu sp³at. S¹ tu dwa etapy. Je¿eli ju¿
dojdzie do upad³oœci, je¿eli s¹d stwierdzi, ¿e wy-
stêpuj¹ te wyj¹tkowe, niezale¿ne od d³u¿nika oko-
licznoœci, i mo¿e wszcz¹æ postêpowanie upad³o-
œciowe, to najpierw spieniê¿a siê maj¹tek. Ale
oczywiœcie ten maj¹tek na ogó³ nigdy nie wystar-
czy, bo jakby wystarczy³, to nie trzeba by by³o
upad³oœci og³aszaæ. I wtedy dochodzi do drugiego
etapu: przyjmuje siê plan sp³aty. Z wnioskiem
o plan sp³aty musi wyst¹piæ d³u¿nik. Je¿eli d³u¿-
nik nie wyst¹pi z takim wnioskiem, nie wska¿e, co
mo¿e zaoferowaæ, to postêpowanie bêdzie umorzo-
ne i skoñczy siê tylko tym, ¿e czêœæ d³ugów, które
mo¿na by³o sp³aciæ, spieniê¿aj¹c maj¹tek, zostanie
sp³acona. W tym sensie jest to regulacja korzystna
dla wierzyciela, bo to jednak, co siê da w realnym
stanie rzeczy, to, na co pozwala maj¹tek d³u¿nika,
zostanie uregulowane. Ale jak d³u¿nik powiedzia³
A, to musi powiedzieæ B. Je¿eli nie powie, co ma do
zaoferowania, jakie ma mo¿liwoœci zarobkowe, jaki
d³ugi okres sp³at przewiduje, jakie s¹ terminy, je-
¿eli tego wszystkiego nie zaproponuje, to postêpo-
wanie siê skoñczy i on dalej zostanie z d³ugami. Te
d³ugi, które po spieniê¿eniu maj¹tku nie zosta³y
sp³acone, bêd¹ na nim ci¹¿y³y do momentu prze-
dawnienia roszczenia i praktycznie rzecz bior¹c do
koñca ¿ycia bêdzie nara¿ony na odnawianie postê-
powania egzekucyjnego.

Jakie uprawnienia ma wierzyciel? Otó¿ wierzy-
ciel ma prawo za¿¹daæ innych sp³at, wiêkszych,
czêstszych. Wszystko to podlega ocenie s¹du.
I s¹d decyduje. S¹d wcale nie jest zwi¹zany tym,
co d³u¿nik zaproponuje. Je¿eli d³u¿nik zapropo-

nuje mniej, to s¹d mo¿e zas¹dziæ wy¿sze kwoty,
w tym tak¿e bardziej rygorystyczny plan sp³aty.
Jakie bierze okolicznoœci pod uwagê? Tutaj korzy-
stamy z odes³ania do art. 370 ju¿ funkcjonuj¹ce-
go prawa upad³oœciowego. Ten przepis mówi, ¿e
przy orzekaniu, w tym wypadku o planie sp³aty,
ten przepis dotyczy czego innego, ale przy orzeka-
niu o planie sp³aty s¹d bierze pod uwagê mo¿liwo-
œci zarobkowe upad³ego, wysokoœæ niezaspokojo-
nych wierzytelnoœci i realnoœæ ich zaspokojenia
w przysz³oœci. Czyli te ¿yciowe okolicznoœci s¹d
bada. Potem, je¿eli ten plan jest realizowany, obo-
wi¹zuje swoista zasada rebus sic stantibus –
w obie strony – realizowana wtedy, kiedy zasadni-
czo zmieni¹ siê okolicznoœci, bo na przyk³ad po-
prawi siê sytuacja maj¹tkowa, ale poprawi siê, za-
znaczam, z przyczyn niezale¿nych od upad³ego.
Zak³adamy przecie¿, ¿e kwestie maj¹tkowe, mo¿-
liwoœci zarobkowe, realnoœæ sp³at, ¿e to wszystko
zostanie dok³adnie zbadane, zostanie wyjaœnione
dok³adnie i zgodnie z rzeczywistoœci¹. D³u¿nik ma
po prostu sp³acaæ tyle, bo tyle mo¿e. Je¿eli sp³aca,
to nie powinien byæ demotywowany do starania
siê o awans, o podniesienie zarobków, o wiêksz¹
zyskownoœæ prowadzonych przez siebie dzia³añ.
Gdybyœmy automatycznie przewidywali, ¿e wszy-
stko to, co wiêcej zarobi, od razu jest poch³aniane
przez wierzycieli, to byœmy go zdemotywowali.
A nam chodzi o to, ¿eby ten cz³owiek poczu³ siê ja-
koœ pewniej i zacz¹³ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci
zawodowe i wszelakie talenty gospodarcze itd.,
itd. Ale je¿eli spadnie mu manna z nieba czy kur-
ka zniesie z³ote jajko, to oczywiœcie wtedy klauzu-
la rebus sic stantibus znajdzie zastosowanie i s¹d
powinien zwiêkszyæ sp³aty. I odwrotnie – mówi³
ju¿ o tym pan senatora Wyrowiñski i nie tylko,
mówili o tym inni panowie senatorowie – je¿eli
d³u¿nik nie sp³aca rat z przyczyn od niego nieza-
le¿nych, bo na przyk³ad dotknê³a go w³aœnie jakaœ
zupe³nie od niego niezale¿na katastrofa ¿yciowa,
to s¹d mo¿e ingerowaæ w plan sp³aty w odwrotn¹
stronê. Wydaje siê wiêc, ¿e te regulacje s¹ elasty-
czne i zapewniaj¹ wywa¿anie interesów d³u¿nika
i wierzyciela.

Nie przewidziano rzeczywiœcie, jaka kwota
w okresie sp³aty pozostanie d³u¿nikowi na ¿ycie.
Ale s¹d, ustalaj¹c plan sp³aty, bierze pod uwagê
mo¿liwoœci zarobkowe i realnoœæ sp³at. No wiêc
nie bêdzie orzeka³ takich sp³at, które by finanso-
wo wykoñczy³y d³u¿nika. Te sp³aty musz¹ byæ re-
alne, o czym wyraŸnie mówi art. 370. Realne, to
znaczy takie, ¿eby on móg³ normalnie funkcjono-
waæ.

Je¿eli chodzi o jakieœ nowe zobowi¹zania, to tu-
taj nie przewidujemy ¿adnych mo¿liwoœci, wrêcz
jest zakaz zaci¹gania nowych zobowi¹zañ. D³u¿-
nik ma pracowaæ, ma sp³acaæ d³ug w maksymal-
nym okresie piêciu lat, ale nie mo¿e ryzykowaæ
i ponownie siê zad³u¿aæ. Wyj¹tek stanowi za-
ci¹ganie zobowi¹zañ, które s³u¿¹ zaspokojeniu
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bie¿¹cych potrzeb ¿yciowych jego i jego najbli¿-
szych. No wiêc oczywiœcie na czynsz, kupowanie
¿ywnoœci czy sprzêtu wyposa¿enia domowego.
Oczywiœcie to mo¿e kupowaæ, nie mo¿e natomiast
zaci¹gaæ innych zobowi¹zañ. Tak ¿e gwarancji dla
banków tutaj nie ma.

Moja wypowiedŸ w³aœciwie s³u¿y³a g³ównie
ustosunkowaniu siê do postawionego przez pana
senatora Góreckiego fundamentalnego pytania
o to, czyich interesów broni ustawa. Chcia³em po-
kazaæ pañstwu senatorom, ¿e broni i d³u¿nika,
i wierzycieli, ¿e ten balans zosta³ tutaj prawid³owo
ustawiony. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê up-
rzejmie jeszcze z nami zostaæ, bo widzê, ¿e pan
senator Ryszard Knosala wyra¿a chêæ zadania
pytañ panu ministrowi. Nie wiem, czy jeszcze in-
ni koledzy, inne kole¿anki równie¿ maj¹ taki za-
miar.

Proszê uprzejmie.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Ja bardzo króciutko.
Op³ata wynosi 200 z³. Domyœlam siê, ¿e jest to

op³ata symboliczna. Tak sobie pomyœla³em, ¿e
prowadzenie takiego procesu s¹dowego powinno
raczej kosztowaæ kwoty liczone w tysi¹cach, nie
wiem, czy mia³by to byæ tysi¹c, dwa czy trzy ty-
si¹ce. Czy to by³o mo¿e jakoœ kalkulowane? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.
(Senator Piotr Zientarski: To by stanowi³o ba-

rierê.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

No tak, by³o to kalkulowane. Chodzi³o o to, ¿eby
jednak tej mo¿liwoœci nie pozbawiaæ upad³ego. To
jest op³ata od samego wniosku, ale przecie¿ jest
jeszcze obowi¹zek poniesienia kosztów s¹do-
wych, które wynikaj¹ z innych przepisów. To jest
sama op³ata od tego wniosku. A wiêc to wydaje siê
ustawione tak, ¿eby nie pozbawiaæ tej mo¿liwoœci
mimo trudnej sytuacji finansowej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz senator Tadeusz Skorupa.
Proszê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Ja mam pyta-
nie, czy w tej ustawie wierzyciel jest na ca³kowicie
straconej pozycji, czy te¿ z tych wierzytelnoœci
mo¿e, na przyk³ad, zrobiæ sobie koszty w firmie
czy w jakimœ przedsiêbiorstwie i potr¹ciæ je od do-
chodów. Czy to wchodzi w grê?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Wierzyciel czy d³u¿nik… Ta ustawa dotyczy
d³u¿ników bêd¹cych osobami fizycznymi, które
nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Oczywi-
œcie on mo¿e póŸniej, jak ju¿ bêdzie prawomocne
orzeczenie...

(G³os z sali: To wierzyciela…)
Tak, wierzyciela.
Chcia³em wykazaæ, ¿e wierzyciel, jako ucze-

stnik postêpowania, na ka¿dym jego etapie bêdzie
siê móg³ ustosunkowaæ do wszelkich wniosków
d³u¿nika, w³¹cznie z wnioskiem o og³oszenie
upad³oœci, i potem kwestionowaæ plan sp³aty. Je-
¿eli uzna, ¿e plan sp³aty jest absolutnie nieadek-
watny do mo¿liwoœci zarobkowych i ¿e mo¿na
przewidzieæ znacznie wy¿sze sp³aty, to zdecydo-
wanie bêdzie siê tego domaga³. I tylko od s¹du, po
rozwa¿eniu wszystkich okolicznoœci sprawy, po
rozwa¿eniu mo¿liwoœci zarobkowych upad³ego,
kwestii realnoœci sp³at, wielkoœci jego maj¹tku…
No, maj¹tku ju¿ nie bêdzie, czyli w zasadzie to od-
pada, poniewa¿ plan sp³at jest ju¿ po likwidacji
maj¹tku, po jego spieniê¿eniu. Ale dopiero po roz-
wa¿eniu wysokoœci wierzytelnoœci pozostaj¹cych
do zaspokojenia, bo to siê bierze pod uwagê zgod-
nie z art. 370, i tych wszystkich okolicznoœci s¹d
ustali adekwatny do sytuacji plan sp³at.

Je¿eli bêdzie to rzeczywiœcie jakaœ nieprawdo-
podobna góra d³ugów, bo ró¿ne mog¹ byæ sytua-
cje… To dla jednych mo¿e byæ niewielkie zad³u¿e-
nia, ale dla tego cz³owieka, w tej konkretnej sytua-
cji ¿yciowej, przy jego z przyczyn obiektywnych
ograniczonych mo¿liwoœciach zarobkowych, to
mo¿e byæ katastrofa, bo on nigdy nie potrafi z tej
pêtli zad³u¿enia wyjœæ. Ale mog¹ byæ sytuacje spo-
wodowane, na przyk³ad, katastrof¹, jak¹œ klêsk¹
¿ywio³ow¹, w których bez winy d³u¿nika powsta-
n¹ ogromne d³ugi, i wtedy wierzyciel niestety rze-
czywiœcie bêdzie musia³ prawdopodobnie wiêcej
straciæ.
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Mówi¹c krótko, nie mo¿emy ¿¹daæ od d³u¿nika
wiêcej, ni¿ on jest w stanie zap³aciæ po spieniê¿e-
niu jego maj¹tku. S¹d ma obowi¹zek ustaliæ mak-
symalne sp³aty, które s¹ realne dla konkretnej
osoby.

(Senator Tadeusz Skorupa: Ja mia³em pytanie,
czy wierzyciel mo¿e te straty wliczyæ w koszty
dzia³alnoœci firmy, czy na innej zasadzie…)

(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie, nie, to s¹ zupe³nie inne przepisy. To s¹

przepisy o podatku dochodowym od osób praw-
nych albo fizycznych. Tam s¹ koszty uzyskania
przychodu, bardzo szczegó³owo wyliczone w usta-
wach podatkowych. Ta ustawa w ogóle tego nie
reguluje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Obecnie mamy zapisan¹ do g³osu jedn¹ osobê.
Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³

pan senator Kazimierz Kleina, a wyst¹piæ chce
pan senator Piotr Zientarski.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Trzy minuty.
Uregulowanie upad³oœci konsumenckiej sta-

nowi element niezbêdny w kompleksie ustaw re-
guluj¹cych postêpowanie z d³u¿nikami niewyp³a-
calnymi. Rozwi¹zania tego typu funkcjonuj¹ za-
równo w Europie, jak i na œwiecie. Najwa¿niejsze
jest jednak to, by nie dawaæ mo¿liwoœci korzysta-
nia z instytucji upad³oœciowych nieuczciwym
konsumentom. Instytucja upad³oœci konsumen-
ckiej odpowiada potrzebom Polaków – potwier-
dzaj¹ to badania opinii publicznej prowadzone za-
równo na grupie konsumentów, jak i wierzycieli.

Upad³oœæ konsumencka ma stanowiæ szansê
na powrót d³u¿ników, których niewyp³acalnoœæ
powsta³a wskutek wyj¹tkowych i niezale¿nych od
nich okolicznoœci. Konsekwencje zad³u¿enia osób
fizycznych wywo³uj¹ negatywne skutki nie tylko
wobec samego d³u¿nika, ale równie¿ wobec jego
najbli¿szej rodziny. Bez ryzyka mo¿na postawiæ
tezê, i¿ niewyp³acalnoœæ osoby fizycznej jest ró-
wnoznaczna z jej œmierci¹ cywiln¹, która w kon-
sekwencji stanowi Ÿród³o niekorzystnych zjawisk
spo³ecznych, takich jak trwa³a pauperyzacja,
przestêpczoœæ i wiele innych patologii. Wprowa-
dzenie wiêc upad³oœci konsumenckiej pozwoli
uchroniæ wiele polskich rodzin przed ich margi-
nalizacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym.

Nale¿y podkreœliæ, o czym ju¿ zreszt¹ by³a mo-
wa, ¿e przepisy chroni¹ zarówno d³u¿nika, jak
i wierzyciela, a upad³oœæ staje siê szans¹ dla kon-
sumentów, którzy z niezale¿nych od siebie przy-
czyn nie mog¹ regulowaæ swoich zobowi¹zañ.

Ustawa jest nam potrzebna zarówno z punktu
widzenia spo³ecznego, jak i gospodarczego. Nadto
upad³oœæ stanowi standard w rozwiniêtych syste-
mach gospodarczych, co równie¿ takie wymaga-
nia stawia wobec Polski.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Mia³ pan mówiæ trzy minuty, a mówi³ dwie, Pa-
nie Senatorze. Móg³ pan troszkê wolniej.

Proszê bardzo, pan senator Grzegorz Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e jest to ustawa, która

wywodzi siê z poprzedniej kadencji i jest bardzo
potrzebna w naszym kraju. Polska, bêd¹c w Unii
Europejskiej, musi mieæ te sprawy uregulowane.
I jest to ustawa, która wype³nia tê lukê.

Wielce pozytywn¹ rzecz¹ wprowadzan¹ przez tê
ustawê jest jej aspekt sprawiedliwoœci, bo dotyczy
ona tych, którzy z powodów losowych popadli
w k³opoty finansowe. I to jest bardzo istotne. Na
piêæ lat nak³ada siê na d³u¿nika bardzo ostry re-
¿im i ostro go dyscyplinuje, a po tym okresie sta-
wia siê go w bardzo jasnej sytuacji: bêdzie móg³
zacz¹æ od nowa.

Gdy rozwa¿amy, czy ta ustawa jest korzystniej-
sza dla d³u¿ników, czy dla wierzycieli, to w¹tpli-
woœci moje nasuwa sformu³owanie: do piêciu lat.
To jest po stronie minusów tej ustawy w obecnej
formie. Z punktu widzenia wierzycieli mo¿e siê to
w przysz³oœci okazaæ okresem za krótkim. Je¿eli
zaœ bêdziemy mieli do czynienia z okresem piêciu
lat i okresem dziesiêciu lat, nazwijmy to umo-
wnie, karencji, to myœlê, ¿e u czêœci osób dzia³a-
j¹cych i maj¹cych pecha czy dzia³aj¹cych nieod-
powiedzialnie mo¿e to zbyt szybko prowadziæ do
powtarzaj¹cych siê sytuacji tego typu, o które nie-
trudno obecnie, w dobie powracaj¹cych kryzysów
finansowych.

Jest to bardzo potrzebna ustawa. Myœlê, ¿e
w nastêpnych latach bêdzie ona nowelizowana
czy bêd¹ do niej wprowadzone poprawki w tych
kwestiach, które teraz budz¹ w¹tpliwoœci, a któ-
rych nie mo¿emy przewidzieæ, znaj¹c pomys³o-
woœæ naszych rodaków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Bardzo zapraszam pana profesora Leona Kie-

resa.
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Senator Leon Kieres:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
S¹ takie sytuacje w pracy organu przedstawi-

cielskiego, które zapadaj¹ nam w pamiêæ nie tylko
ze wzglêdu na sposób formu³owania myœli, spory,
temperament w dyskusji, co tak¿e dzisiaj mia³o
miejsce w czasie rozpatrywania jednego z pun-
któw porz¹dku obrad, ale przede wszystkim,
w moim przekonaniu, ze wzglêdu na rangê spraw
i nasz udzia³ w ich promowaniu oraz przyjmowa-
niu. W koñcu reprezentujemy, jak mówi konsty-
tucja, ca³y naród. Obdarzamy ten naród nie tylko
swoimi przymiotami ducha i charakteru w tym
temperamencie dyskusji, ale przede wszystkim
wartoœciami, które wnosimy do ³adu i porz¹dku,
miêdzy innymi do porz¹dku prawnego.

I chcia³bym, ¿ebyœmy mieli œwiadomoœæ, ¿e dzi-
siaj i w czasie g³osowania, jutro czy pojutrze, spot-
kamy siê w³aœnie z tak¹ sytuacj¹. Wprowadzamy,
jak mówi¹ prawnicy, do obiegu prawnego, do sys-
temu polskiego prawa instytucjê, której obecny
system prawa polskiego nie zna. Nie s¹ to przypad-
ki czêste, i ten fakt musi zostaæ tutaj podkreœlony.

Ponadto upad³oœæ konsumencka, wbrew temu,
co mo¿na by s¹dziæ, bêdzie, na co mam nadziejê,
instytucj¹ prawa polskiego korzystn¹ nie tylko
dla d³u¿nika niewyp³acalnego. W koñcu skoro po-
chylamy siê nad losem osoby ludzkiej, to tak¿e
w sprawach, zawinionych czy niezawinionych, bo
ka¿dy upada, w których spo³eczeñstwo powinno
bliŸniemu podaæ rêkê.

Ta ustawa jest w³aœnie tak¹ form¹ podania rêki
temu, kto, jak powiedzia³em, z ró¿nych przyczyn,
w ró¿nych okolicznoœciach, razem ze swymi naj-
bli¿szymi znalaz³ siê w sytuacji dramatycznej.

Do czasu wejœcia w ¿ycie tej ustawy wierzyciel
bêdzie móg³ odzyskaæ swoje wierzytelnoœci przede
wszystkim w ró¿nego rodzaju postêpowaniach,
które koñcz¹ siê egzekucj¹, zw³aszcza egzekucj¹
komornicz¹. Wprawdzie komornicy podlegaj¹
nadzorowi ze strony prezesa s¹du rejonowego, ale
pañstwo dobrze wiecie, jak te postêpowania wy-
gl¹daj¹, jak wygl¹da problem licytacji, post¹pieñ
w postêpowaniach licytacyjnych, które komorni-
cy prowadz¹. W tej kwestii uzyskujemy, w moim
przekonaniu, wiêksz¹, lepsz¹ ochronê, gwarancjê
– zarówno dotycz¹c¹ d³u¿nika, jak te¿ wierzycieli –
ze strony s¹du, sêdziego, komisarza, który w koñ-
cu sprawuje nadzór nad postêpowaniem z udzia-
³em syndyka. Bilansujmy wiêc pewne wady i zale-
ty tego rodzaju instytucji. One wystêpuj¹, jak po-
wiedzia³em – chodzi o wady, ale przede wszystkim
o zalety – po obydwu stronach bêd¹cych w tym
sporze o sposób wywi¹zania siê przez upad³ego
d³u¿nika ze zobowi¹zania.

I ostatnia kwestia, na któr¹ trzeba zwróciæ uwa-
gê: to postêpowanie jest postêpowaniem prowa-
dzonym przez s¹d powszechny, pod nadzorem
s¹du powszechnego. W zwi¹zku z tym rozumiem…

Sam wielokrotnie powtarza³em tezê, ¿e w s¹dzie,
tak jak na morzu, wszystko jest w rêkach Boga. S¹
wiêc sêdziowie – i sêdziowie, s¹ s¹dy – i s¹dy. Ale
mimo wszystko co do zasady nie wolno z góry, na-
wet w domyœle, dopuszczaæ, ¿e z racji tej konstruk-
cji postêpowania prowadzonego przed s¹dem,
nadzorowanego póŸniej przez s¹d, mo¿e siê to
wszystko skoñczyæ nieszczêœciem. Tak jak pan se-
nator Czelej mówi³, byæ mo¿e trzeba bêdzie tê usta-
wê nowelizowaæ, niemniej jednak ona, w moim
przekonaniu, otwiera pewn¹ now¹ kartê, jeœli idzie
o obowi¹zywanie polskiego systemu prawa.

Muszê jeszcze, tak¿e ze wzglêdu na mój tempe-
rament, powiedzieæ, ¿e oto okazuje siê, i¿ s¹ pew-
ne sytuacje w tej Izbie, o których potrafimy mówiæ
w sposób pokazuj¹cy, i¿ jesteœmy wobec siebie
przyjaŸnie nastawieni – za co te¿ dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo panu dziêkujê, Panie Senatorze.
Poniewa¿ nie ma wiêcej zg³oszeñ do dyskusji,

zamykam tê dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszê Komisjê Ustawodawcz¹,
Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Ko-
misjê Gospodarki Narodowej… Przepraszam…

(G³os z sali: Czy rz¹d chce siê ustosunkowaæ do
wniosków legislacyjnych?)

Tak, chwileczkê.
…oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o usto-

sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Powinnam by³a jeszcze, po zamkniêciu dysku-
sji, zapytaæ, czy przedstawiciel rz¹du chce siê
ustosunkowaæ do przedstawionych wniosków.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: To s¹ te wnioski
mniejszoœci? Bo myœmy dostali… To ta jedna po-
prawka?)

Tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Jesteœmy przeciwni tej poprawce. Je¿eli mogê,
to oczywiœcie uzasadniê to szerzej. Albo te¿ zrobi-
my to na posiedzeniu komisji.

(G³os z sali: Tak, na posiedzeniu komisji.)
No to na posiedzeniu komisji.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pañstwo senatorowie wyra¿aj¹ zgodê, ¿eby
to nast¹pi³o na posiedzeniu komisji?

(G³osy z sali: Tak, tak.)
Tak.
Dziêkujê pañstwu senatorom. Dziêkujê, Panie

Ministrze.
W takim razie raz jeszcze podkreœlê, ¿e g³oso-

wanie bêdzie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Zanim zarz¹dzê przerwê w obradach do jutra
do godziny 9.00, poproszê pani¹ sekretarz o od-
czytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

Komunikaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-

torialnego i Administracji Pañstwowej, Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpatrzenia
wniosków zg³oszonych w toku debaty do ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywia-
nia” odbêdzie siê w dniu dzisiejszym, to jest 19 lis-
topada, bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach Senatu w sali nr 217.

Komunikat nastêpny. Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawo-

dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych odbêdzie siê jutro o godzi-
nie 8.30 w sali nr 217.

Komunikat nastêpny. Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o in-
dywidualnych kontach emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw, a tak¿e do ustawy o eme-
ryturach pomostowych odbêdzie siê jutro
w przerwie obrad Senatu w sali nr 217. Godzina
rozpoczêcia posiedzenia zostanie podana w dniu
jutrzejszym.

I ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Zdro-
wia w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszo-
nych w trakcie debaty do ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u lu-
dzi – druk senacki nr 339 – odbêdzie siê w dniu ju-
trzejszym, to jest 20 listopada 2008 r., o godzinie
8.00 w sali nr 176.

Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê pañstwu senatorom.
Do zobaczenia jutro – myœlê o obradach plenar-

nych o godzinie 9.00.
Dziêkujê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 16)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
ZbigniewRomaszewski,MarekZió³kowski,Krystyna
Bochenek i marsza³ek Bogdan Borusewicz)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Jest przynajmniej jeden sekretarz.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 355,
a sprawozdanie komisji w druku nr 355A.

Proszê sprawozdawcê po³¹czonych komisji,
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci, senatora Leona Kieresa
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zaproszeni
Goœcie!

Przychodzi mi dzisiaj zabieraæ g³os w roli spra-
wozdawcy stanowiska dwóch po³¹czonych komi-
sji, Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Ustawodawczej, w sprawie fundamental-
nej dla obywateli. Tak to ju¿ jest w ¿yciu, ¿e oprócz
problemów wa¿nych dla naszego ¿ycia prywatne-
go, a tak¿e publicznego, które maj¹ charakter
noœny i w pewnym stopniu zapewniaj¹, bez wzglê-
du na to, jakie siê stanowisko zajmuje, ³atwy prze-
kaz na u¿ytek opinii publicznej, mamy równie¿
sprawy wa¿ne, z których wagi i znaczenia nie za-
wsze zdajemy sobie sprawê. Do takich zagadnieñ
nale¿¹ problemy bêd¹ce przedmiotem noweliza-
cji, o której bêdê teraz mówi³.

Nowelizacja dotyczy kodeksu postêpowania
cywilnego oraz tak zwanych ustaw zwi¹zkowych,
czyli zwi¹zanych z t¹ nowelizacj¹ k.p.c., kodeksu
postêpowania cywilnego. Materia jest trudna, ob-

szerna, specjalistyczna, postaram siê wiêc przed-
stawiæ pañstwu tylko podstawowe, istotne zasa-
dy. Jeœli ktoœ bêdzie chcia³ poznaæ szczegó³owe
rozwi¹zania prawne, to oczywiœcie jest dostêpny
tekst aktu prawnego, a ja czy ewentualnie pan dy-
rektor departamentu legislacyjnego w minister-
stwie – o, jest równie¿ pan minister Rêdziniak – na
pewno odpowiemy na wszystkie pytania szczegó-
³owe w tej materii.

Rzecz dotyczy przede wszystkim dostosowania
polskiej procedury cywilnej do rozwi¹zañ pra-
wnomiêdzynarodowych. Przy czym, ¿eby nie by³o
w¹tpliwoœci, powiem, ¿e nie jest to zwi¹zane tylko
z naszym cz³onkostwem w Unii Europejskiej. Pro-
jektowane rozwi¹zania prawne, zw³aszcza w za-
kresie tak zwanej reformy miêdzynarodowego
prawa postêpowania cywilnego, zosta³y tak ujête
w tej nowelizacji, ¿e maj¹ równie¿ zwi¹zek z postê-
powaniem cywilnym, z elementem tak zwanej za-
krajowoœci, czyli takim postêpowaniem, gdzie wy-
stêpuje tak zwany element transgraniczny. Zna-
czy to na przyk³ad, ¿e spór dotyczy stron, z któ-
rych jedna jest obywatelem polskim lub ma sie-
dzibê w Polsce, gdy jest jednostk¹ organizacyjn¹,
czy te¿ miejsce zamieszkania, a drug¹ stron¹ ta-
kiego sporu jest obywatel innego pañstwa, bez-
pañstwowiec, a wiêc apatryda, lub jednostka or-
ganizacyjna z osobowoœci¹ prawn¹ lub bez osobo-
woœci prawnej, maj¹ca siedzibê poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Takie jednostki organi-
zacyjne i takie osoby fizyczne niektóre przepisy
nazywaj¹ osobami zagranicznymi. Przes¹dzaj¹ca
jest tutaj zw³aszcza kwestia obywatelstwa albo te¿
miejsca zamieszkania lub siedziby.

W rozwi¹zaniach prawnych, o których za
chwilê bêdê mówi³, jeœli chodzi o osoby fizyczne,
w gruncie rzeczy odchodzi siê przy ustalaniu sta-
tusu osoby fizycznej od przyznawania decydu-
j¹cego znaczenia kwestii obywatelstwa, jak to
jest w polskim ustawodawstwie. Obywatelstwo
oczywiœcie bêdzie mia³o istotne znaczenie przy
uznawaniu, ¿e spór ma w³aœnie charakter trans-
graniczny, ¿e w tym sporze wystêpuje element
transgraniczny. Ta procedura bêdzie mia³a
szczególny charakter w niektórych sprawach,
zw³aszcza z zakresu stosunków rodzinnych,



a wiêc z zakresu ma³¿eñstwa, opieki nad dzieæmi,
a tak¿e w pewnych sytuacjach dotycz¹cych
spraw spadkowych, ale generalnie decydowaæ
bêdzie miejsce zamieszkania i sytuacje równo-
wa¿ne, o których mówi polskie prawo. Tymi sy-
tuacjami równowa¿nymi zbli¿onymi do miejsca
zamieszkania czy te¿, co nadal jest istotne, do
obywatelstwa, s¹ takie sytuacje, jak uzyskanie
statusu uchodŸcy, rezydenta d³ugoterminowego
Unii Europejskiej, prawa przebywania w Polsce
w oparciu o prawo do pobytu tolerowanego, do
korzystania z ochrony czasowej, do czasowego
pobytu. Te rozwi¹zania prawne, o których teraz
mówiê, wprowadzaj¹ jeszcze jedno pojêcie, do tej
pory nieznane polskiemu prawu, mianowicie
miejsce zwyk³ego przebywania. Jak to prawo dzi-
siaj uchwalane przewiduje, w pewnych sytua-
cjach s¹d bêdzie musia³ ustaliæ, na podstawie
wszystkich okolicznoœci, miejsce zwyk³ego prze-
bywania danego obywatela, bo zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym dzisiaj rozwi¹zaniem prawnym oby-
watel zamieszkuje w tej miejscowoœci, w której
przebywa z zamiarem sta³ego pobytu. Tutaj, jak
powiedzia³em, przy okreœlaniu szczególnych ele-
mentów dochodzi jeszcze ustalanie w³aœnie tego
zwyk³ego pobytu obywatela.

Ale ad rem. Otó¿ regulacje prawne, o których
teraz mówiê, dziel¹ siê na trzy czêœci. Czêœæ pier-
wsza dotyczy, jak powiedzia³em, reformy miêdzy-
narodowego prawa postêpowania cywilnego, czyli
procedury przed s¹dem, ¿eby nie by³o w¹tpliwo-
œci, zaznaczê, ¿e nie karnym, tylko przed s¹dem
rozpatruj¹cym sprawy z zakresu prawa cywilnego
czy te¿ prawa rodzinnego i opiekuñczego, sprawy
z zakresu prawa cywilnego, w szerokim tego s³owa
znaczeniu, a tak¿e z zakresu prawa handlowego
czy gospodarczego, a wiêc sprawy miêdzy przed-
siêbiorcami. Omawiane regulacje prawne dotycz¹
równie¿ dwóch innych zagadnieñ zwi¹zanych
z naszym cz³onkostwem w Unii Europejskiej,
mianowicie problemu realizacji tak zwanego eu-
ropejskiego nakazu zap³aty oraz problemów
zwi¹zanych z europejskim postêpowaniem w dro-
bnych sprawach spornych, maj¹tkowych, o rosz-
czenia pieniê¿ne do 2 tysiêcy euro.

Najpierw pierwsza grupa problemów, a wiêc
zwi¹zanych z reform¹ miêdzynarodowego prawa
postêpowania cywilnego. Ustalono wyraŸnie, ¿e
przy harmonizacji tych przepisów polskiego pra-
wa, przede wszystkim z prawem unijnym, chocia¿
nie tylko, wskazuje siê na sytuacjê, kiedy mamy
do czynienia z tak zwan¹ jurysdykcj¹ krajow¹ –
jurysdykcja krajowa oznacza, ¿e w³aœciwym
s¹dem jest s¹d polski – je¿eli strony w sporze s¹,
jak powiedzia³em, albo obywatelami dwóch ró¿-
nych pañstw, albo jednostkami organizacyjnymi
z siedzibami na terytorium ró¿nych pañstw, albo
osobami fizycznymi, które maj¹ miejsce zamiesz-

kania lub miejsce zwyk³ego pobytu na terytorium
ró¿nych pañstw. Problematyka ta jest tutaj ure-
gulowana jasno i jednoznacznie. Wystêpuje tu
wyraŸnie ³¹cznik zamieszkania; tylko w wyj¹tko-
wych przypadkach jest inaczej. Jeœli jedna ze
stron bêd¹cych w sporze zamieszkuje na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, to wtedy spór na-
le¿y do w³aœciwoœci s¹du polskiego. To dotyczy na
przyk³ad spraw ze stosunków ma³¿eñskich, gdzie
dodatkowo dochodzi jeszcze ³¹cznik obywatel-
stwa. Jeœli przynajmniej jedna ze stron bêd¹cych
w sporze jest obywatelem pañstwa polskiego, jeœli
ma³¿onkowie maj¹ miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyk³ego pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, to wówczas prawo polskie przy-
znaje nawet tak zwan¹ jurysdykcjê wy³¹czn¹
s¹dowi polskiemu, czyli s¹d polski jest w³aœciwy
do rozpatrzenia sporu. Mog¹ oczywiœcie wystêpo-
waæ takie sytuacje, kiedy sprawa z tak zwanej ju-
rysdykcji wy³¹cznej ju¿ wczeœniej zosta³a przez in-
ny s¹d rozpatrzona. Nie wyklucza to mo¿liwoœci
rozpatrzenia tej sprawy tak¿e przez s¹d polski. Je-
¿eli w sprawie zwi¹zanej z tak zwan¹ jurysdykcj¹
wy³¹czn¹, kiedy w œwietle prawa, które chcemy
uchwaliæ,wy³¹cznie s¹d polski jest w³aœciwy, to-
czy siê jednoczeœnie postêpowanie przed innym
s¹dem, to s¹d polski mo¿e zawiesiæ postêpowanie
do czasu rozstrzygniêcia sporu przed innym
s¹dem, ale nie jest, nie musi byæ zwi¹zany tym
w³aœnie rozstrzygniêciem.

Kolejny problem z zakresu reformy miêdzyna-
rodowego prawa postêpowania cywilnego to jest
problem tak zwanego immunitetu s¹dowego i eg-
zekucyjnego, czyli mo¿liwoœci zwolnienia, zw³asz-
cza osób fizycznych, z poddania siê jurysdykcji
s¹du polskiego. To oznacza, ¿e ktoœ mo¿e uzna-
waæ, ¿e s¹dy polskie nie s¹ w³aœciwe do rozstrzy-
gania sporów zwi¹zanych z jego sytuacj¹. Dotyczy
to g³ównie personelu dyplomatycznego, konsu-
larnego i cz³onków rodzin. Szczegó³owe rozwi¹za-
nia prawne s¹ w projektowanym akcie prawnym
ustalone.

Jak powiedzia³em, podsumowuj¹c tê czêœæ in-
formacji sprawozdawcy, w rozpatrywaniu spraw
obowi¹zuje zasada, ¿e to miejsce zamieszkania
lub miejsce zwyk³ego pobytu decyduje, jest pod-
stawowym ³¹cznikiem.

W sprawach szczególnych wygl¹da to w nastê-
puj¹cy sposób. Je¿eli idzie o sprawy ma³¿eñskie,
to proponuje siê wprowadzenie takich podstaw
jurysdykcji krajowej, czyli uznawania w³aœciwo-
œci s¹dów polskich, z których wynika, ¿e w pew-
nych sytuacjach w³aœciwoœæ s¹dów polskich jest,
jak powiedzia³em, wy³¹czna. W innych natomiast
s¹d polski mo¿e nie byæ w³aœciwy. Tak siê dzieje,
jeœli na przyk³ad obywatel polski ma miejsce za-
mieszkania lub zwyk³ego pobytu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach z zakresu prawa pracy w³aœci-
woœæ s¹du polskiego jest ustalana wtedy, kiedy
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pozwany ma w Rzeczypospolitej miejsce zamie-
szkania, zwyk³ego pobytu lub siedzibê, a tak¿e
w sprawach z powództwa, gdy idzie o ustalenie
stosunku pracy, i w sytuacji innego rodzaju, gdy
praca zazwyczaj by³a, jest lub mia³a byæ, jak mó-
wi projektowany przepis, wykonywana w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Dodatkowo jeszcze, nie bêdê ju¿ wchodzi³
w szczegó³y, problematyka okreœlenia w³aœciwo-
œci s¹dów polskich odnosi siê do spraw z zakresu
ubezpieczeñ. W sprawach konsumenckich pro-
jektowane rozwi¹zania prawne chroni¹, jak pisze
siê w uzasadnieniu, i zreszt¹ mówiliœmy o tym na
posiedzeniu po³¹czonych komisji, stronê s³absz¹,
a zw³aszcza ubezpieczonego oraz konsumenta.
W takich sytuacjach w projektowanych rozwi¹za-
niach prawnych d¹¿y siê w³aœnie do wzmocnienia
strony s³abszej i przyznaje siê jej dodatkowe pod-
stawy do ¿¹dania, by jej sprawa by³a rozpatrzona
w Polsce.

Uregulowane zosta³y jeszcze sprawy zwi¹zane
ze zobowi¹zaniami maj¹tkowymi wynikaj¹cymi
czy to z czynnoœci prawnych, czy to z zawartych
umów, czy to z innych zdarzeñ prawnych nie bê-
d¹cych czynnoœciami prawnymi. I tutaj decydo-
waæ bêdzie, gdy idzie o w³aœciwoœæ s¹du i jurys-
dykcjê s¹dów polskich, miejsce powstania zobo-
wi¹zania, w przypadku nieruchomoœci – miejsce
po³o¿enia nieruchomoœci, a szerzej mówi¹c, ma-
j¹tku pozwanego lub przys³ugiwania mu praw
maj¹tkowych. A wiêc miejsce po³o¿enia przed-
miotu sporu znowu decydowaæ bêdzie o w³aœci-
woœci s¹dów polskich, tam s¹d, gdzie jest miejsce
po³o¿enia przedmiotu sporu miêdzy stronami bê-
d¹cymi w sporze.

W sprawach spadkowych sytuacja jest dosyæ
szczególna, bo nawet jeœli s¹d polski nie bêdzie
w³aœciwy do prowadzenia postêpowania spadko-
wego, to s¹d polski bêdzie uczestniczy³ w tym po-
stêpowaniu przez przyznanie mu choæby prawa
do otwarcia testamentu, og³oszenia treœci tego te-
stamentu, chocia¿ decyduj¹ce dla ustalenia ju-
rysdykcji, czyli w³aœciwoœci s¹du, bêdzie miejsce
zamieszkania lub zwyk³ego pobytu spadkodawcy.

Dwie kolejne regulacje prawne maj¹ charakter
unikalny w porównaniu do tych, o których do tej
pory w sposób skrótowy, tylko co do zasad, mówi-
³em. One dotycz¹ europejskiego nakazu zap³aty –
i to jest wykonanie rozporz¹dzenia nr 1896
z 2006 r. – oraz zagadnienia europejskiego postê-
powania w sprawach drobnych, postêpowania,
w którym wartoœæ przedmiotu sporu nie przekra-
cza 2 tysiêcy euro – i to jest wykonanie rozpo-
rz¹dzenia nr 861 z 2007 r.

Obydwa rozporz¹dzenia notabene ju¿ w Polsce
obowi¹zuj¹, poniewa¿ zgodnie z zasadami stano-
wienia tak zwanego wtórnego prawa Unii Euro-
pejskiej, a wiêc dyrektyw, rozporz¹dzeñ, opinii,

zaleceñ oraz decyzji – te piêæ kategorii aktów pra-
wnych tworzy tak zwane prawo wtórne – rozpo-
rz¹dzenia i decyzje maj¹ charakter bezpoœrednie-
go obowi¹zywania, bezpoœredniej skutecznoœci
i nie trzeba podejmowaæ ¿adnych dzia³añ trans-
ponuj¹cych przepisy rozporz¹dzeñ do prawa we-
wnêtrznego. Inaczej jest z dyrektywami. Dyrekty-
wy okreœlaj¹ tylko cele regulacji prawnej, a sama
transpozycja, przeniesienie ich postanowieñ do
prawa wewnêtrznego, musi nast¹piæ przez przyjê-
cie w prawie wewnêtrznym odpowiednich ustaw.

W tych dwóch przypadkach, mianowicie gdy
idzie o europejski nakaz zap³aty i postêpowanie
w sprawach bagatelnych maj¹tkowo, uproszczo-
ne postêpowanie w sprawach spornych do 2 tysiê-
cy euro, mamy dwa rozporz¹dzenia. Te rozpo-
rz¹dzenia ju¿ obowi¹zuj¹, ale one wymaga³y pew-
nego uzupe³nienia, pewnego dostosowania prawa
polskiego, zw³aszcza ¿e projektodawca uzna³, i¿
sprawy europejskiego nakazu zap³aty oraz postê-
powañ w sprawach drobnych powinny byæ jedno-
licie uregulowane nie tylko wówczas, kiedy stro-
nami w sporze s¹ obywatele czy jednostki organi-
zacyjne z ró¿nych pañstw nale¿¹cych do Unii Eu-
ropejskiej, ale tak¿e wówczas, kiedy wi¹¿¹ce nas
dwustronne umowy miêdzynarodowe z innymi
pañstwami wymagaj¹ podobnego podejœcia.

Co ³¹czy te dwa rodzaje postêpowañ, gdy idzie
o europejski nakaz zap³aty oraz postêpowanie
w sprawach drobnych, pieniê¿nych do 2 tysiêcy
euro?

Przede wszystkim bardzo szybki tryb postêpo-
wania. Jest to postêpowanie uproszczone,
w gruncie rzeczy mo¿e ono siê sprowadzaæ do po-
stêpowania, powiem kolokwialnie, elektroniczne-
go. Powód wystêpuje z wnioskiem o zas¹dzenie
roszczenia lub stwierdzenie istnienia jego rosz-
czenia. S¹d oczywiœcie mo¿e przeprowadziæ roz-
prawê, ale œwiadków mo¿e przes³uchaæ na tej roz-
prawie w formie pisemnej. I dopiero z³o¿enie
sprzeciwu przez pozwanego mo¿e przenieœæ po-
stêpowanie z postêpowania uproszczonego na po-
stêpowanie zwyk³e.

Postêpowanie uproszczone prowadzi s¹d rejo-
nowy lub okrêgowy, ale referendarz ma prawo wy-
dawania zarz¹dzeñ w tym postêpowaniu. Do tego
uproszczenie tego postêpowanie polega na tym,
¿e sam wyrok, który jest jednoczeœnie tytu³em eg-
zekucyjnym, bêdzie opatrzony klauzul¹ wykonal-
noœci i bêdzie móg³ byæ przedstawiony do wykona-
nia, a wiêc do skierowania na przyk³ad na drogê
postêpowania egzekucyjnego, jeœli pozwany nie
chce dobrowolnie wykonaæ wyroku s¹dowego.

Jeœli chodzi o europejski nakaz zap³aty, to jest
to nakaz, który jest wystawiony na przyk³ad przez
s¹d innego pañstwa. A poniewa¿ d³u¿nik ma na
przyk³ad miejsce zwyk³ego pobytu, miejsce za-
mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ten nakaz zap³aty kierowany jest do s¹du
polskiego. On ustala, sprawdza tylko prawid³o-
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woœæ czy autentycznoœæ dokumentu. Zreszt¹
w tym postêpowaniu jest te¿ uregulowany pro-
blem weryfikacji prawdziwoœci dokumentu. Nie
zawsze trzeba nawet przedstawiaæ te dokumenty
w t³umaczeniu na jêzyk polski, zw³aszcza przed
polskimi jednostkami konsularnymi, chyba ¿e
strona przeciwna to kwestionuje. To jest kwestia
op³at, zmniejszenia kosztów postêpowania, zw³a-
szcza jeœli chodzi o obywateli polskich, którzy
uzyskuj¹ taki tytu³ egzekucyjny w pañstwie ob-
cym. I do tego postêpowanie uproszczone ma przy
realizacji europejskiego nakazu zap³aty ten walor,
¿e je¿eli rzecz nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci, to
tytu³ egzekucyjny jest wydawany przez referenda-
rza. Mo¿na te¿ zg³aszaæ sprzeciw, s¹ œrodki za-
skar¿ania, postêpowanie jest równie¿ dwuinstan-
cyjne. Generalnie rzecz bior¹c, to postêpowanie
znacz¹co chroni strony w znaczeniu tak zwanej
ekonomiki procesowej, poniewa¿ przebiega szyb-
ko, skutecznie, a jednoczeœnie z poszanowaniem
wszystkich uprawnieñ procesowych stron zaan-
ga¿owanych w sporze.

Tyle, jeœli chodzi o zasady tej nowelizacji, bardzo
obszernej, bo to jest kilkadziesi¹t artyku³ów na sie-
demdziesiêciu stronach, nowelizacji, która nie bu-
dzi³a w¹tpliwoœci w izbie ni¿szej polskiego parla-
mentu. Na posiedzeniu dwóch po³¹czonych komisji
te¿ nie kwestionowano, poza pewnymi drobnymi
w zasadzie sprawami… Ale to nie by³o kwestiono-
wanie przyjêtych regulacji prawnych. Prosiliœmy
tylko o pewne wyjaœnienia, chocia¿by w zakresie te-
go miejsca tak zwanego zwyk³ego pobytu, o wyjaœ-
nienie, co to znaczy, jak to bêdzie okreœlane, ponie-
wa¿ ta problematyka do tej pory w prawie polskim
nie by³a regulowana. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

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 senato-
rów pragnie zadaæ takie pytanie?

Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

PanieSenatorze, jakwygl¹daprzypadekzastoso-
wania art. 1105 w zakresie poddania jurysdykcji
obcego s¹du, je¿eli strony umówi¹ siê ze sob¹, rosz-
czenia zwi¹zanego z by³ymi maj¹tkami niemieckimi
miêdzy podmiotem polskim a podmiotem niemiec-
kim? Mogê podaæ kazus, tylko tak w minutê to jest
trudne. Ale powiedzmy tak: bardzo czêsto s¹
tworzone spó³ki albo zawierane mowy miêdzy by³y-
mi, uwidocznionymi jeszcze w ksiêgach wieczy-
stych, nieaktualnych, spadkobiercami a jakimœ
podmiotem polskim, na przyk³ad osob¹ fizyczn¹,

o przeniesienie tych praw pod jakimiœ warunkami.
Czymo¿e tobyæna tej zasadzie jednoczeœniepodda-
ne s¹dowi niemieckiemu, jako ¿e ten przepis mówi,
¿e strony oznaczonego stosunku prawnego mog¹
umówiæ siê na piœmie o poddaniu jurysdykcji
s¹dów pañstwa obcego, to jest z wzajemnoœci¹, wy-
³¹czaj¹c jurysdykcjê s¹dów polskich? Czy taki ka-
zus nie zagra¿a w jakimœ stopniu jurysdykcji s¹dów
polskich w tych sprawach?

Senator Leon Kieres:

Generalnie jurysdykcja s¹dów polskich, jak
powiedzia³em, jest zachowana w zakresie miejsca
po³o¿enia rzeczy, rzeczy ruchomych lub zw³asz-
cza nieruchomoœci.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przemienna jurys-
dykcja. Czêœæ zobowi¹zania…)

Tak jest, wiem. Strony oznaczonego stosunku
prawnego mog¹ umówiæ siê na piœmie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
…o poddanie, to jest art. 1105 §1, jurysdykcji

s¹dów pañstwa obcego wynik³ych lub mog¹cych
wynikn¹æ z niego spraw o prawa maj¹tkowe, wy-
³¹czaj¹c jurysdykcjê s¹dów polskich…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
…je¿eli umowa taka jest skuteczna wed³ug

prawa maj¹cego do niej zastosowanie w pañstwie
obcym. No, Panie Senatorze…

(Senator Piotr Andrzejewski: On tam mieszka
i tam nast¹pi³yby skutki.)

Panie Senatorze, jeœli chcemy siê umówiæ na
tego rodzaju okreœlenie w³aœciwoœci s¹du, no to
rzecz jest… Ustawodawca w swoich zamiarach
nie chce nas ograniczaæ. Ja rozumiem, ¿e mog¹
byæ… Pan dyrektor dobrze wie, ¿e prawo nie jest
w stanie, niestety, wyspecyfikowaæ wszystkich
przypadków i mieæ zastosowanie do ka¿dego ka-
zusu, prawda? Trudno pod konkretny przypa-
dek… Ja rozumiem, ¿e to jest pewna tendencja, ¿e
jest to pewne zjawisko. Ale mimo wszystko to od
nas zale¿y, ¿eby tego rodzaju sytuacja albo mia³a
miejsce, albo nie mia³a miejsca. To my siê ju¿
umawiamy, jak bêdzie wygl¹da³a ta jurysdykcja.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?

Senator Zbigniew Romaszewski:

To ja chcia³bym zapytaæ, jak w œwietle nowych
uregulowañ bêdzie wygl¹da³a ta bardzo s³ynna
sprawa pozbawienia praw opiekuñczych tej pani,
która uciek³a z dzieckiem… Jak to bêdzie rozpa-
trywane, je¿eli mamy do czynienia z sytuacj¹ nie-
zwykle tendencyjnych orzeczeñ i tendencyjnego
systemu prawnego w Niemczech?
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Senator Leon Kieres:

Ta problematyka jest regulowana w art. 1106
i 1107. Mianowicie art. 11062 i art. 11063 reguluj¹
problematykê w³aœnie spraw spornych miêdzy
ma³¿onkami oraz spraw miêdzy rodzicami i dzie-
æmi. Nie chcê tu szczegó³owo omawiaæ tych wszy-
stkich przypadków. Co do spraw ma³¿eñskich, to
do jurysdykcji krajowej nale¿¹ sprawy ma³¿eñ-
skie, je¿eli jeden z ma³¿onków albo jedna z osób
zamierzaj¹cych zawrzeæ ma³¿eñstwo jest obywa-
telem polskim albo, bêd¹c cudzoziemcem, ma
miejsce zamieszkania lub miejsce zwyk³ego poby-
tu w Rzeczypospolitej Polskiej b¹dŸ zamierza za-
wrzeæ ma³¿eñstwo w Polsce. A jeœli chodzi o spra-
wy stosunków miêdzy rodzicami a dzieæmi do ju-
rysdykcji krajowej nale¿¹ sprawy, je¿eli dziecko,
którego sprawa dotyczy, ma miejsce zamieszka-
nia lub miejsce zwyk³ego pobytu w Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub wnioskodawca i dziecko, którego
sprawa dotyczy, s¹ obywatelami polskimi, Panie
Marsza³ku. Je¿eli wiêc dziecko jest poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, to generalnie ju-
rysdykcja s¹du polskiego jest wy³¹czona, chyba
¿e, jak powiedzia³em, dziecko, którego sprawa do-
tyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce
zwyk³ego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub
wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy,
s¹ obywatelami polskimi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dr¹¿¹c temat, zapytam, Panie Senatorze, jak
w tej sytuacji wygl¹da… Bo tu jest i jurysdykcja
wynikaj¹ca z prawa niemieckiego, gdy¿ jedno z ro-
dziców jest w Niemczech i dotyczy go tamta jurys-
dykcja, i jest jurysdykcja prawa polskiego. Czy to
oznacza, ¿e tam s¹d mo¿e rozstrzygn¹æ sprawê
w jeden sposób, a tu w drugi? I jaki przepis koli-
zyjny to reguluje?

Senator Leon Kieres:

To wynika z tego, co ju¿ powiedzia³em. Je¿eli
dziecko przebywa na terytorium…

(Senator Piotr Andrzejewski: Bo tam w tej chwili
toczy siê sprawa.)

Tak jest.
(Senator Piotr Andrzejewski: I tam jest jurys-

dykcja niemiecka, a tu jest jurysdykcja s¹du pol-
skiego.)

Je¿eli dziecko…
(Senator Piotr Andrzejewski: Czyli mo¿emy wy-

snuæ wniosek, ¿e je¿eli nie bêdzie zarzutu zawis³o-
œci sprawy przed s¹dem niemieckim, to i tu s¹d
mo¿e rozstrzygn¹æ, i tam mo¿e s¹d rozstrzygn¹æ.

Czy mog¹ rozstrzygn¹æ odmiennie? Czy jest nor-
ma kolizyjna?)

Do jurysdykcji krajowej nale¿¹ na przyk³ad
sprawy o przysposobienie. I je¿eli… No, wpraw-
dzie to nie jest przysposobienie, ale…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale tam te¿ jest ta
jurysdykcja.)

Panie Senatorze, je¿eli dziecko przebywa na te-
rytorium Niemiec, to wy³¹czona jest jurysdykcja
s¹du polskiego. A je¿eli dziecko przebywa na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, to sytuacja robi
siê ciekawa, tak bym delikatnie powiedzia³, i ko-
rzystniejsza dla tego dziecka. W zwi¹zku z wpro-
wadzeniem do polskiego ustawodawstwa, w tej
w³aœnie ustawie, pojêcia zwyk³ego pobytu, trzeba
bêdzie udowodniæ, ¿e to dziecko przebywa w Pol-
sce, w oparciu o te elementy kszta³tuj¹ce jego
zwyk³y pobyt. Czy, mówiê w to cudzys³owie, upro-
wadzenie – choæ ja tego nie nazywam…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jednym s³owem,
kto uprowadzi dziecko…)

Nie nazywam tego uprowadzeniem. Jeœli z po-
czucia obowi¹zków rodzinnych, rodzicielskich,
z powodu uczuæ to dziecko zosta³o przywiezione
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to czy
mo¿na wówczas uznaæ, ¿e, przebywaj¹c przez rok
w ukryciu, ono przebywa tu w oparciu o ten zwyk-
³y pobyt? Tak jak pamiêtam sprawozdanie pos³a
sprawozdawcy w Sejmie i przedstawiciela rz¹du,
to s¹d polski, który bêdzie rozpatrywa³ wniosek,
na przyk³ad o uznanie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Uznanie.)
Prawda?
(Senator Piotr Andrzejewski: Ustala przes³ankê

jurysdykcji.)
Dok³adnie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Usta-

la co?)
Ustala, czy rzeczywiœcie mamy do czynienia

z miejscem zwyk³ego pobytu i czy w zwi¹zku z tym
nasz s¹d polski jest w³aœciwy, ¿eby tê sprawê roz-
patrzyæ, mimo ¿e s¹d niemiecki równie¿ tê sprawê
rozpatruje. Jak powiedzia³em, nie zawsze s¹d pol-
ski jest zwi¹zany orzeczeniem s¹dów niemiec-
kich.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tam co innego, tu
co innego… Wa¿ne, gdzie ma siê dziecko.)

Tak jest.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. W Polsce

jest wiele organizacji, które zajmuj¹ siê ró¿nymi
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kwestiami, i ekologicznymi, i politycznymi. Je¿eli
jakieœ stowarzyszenie wyda ulotkê, któr¹ chce
rozpowszechniæ albo rozpowszechni³o na teryto-
rium na przyk³ad Niemiec, i je¿eli s¹ jakieœ rosz-
czenia osób, które uwa¿aj¹, ¿e s¹ poszkodowane
w jakiœ sposób czy ¿e to godzi w ich godnoœæ itd.,
to czy taki obywatel niemiecki ma prawo wytoczyæ
polskiemu obywatelowi czy stowarzyszeniu pro-
ces cywilny?

Senator Leon Kieres:

Oczywiœcie, ¿e ma takie prawo, bo jak powie-
dzia³em w³aœciwoœæ s¹du polskiego bêdzie odno-
si³a siê do zobowi¹zañ wynikaj¹cych z czynnoœci
prawnych. Zawarliœmy umowê, ja jestem tym
z³ym obcokrajowcem, cudzoziemcem lub apatry-
d¹ i nie wykona³em tego zobowi¹zania, ale ta
czynnoœæ prawna nast¹pi³a czy umowa zosta³a
zawarta w Polsce, w zwi¹zku z tym w³aœciwa jest
tutaj jurysdykcja s¹du polskiego. Chyba, ¿e siê
umówiliœmy, ¿e oddajemy sprawê s¹dowi fran-
cuskiemu, niekoniecznie niemieckiemu, chocia¿
ja jestem obywatelem pañstwa niemieckiego.

Jeœli chodzi o tê sytuacjê, o której pani mówi,
gdy ktoœ uzna, ¿e dozna³ uszczerbku w zwi¹zku
z jakimœ zdarzeniem, na przyk³ad w³aœnie pomó-
wieniem – to nie jest czynnoœæ prawna obligacyj-
na – zwi¹zanym z wypuszczeniem tej ulotki, a to
zdarzenie mia³o miejsce w Polsce, to w moim prze-
konaniu s¹d polski bêdzie w³aœciwy, ¿eby rozpa-
trzyæ powództwo tego Niemca. Czy tak uzna, to ju¿
od s¹du zale¿y, okolicznoœci sprawy bêd¹ o tym
decydowa³y.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

przez rz¹d, do reprezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister sprawiedliwoœci.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Rêdzi-
niak, chcia³by zabraæ g³os w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci £ukasz Rêdziniak: Bardzo dziêkujê,
Panie Marsza³ku. Pan profesor Kieres przedstawi³
bardzo bogate uzasadnienie. Ja chêtnie odpo-
wiem na pytania, jakie mogliby mieæ panie i pano-
wie senatorowie, ale do dodania ju¿ nic nie mamy.
Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma…
(G³osy z sali: S¹, s¹.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, jak wygl¹da jurysdykcja w za-
kresie roszczeñ niemieckich zwi¹zanych – to jest
to samo pytanie – z wykonaniem zobowi¹zañ
z praw rzeczowych, ale zobowi¹zañ interpersonal-
nych? Chodzi o zbycie roszczenia na przyk³ad
z pos³ugiwaniem siê nieaktualnym, poœwiadczo-
nym przez Polskê jako wiarygodnym do dzisiaj,
zapisem z ksi¹g wieczystych na rzecz by³ych w³a-
œcicieli, i to nie tylko tych sprzed drugiej wojny
œwiatowej, ale i tych, którzy wyjechali po roku
1960. To pierwsze pytanie.

I drugie. Jak wygl¹da norma kolizyjna w wy-
padku spraw rodzinnych, takich jak przysposo-
bienie, sprawy zwi¹zane z losami dziecka, wtedy,
kiedy jest i jurysdykcja niemiecka, i jurysdykcja
w Polsce? Bo dziecko mo¿e siê znaleŸæ w Niem-
czech, mo¿e znaleŸæ siê w Polsce, a s¹d ustala,
gdzie ma miejsce zamieszkania. Z regu³y w spra-
wach rodzinnych miejsce zamieszkania dziecka
ustala siê tam, gdzie jest miejsce zamieszkania
rodzica, którego opiece ono podlega, czyli miejsce
zwyk³ego pobytu mo¿e mieæ gdzie indziej czy fak-
tyczne mo¿e mieæ gdzie indziej, a ustawowe gdzie
indziej. Powiedzmy, ¿e i s¹d niemiecki jest w³aœci-
wy, i s¹d polski. Czy mo¿na sprawê wnieœæ i tu,
i tu? Jaka jest norma kolizyjna w tym przypadku?

Proszê o odpowiedŸ na te dwa pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Sza-
nowny Panie Senatorze! Jeœli chodzi o odpowiedzi
na pytania pana senatora, to pierwsze dotyczy ro-
szczeñ z zakresu prawa rzeczowego. I tutaj
chcia³bym zwróciæ uwagê na dwie sprawy…

(Senator Piotr Andrzejewski: Pochodnych, zby-
cia praw wynikaj¹cych z ksiêgi wieczystej.)

Pochodnych, tak jest.
Ta kwestia regulowana jest dwojako. Przede

wszystkim regulowana jest przepisami prawa
wspólnotowego, bo jest rozporz¹dzenie Bruksela I,
które w³aœnie zajmuje siê kwestiami norm kolizyj-
nych. Ale zwracam równie¿ uwagê na to – pan pro-
fesor Kieres te¿ o tym wspomina³ – ¿e mamy nowy
specyficzny artyku³ w tej nowelizacji, art. 11038 §1,
który stwierdza, ¿e do wy³¹cznej jurysdykcji krajo-
wej nale¿¹ sprawy o prawa rzeczowe na nierucho-
moœci i o posiadanie nieruchomoœci po³o¿onej
w Rzeczypospolitej Polskiej. W zwi¹zku z tym
w tym zakresie jest wy³¹czna jurysdykcja krajowa.
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Je¿eli chodzi o normy kolizyjne ma³¿eñskie, to
sprawa jest bardziej skomplikowana. Tutaj rów-
nie¿ mamy przepisy wspólnotowe, gdy¿ istnieje
rozporz¹dzenie Bruksela IIA. Ale wywo³any do
tablicy mo¿e odniosê siê do przypadku pani Po-
krzeptowicz-Meyer, o którym by³ ³askaw wspo-
mnieæ pan marsza³ek Romaszewski. To jest bar-
dziej skomplikowana sprawa, poniewa¿ my jako
Rzeczpospolita nie mamy tutaj jurysdykcji. Ja siê
troszeczkê interesowa³em t¹ spraw¹ po pojawie-
niu siê doniesieñ prasowych. Indywidualny przy-
padek tej pani wygl¹da tak, ¿e ona mieszka
w Niemczech, mieszka³a tam z dzieckiem, rozwód
by³ wedle prawa niemieckiego, pierwsze orzecze-
nie o kontaktach z dzieæmi, wspólnym decydowa-
niu by³o wydane wedle prawa niemieckiego, po-
tem mia³o miejsce pierwsze uprowadzenie dziec-
ka i orzeczenie s¹du niemieckiego, nastêpnie by³
powrót do Niemiec, a w koñcu by³o kolejne nie-
mieckie orzeczenie o sposobie kontaktów z dzieæ-
mi. Zanim nast¹pi³o kolejne uprowadzenie, ta pa-
ni jeszcze rozpoczê³a dwa inne postêpowania
w niemieckich s¹dach. Tak ¿e tutaj my jurysdyk-
cji… To znaczy ja osobiœcie bardzo jej wspó³czujê,
ale my nie mamy ¿adnej jurysdykcji.

Je¿eli chodzi o rozstrzyganie tych kwestii w za-
kresie rozporz¹dzenia Bruksela IIA, to tutaj miej-
sce zwyk³ego pobytu jest takim ³¹cznikiem decy-
duj¹cym. Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê bardzo, ale to jeszcze nie jest pe³na od-
powiedŸ, bo chodzi o konkretn¹ normê, a nie o to,
gdzie ona jest. Prosi³bym wiêc, ¿eby mo¿e pan mini-
ster na adres: senator Piotr Andrzejewski, zreszt¹
dla kolegów te¿, do Senatu przes³a³ normê kolizyjn¹
wynikaj¹c¹ z rozporz¹dzenia Bruksela IIA. Ona nie
musi byæ inkorporowana do polskiego systemu, bo
i tak normy prawa miêdzynarodowego maj¹ prze-
wagê nad normami ustawowymi, tak ¿e w razie ko-
lizji z prawem polskim – to pan minister chyba po-
twierdza – te normy maj¹ pierwszeñstwo, i tak s¹
stosowane, je¿eli nawet s¹ sprzeczne z polskim
przepisem. Bêdê wdziêczny za przes³anie tych prze-
pisów rozporz¹dzeñ Bruksela I i Bruksela IIA doty-
cz¹cych tego konkretnego przypadku i roszczeñ ob-
ligacyjnych z praw rzeczowych. Dziêkujê bardzo

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci £ukasz Rêdziniak: Dobrze, dziêkujê.)

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, powracaj¹c jeszcze do tej
sprawy, zapytam, jakie s¹ tutaj mo¿liwoœci. Czy
toczy siê ju¿ postêpowanie w tej sprawie przed try-

buna³em strasburskim b¹dŸ luksemburskim? Bo
tutaj mamy do czynienia z dzia³aniami wyraŸnie
dyskryminacyjnymi, które siê powtarzaj¹ w ta-
kich sytuacjach.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przed trybuna³em luksemburskim nie mo¿e siê
toczyæ to postêpowanie, bo to jest sprawa indywi-
dualna. Z tego, co mi wiadomo, do Strasburga je-
szcze nie trafi³a sprawa tej pani. Ja mogê powie-
dzieæ o tym, jakie dzia³ania na pewno chcemy
podj¹æ. Mianowicie my jako Rzeczpospolita nie
mo¿emy ingerowaæ w postêpowania s¹dowe to-
cz¹ce siê za granic¹, bo ja bym nigdy nie dopuœci³
do tego, ¿eby obcy kraj ingerowa³ w nasze postê-
powanie s¹dowe, wiêc podobnie i my nie mo¿emy
ingerowaæ. A to, co mo¿emy zrobiæ, i uwa¿am, ¿e
powinniœmy zrobiæ, to na pewno w rozmowach
z niemieckimi kolegami, czy w Radzie Unii Euro-
pejskiej, czy te¿ jak bêd¹ konsultacje rz¹dowe,
podnieœæ kwestie stosowania prawa, pewnej deli-
katnoœci. Bo jak siê tocz¹ postêpowania s¹dowe,
gdy ludzie siê rozwodz¹ czy w zakresie kontaktów
z dzieæmi, to trudno nam w to wchodziæ. Powtarza
siê jednak kwestia Jugendamtów – ja i minister
spraw zagranicznych Wysokiej Izbie kiedyœ to t³u-
maczyliœmy – i dochodz¹ do nas sygna³y, ¿e fakty-
cznie nie zawsze ci urzêdnicy, a Jugendamty nie
s¹ organami s¹dowymi, s¹ to organy administra-
cyjne, wykazuj¹, powiedzmy, odpowiedni¹ wra¿-
liwoœæ, jeœli chodzi o kontakty pomiêdzy rodzica-
mi i dzieæmi. I to na pewno bêdziemy chcieli pod-
nieœæ wobec strony niemieckiej, ¿eby zwróciæ ich
uwagê na te problemy, ¿e one siê powtarzaj¹, ¿e
nasi obywatele nam to zg³aszaj¹.

Jedyn¹ opiek¹, jak¹ Rzeczpospolita mo¿e zape-
wniaæ w³asnym obywatelom, jest opieka konsu-
larna. Ale tutaj to nie jest taki przypadek, ¿eby by-
³a mo¿liwa opieka konsularna, bo to nie jest oso-
ba, która czasowo przebywa za granic¹, ona po
prostu mieszka na sta³e w obcym kraju. Tak ¿e
w przypadkach indywidualnych sporów s¹do-
wych mo¿e ewentualnie, je¿eli spe³nia wymogi
prawa miejscowego, korzystaæ z pomocy pe³no-
mocnika z urzêdu, tak samo, jak to jest w Polsce.
Oprócz tego, ¿e mo¿emy zg³aszaæ stronie niemiec-
kiej sygna³y, ¿e stosowanie prawa nie zawsze jest
dla nas zadowalaj¹ce, czy ¿e uwa¿amy, ¿e nastê-
puje dyskryminacja naszych obywateli… ja mo¿e
nie posuwa³bym siê tak daleko, ¿eby okreœlaæ to
s³owem „dyskryminacja”, ale…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Zakaz rozma-
wiania…)

Tak, ale powiedzia³bym raczej, ¿e niektóre rzeczy
s¹ niepokoj¹ce. Nie ukrywam, ¿e takie… Bo ja siê
zainteresowa³em t¹ spraw¹, sprawdziliœmy, czy
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mo¿liwa jest w ogóle jakakolwiek nasza rola. Nasza
rola jest ¿adna. W zesz³ym tygodniu wp³yn¹³ wnio-
sek s¹du niemieckiego na podstawie konwencji
haskiej o cywilnychaspektachuprowadzaniadzieci
i my go przekazaliœmy do s¹du w Polsce. W ogóle nie
wiadomo, czy ta pani jest z dzieckiem w Polsce, czy
nie. Ja na przyk³ad przeczyta³em w gazecie, ¿e s¹
w Francji. W zwi¹zku z tym ten wniosek nie bêdzie
rozpoznany i na tym siê skoñczy rola polskiego wy-
miaru sprawiedliwoœci. Ale jak najbardziej poczu-
wam siê do tego, ¿eby zg³aszaæ kolegom z mini-
sterstw sprawiedliwoœci innych krajów przypadki,
kiedy nie do koñca czujemy siê komfortowo, jeœli
chodzi o traktowanie naszych obywateli – taka sy-
tuacja tutaj zachodzi – i do tego siê zobowi¹zujê.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, ale ja chcia³bym, ¿eby jednak
przyznali pañstwo, ¿e mamy do czynienia po pro-
stu – nazywajmy rzeczy po imieniu – z dyskrymi-
nacj¹. Zakaz rozmawiania w jêzyku ojczystym to
ju¿ jest dyskryminacja, i to dyskryminacja objêta
równie¿ uregulowaniami konwencji europejskiej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Panie Marsza³ku, doskonale rozumiem obu-
rzenie pana marsza³ka, bo to nie jest przyjemna
sytuacja. Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê, ¿e aku-
rat ta sprawa indywidualna jest naprawdê wielo-
w¹tkowa, bo…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,
nie, mówiê ju¿ generalnie, a nie o tej konkretnej
sprawie. Mówiê o tych… )

Faktycznie by³y zg³aszane takie przypadki. Z in-
formacji, któr¹ przedstawia³ kiedyœ w Sejmie pan
minister Kremer, wiem, ¿e nasze MSZ poprzez pla-
cówki dyplomatyczne, g³ównie w Kolonii, interwe-
niowa³o w tej sprawie u w³adz niemieckich. Rów-
nie¿ my podejmiemy ten temat, bo MSZ podejmo-
wa³o to od strony opieki konsularnej, a my na pew-
no podejmiemy ten temat z kolegami niemieckimi
od strony opieki prawnej jako wymiar sprawiedli-
woœci. Co do tego na pewno zobowi¹zujê siê wobec
pana marsza³ka i Wysokiej Izby.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy imple-

mentuj¹c prawo unijne do systemu polskiego

prawa, zwracacie pañstwo uwagê na to, jak czy-
ni¹ to inne kraje? W jaki sposób dokonuj¹ tej im-
plementacji? W szczególnoœci chodzi mi o na-
szych zachodnich s¹siadów. Jak oni to robi¹?
Czêstokroæ odnoszê wra¿enie, ¿e dokonuj¹ oni
rzeczywiœcie implementacji prawa unijnego, ale
przejawiaj¹ w tym zakresie wyj¹tkow¹ troskê
o w³asnych obywateli i o interesy w³asnego pañ-
stwa. Czy wzorujemy siê równie¿ na pewnych do-
œwiadczeniach, w tym wypadku tego pañstwa?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Je¿eli chodzi

o kwestie implementacyjne, to muszê podkreœliæ
jedn¹ rzecz. Wszystkie kraje unijne s¹ zobowi¹za-
ne do dokonywania implementacji w taki sam
sposób, tutaj nie ma mo¿liwoœci odstêpstw. Kraj,
który nie implementuje b¹dŸ w niepe³ny sposób
implementuje dane postanowienia unijnych ak-
tów prawnych, nara¿a siê na postêpowanie
z art. 226 traktatu wspólnotowego, wszczynane
przez Komisjê Europejsk¹. Komisja, która, przy-
znajê, ma tak¹ rolê gardien des traités, stra¿nicz-
ki porz¹dku prawnego, œledzi to na bie¿¹co
i wszczyna postêpowanie. Podam zupe³nie inny
przyk³ad. My na przyk³ad bêdziemy musieli zno-
welizowaæ w ma³ym zakresie kodeks cywilny, jeœli
chodzi o ochronê umów konsumenckich, bo nie
mamy pe³nej implementacji. Wysz³o to przypad-
kowo, Komisja zwróci³a nam kiedyœ na to uwagê.
I w ten sam sposób wszystkie kraje s¹ sprawdza-
ne przez Komisjê, a w przypadku, kiedy dochodzi
ona do wniosku, ¿e implementacja nie mia³a miej-
sca b¹dŸ jest niepe³na, Komisja natychmiast
wszczyna postêpowanie.

Je¿eli chodzi o ochronê w³asnych obywateli, to
pan senator s³usznie zwróci³ na to uwagê, ale, jak
wyjaœnia³em przed chwil¹, na pewno nie jest to
kwestia dotycz¹ca implementacji, bo wszyscy ro-
bi¹ w ten sam sposób. Jest to raczej kwestia pew-
nej praktyki oraz zwracania uwagi i na sposób
traktowania, i sposób wykonywania prawa. Po-
wiedzia³bym, ¿e jest to bardziej sfera egzekucji ni¿
legislacji. Có¿ mogê powiedzieæ? Na pewno wy-
ci¹gamy wnioski z tej lekcji. Widzimy, jak inne
kraje traktuj¹ pewne kwestie. Nie ukrywam, ¿e na
pewno bêdziemy chcieli robiæ to jak najbardziej
podobnie, z korzyœci¹ dla obywatela polskiego,
z jednym zastrze¿eniem, ¿e musimy dzia³aæ i w ra-
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mach prawa wspólnotowego, i naszego prawa. Ale
wracaj¹c do implementacji, zapewniam, ¿e zgod-
nie z zasadami powinno siê to odbywaæ wszêdzie
tak samo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, a czy nie wystarcza w tych
wszystkich sytuacjach, zamiast drobiazgowego
przypisywania i psucia polskiego systemu praw-
nego – to jest generalne pytanie – zastosowanie
ogólnej klauzuli konstytucyjnej implementacyj-
nej z art. 91 ust. 3? Mówi on, ¿e je¿eli wynika to
z ratyfikowanej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umo-
wy konstytuuj¹cej organizacjê miêdzynarodow¹,
prawo przez ni¹ stanowione jest stosowane bez-
poœrednio, maj¹c pierwszeñstwo w przypadku
kolizji z ustawami. Czy nie wystarczy³oby powo³y-
waæ siê na ogóln¹ klauzulê dla zastosowania tego
prawa, zamiast dziurawiæ wszêdzie polski system
prawny normami o nik³ej jakoœci legislacyjnej?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo powa¿ne pytanie.)
Jak najbardziej.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Absolutnie zga-

dzam siê z panem senatorem, ¿e nie nale¿y robiæ
niepotrzebnych zmian, bo jest to szatkowanie
prawa. Pan senator jako adwokat doskonale wie,
¿e prawo jest nauk¹ systemow¹. Zmiana jakie-
gokolwiek klocka w systemie powoduje, ¿e w in-
nych miejscach mog¹ powstaæ problemy. Dlatego
osobiœcie jestem tego du¿ym przeciwnikiem.

Je¿eli chodzi o tê nowelê, to jest ona konieczna.
Mamy dwa akty prawa wspólnotowego obowi¹zu-
j¹ce bezpoœrednio – jedno rozporz¹dzenie dotyczy
drobnych roszczeñ, a drugie postêpowania naka-
zowego – i bez zmiany procedury cywilnej nie by-
³oby po prostu mo¿liwe wdro¿enie ich w Polsce.
Przyk³adowo tutaj podobnie…

(Senator Piotr Andrzejewski: To oznacza, ¿e
siê ich nie stosuje, wiêc nawet gdyby nie by³y
wpisane…)

Stosuje siê je… To znaczy one uzyskaj¹ moc
w grudniu i w styczniu, ju¿ nie pamiêtam tak do-
k³adnie. Ale my z kolei narazilibyœmy siê na zarzut
Komisji, ¿e nie mo¿na u nas tego wyegzekwowaæ,
pomimo ¿e te akty nas wi¹¿¹, bo brakuje przepi-
sów procedury cywilnej. W krajach o podobnej
kulturze prawnej jak Polska, takich jak Austria
czy Niemcy, zrobiono dok³adnie to samo, czyli no-
welizacjê k.p.c. W krajach anglosaskich jest tro-
szeczkê inaczej, bo jest tam inna procedura. Je¿e-
li te przepisy wejd¹ w ¿ycie, to nale¿y je wykony-
waæ. Rzecz jasna, je¿eli da siê cokolwiek stosowaæ
wprost, to ja nie bêdê chcia³ zajmowaæ czasu Sej-
mu i Wysokiej Izby, ¿eby zmieniaæ kolejne kodek-
sy, bo to powoduje niepotrzebne…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jasne.)
Ale chcia³bym zoznaczyæ, ¿e czasami noweliza-

cje s¹ te¿ konieczne z tego wzglêdu, ¿e niestety
prawniczy jêzyk unijnych aktów jest straszny,
jest o wiele, wiele gorszy od prawniczego jêzyka
polskiego. Dlatego jednak przy implementacjach,
jeœli coœ robimy, to staramy siê to robiæ, u¿ywaj¹c
polskiej terminologii kodeksowej i polskiej termi-
nologii prawniczej. Przyznajê siê te¿ jako adwo-
kat, ¿e czasami, czytaj¹c rozporz¹dzenia, po pro-
stu nie wiem, o co w nich chodzi, bo jest kazuisty-
cznie dobrany jêzyk, jest masa anglicyzmów
i s³ów, które nie wystêpuj¹ w polskim porz¹dku
prawnym. Dlatego te¿ implementacja w wielu
przypadkach s³u¿y poprawieniu jakoœci prawa.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

pisa³ siê do g³osu.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja siê zapisujê.)
A, proszê bardzo, proszê bardzo.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Mo¿na tutaj?)
Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przy okazji zmiany kodeksu postêpowania cy-

wilnego nasunê³a mi siê jedna uwaga zwi¹zana
z proponowan¹ zmian¹ art. 1302 §3. Ta zmiana
ma na celu usuniêcie niepoprawnej, nielogicznej
redakcji tego przepisu. Sprowadza siê do wprowa-
dzenia – zreszt¹ ca³kiem od niedawna, bo od mo-
mentu, kiedy ustalono now¹ ustawê o kosztach
s¹dowych – instytucji odrzucenia œrodków odwo-
³awczych sporz¹dzanych przez profesjonalnego
pe³nomocnika, o ile zosta³a uiszczona w niew³a-
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œciwej wysokoœci op³ata od tych œrodków odwo-
³awczych. Proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e skoro
ju¿ dokonujemy zmiany, chocia¿ w zasadzie jedy-
nie redakcyjnej, jak wynika z tej propozycji, to jest
to okazja, ¿eby w ogóle zastanowiæ siê nad celowo-
œci¹ i sensem istnienia tego przepisu. Jest to, pro-
szê pañstwa, przepis skandaliczny, który de facto
i de iure zamyka stronom dostêp do s¹du. A do-
stêp do s¹du, jak przypominam, gwarantowany
jest w art. 45 konstytucji; je¿eli chodzi o œrodki
odwo³awcze, to równie¿ bodaj¿e w art. 73 albo
art. 78 konstytucji, ponadto gwarantowany jest
równie¿ przez art. 6 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka. Skoro obecnie, proszê pañstwa, za-
pad³o ju¿ orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
w zakresie dostêpu do s¹du, co prawda na tle in-
nego, ale analogicznegow treœci artyku³u,
art. 370, w którym te¿ jest zapis, który mówi³ – jest
to ju¿ w czasie przesz³ym, bo na szczêœcie zosta³
on uchylony orzeczeniem Trybuna³u Konstytu-
cyjnego – ¿e je¿eli s¹ pewne niedoci¹gniêcia, na-
zwijmy to, wady apelacji sporz¹dzonej przez pro-
fesjonalnego pe³nomocnika, bardzo zreszt¹ drob-
ne, polegaj¹ce na przyk³ad na tym, ¿e siê nie
wska¿e, czy siê zaskar¿a wyrok w ca³oœci, czy
w czêœci, to te¿ daje to uprawnienie s¹dowi do od-
rzucenia apelacji. W praktyce dochodzi³o do ta-
kich absurdów, ¿e s¹dy odrzuca³y apelacje tylko
dlatego, ¿e adwokat nie u¿y³ tej formu³ki, któr¹
nale¿a³oby tu powtarzaæ jak mantrê, czy siê za-
skar¿a wyrok w ca³oœci, czy w czêœci, mimo ¿e
z treœci zaskar¿enia wynika³o, czy jest to zaskar-
¿enie ca³oœci wyroku, czy te¿ zaskar¿enie czêœci
wyroku. Podam przyk³ad. Ktoœ zaskar¿a³ sprawê
o dzia³ maj¹tku, w której wartoœæ przedmiotu wy-
nosi³a 100 tysiêcy, nie napisa³, ¿e zaskar¿a to po-
stanowienie w ca³oœci, ale napisa³, ¿e wartoœæ
przedmiotu zaskar¿enia wynosi 100 tysiêcy z³.
Z tego wynika, ¿e zaskar¿y³ ca³oœæ.

Równie¿ z argumentów podniesionych tak
w zarzutach, jak i w uzasadnieniu wynika³o, ¿e
nastêpuje zaskar¿enie tego orzeczenia w ca³oœci,
a mimo to s¹dy mia³y czelnoœæ odrzucaæ tak¹ ape-
lacjê, twierdz¹c, ¿e nie zosta³a u¿yta formu³ka
mówi¹ca o zaskar¿eniu orzeczenia w ca³oœci.
Moim zdaniem, jest to oczywiste robienie sobie
przez takie s¹dy kpin z wymiaru sprawiedliwoœci
i de facto jest to uchylanie siê od powinnoœci, do
jakiej s¹dy zosta³y powo³ane w demokratycznym
pañstwie prawa. One maj¹ obowi¹zek spe³niaæ te
funkcje, nie jest to ich przywilej, tylko obowi¹zek.

Niestety, podobna sprawa zachodzi na tle sto-
sowania ustawy o kosztach s¹dowych. Proszê
pañstwa, s¹ przypadki, kiedy s¹dy maj¹ czelnoœæ
odrzucaæ œrodki odwo³awcze nawet w przypad-
kach, gdy zosta³a uiszczona wy¿sza op³ata, ani¿eli
to by wynika³o z obliczenia. S¹ takie sytuacje, ¿e
ktoœ siê pomyli i wniesie wy¿sz¹ op³atê, albo na-

wet siê nie pomyli, tylko œwiadomie zap³aci, bo po
prostu nie ma w kasie s¹du okreœlonych nomina-
³ów znaków s¹dowych – bo to w kasie kupuje siê
znaczki s¹dowe, które siê nakleja – wiêc mo¿e na-
kleiæ na przyk³ad za 10 z³ wiêcej, jeœli nie ma
mniejszego nomina³u.

Proszê pañstwa, nie mo¿emy doprowadzaæ in-
stytucji wymiaru sprawiedliwoœci do absurdu.
Je¿eli istnieje przepis, który w tej chwili daje pole
manewru, umo¿liwia wydawanie tak skandalicz-
nych orzeczeñ, to uwa¿am, ¿e najwy¿sza pora, ¿e-
by go uchyliæ, zw³aszcza ¿e Trybuna³ Konstytucyj-
ny uchyli³ ju¿ §4 tego przepisu w odniesieniu do
stawiania takiego samego wymogu, jak profesjo-
nalnym pe³nomocnikom, osobom, które prowa-
dz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Uchyli³ go w tym za-
kresie w odniesieniu do osób, które prowadz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tylko i wy³¹cznie z tego
powodu, ¿e w tym zakresie zosta³o to zaskar¿one.
Po prostu znalaz³ siê jakiœ przedsiêbiorca, który
uzna³, ¿e zosta³y naruszone jego prawa.

(Sygna³ telefonu komórkowego)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê wy³¹czyæ komórkê.)
Tak, wiem, ale mechanizm siê popsu³. Przepra-

szam najmocniej, usi³owa³em wy³¹czyæ…
Proszê pañstwa, w tym zakresie zosta³o to za-

skar¿one i dlatego w tym zakresie Trybuna³ Kon-
stytucyjny orzek³ uchylenie tego przepisu, bo Try-
buna³ Konstytucyjny jest zwi¹zany granicami
skargi. Nie by³o skargi, która dotyczy³aby tego¿
§3, ale – tak jak powiadam – skoro §4 jest identy-
czny w treœci z §3, to najwy¿sza pora, ¿eby go rów-
nie¿ uchyliæ. Tym bardziej ¿e – tak jak wspomnia-
³em – analogiczne postanowienie art. 370, które
dotyczy³o apelacji, te¿ zosta³o uznane przez Try-
buna³ Konstytucyjny za sprzeczne z konstytucj¹.

Dlatego, proszê pañstwa, apelujê, sk³adam
wniosek, ¿ebyœmy podjêli wreszcie rozstrzygniê-
cie, zdecydowali, ¿e uchyla siê §3 art. 1302. Jest to
przepis, który czyni bardzo du¿o szkody, który za-
myka dostêp do s¹du, który powoduje postrzega-
nie przez spo³eczeñstwo wymiaru sprawiedliwo-
œci jako instytucji, która nie spe³nia zadañ, jakie
zosta³y na ni¹ na³o¿one. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, jeœli ja zamknê dyskusjê,

a pan nie z³o¿y wniosku na piœmie…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja mam wniosek na

piœmie, oczywiœcie, tak, tak, ju¿ sk³adam, jest ju¿
przygotowany. Podpisujê i sk³adam.)

Dobrze, dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿…)
Informujê… Ktoœ jeszcze, tak?
(SenatorPiotrAndrzejewski: Tak, tak, jeszcze ja.)
Proszê bardzo.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Przy³¹czam siê do tego wniosku i te¿ go z³o¿ê na
rêce pana marsza³ka. Dlaczego? Dlatego ¿e twier-
dzê, ¿e przepis ten stanowi obejœcie konstytucji,
obejœcie jednego z podstawowych praw cz³owieka
i jest on nagminnie z naruszeniem podstawowego
prawa cz³owieka, prawa zawartego i w konstytu-
cji, i w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka,
w Polsce stosowany.

Art. 45 konstytucji, który jest przepisaniem
czy, jak to siê mówi, implementacj¹, ale jest to
niezale¿ne od tego, jest sformu³owaniem art. 6…

(Sygna³ telefonu komórkowego)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, ja bym jednak prosi³, ¿eby nie wno-
siæ na salê w³¹czonych komórek, bo to strasznie
przeszkadza.)

Tak jest.
Jest on implementacj¹ art. 6 Europejskiej Kon-

wencji Praw Cz³owieka, który mówi o prawie do
procesu, do rozpoznania sprawy przed s¹dem.
Art. 45 mówi: „ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnio-
nej zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny
i niezawis³y s¹d”. Ka¿dy.

Je¿eli na skutek nieudolnoœci, pomy³ki b¹dŸ
zbiegu okolicznoœci, zdarzeñ losowych, bo i tak
mo¿e byæ, nie nastêpuje z³o¿enie w³aœciwej op³aty
albo ta op³ata o parê groszy jest inna, to wówczas
bez swojej winy cz³owiek jest pozbawiony podsta-
wowego prawa, które jest zawarte w art. 45 kon-
stytucji i w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka, tak samo jest w standardach ONZ. To
jest jedno z najbardziej powszechnych, obowi¹zu-
j¹cych na œwiecie praw cz³owieka.

Pos³ugiwanie siê pozbawianiem tego prawa przez
polskie s¹dy jest nagminne pod takim pretekstem,
¿e przecie¿ fachowiec reprezentowa³ tê osobê. Tak,
alenie represjonuje siê,niepozbawiasiêprawa tego
fachowca czy reprezentanta, tylko pozbawia siê te-
go prawa osobê uprawnion¹. Wydaje mi siê, ¿e to
posz³o chyba za daleko w zakresie eliminacji i naru-
szania interesu osoby, która ma prawo do rozpa-
trzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez
w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d.
Ca³e orzecznictwo mówi o równoœci, broni jej, mówi
o warunkach brzegowych i charakterze tego proce-
su, tymczasem prawo polskie chyba wychyli³o siê
w bardzo niebezpiecznym kierunku, a pog³êbia to
praktyka s¹dów. Dlatego ten przepis stoi dzisiaj
w kolizji z praktycznym zrealizowaniem tych praw,
które s¹ ju¿ standardem. Obok prawa do ¿ycia, do
wolnoœci, do swobodnego wyra¿ania pogl¹dów to
jest jedna z podstawowych gwarancji, która w Pol-
sce jestnagminnienaruszana,a roszczeniaodszko-
dowawcze wobec pe³nomocnika czy wobec zdarze-
nia losowego nie zast¹pi¹ mo¿liwoœci realizowania
tego prawa. Dlatego przy³¹czam siê do tego wnios-
ku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli senator Andrzejewski i se-
nator Cichoñ.

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków? One jedno-
znacznie wynika³y z dyskusji.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Z tego, co rozumiem, Panie Marsza³ku, teraz
zostanie zwo³ane posiedzenie komisji, wiêc mo¿e
wtedy siê do tego odniesiemy, bo to jest zmiana
systemowa, nad któr¹ trzeba siê bêdzie zastano-
wiæ i j¹ przedyskutowaæ. Zreszt¹ nie jest ona bez-
poœrednio zwi¹zana z t¹ zmian¹ przepisów doty-
cz¹cych miêdzynarodowego postêpowania cywil-
nego, ale – rzecz jasna – ustosunkujemy siê do te-
go na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu, czyli w dniu jutrzejszym rano.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz ustawy – Prawo dewizowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 330,
a sprawozdania komisji w drukach nr 330A
i nr 330B.

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

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chcia³bym w imieniu Komisji Gospodarki Na-

rodowej przedstawiæ sprawozdanie z prac nad
ustaw¹ o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe.
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Otó¿ Komisja Gospodarki Narodowej na posie-
dzeniu w dniu 27 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy-
³a przedmiotow¹ ustawê, bêd¹c¹ przed³o¿eniem
rz¹dowym, i po dyskusji jednog³oœnie, oœmioma
g³osami cz³onków komisji, j¹ przyjê³a. Komisja re-
komenduje Wysokiej Izbie przyjêcie nowelizacji
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo de-
wizowe.

Pokrótce powiem, na czym polega istota zmian.
Otó¿ w obecnym stanie prawnym obowi¹zuje zasa-
da walutowoœci, która oznacza, ¿e wyra¿one w pie-
ni¹dzu polskim rozliczenia na terenie kraju winny
byæ dokonywane w pieni¹dzu polskim. Zasada ta
ju¿ dzisiaj doznaje wielu ograniczeñ, choæby w od-
niesieniu do rozliczeñ nierezydentów, a tak¿e rezy-
dentów nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodar-
czej. W zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej i go-
spodarczej – Polska jest cz³onkiem Unii Europej-
skiej i przygotowuje siê do przyjêcia jednolitej wa-
luty – utrzymywanie tej zasady, która ju¿ dzisiaj
ma postaæ szcz¹tkow¹ i jest swoistym reliktem mi-
nionych czasów, wydaje siê zupe³nie niezasadne.
St¹d nowelizacja art. 358 kodeksu cywilnego,
zmierzaj¹ca do nadania temu artyku³owi nowego
brzmienia. W myœl nowego brzmienia wyra¿one
w walucie obcej zobowi¹zanie mo¿e zostaæ doko-
nane równie¿ w walucie obcej. Jest to zapis, który
daje mo¿liwoœæ regulowania zobowi¹zañ w walucie
obcej, jeœli taka bêdzie wola stron umowy.

Ta regulacja ma du¿e znaczenie dla podmiotów
gospodarczych, gdy¿ niweluje problem zwi¹zany
z przewalutowaniem w relacjach miêdzy podmiota-
mi gospodarczymi, ogranicza koszty administracyj-
ne, koszty finansowe, likwiduje mitrêgê, która wyni-
ka³a czy do dzisiaj wynika z koniecznoœci wystêpo-
wania do Narodowego Banku Polskiego o uzyskanie
decyzji administracyjnej i pozwolenia walutowego.

W §2 tego nowelizowanego artyku³u jest okreœ-
lona zasada ustalania wartoœci waluty, jak mówi
projekt przepisu, wed³ug kursu œredniego og³asza-
nego przez Narodowy Bank Polski. Konsekwencj¹
zniesienia zasady walutowoœci jest uchylenie
pktu 15 w art. 9 ustawy – Prawo dewizowe, który to
przepis okreœla³ wyj¹tki od zasady walutowoœci.

Maj¹c na wzglêdzie po¿ytek p³yn¹cy z tego
przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych,
ograniczenie zbêdnej biurokracji, mam przyjem-
noœæ w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
wnosiæ o przyjêcie przedmiotowej ustawy przez
Wysok¹ Izbê. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Paszkowskiego, przed-

stawiciela Komisji Ustawodawczej, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza w dniu 30 paŸdzierni-

ka bie¿¹cego roku rozpatrywa³a ustawê o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo de-
wizowe i po przeprowadzeniu dyskusji przyjê³a
ustawê bez poprawek. Poniewa¿ mój przedmówca
wprowadzi³ w zagadnienia okreœlone t¹ ustaw¹,
ograniczê siê jedynie do takiego stwierdzenia,
które wystêpuje w uzasadnieniu tego rz¹dowego
projektu, a mianowicie, ¿e przes³ank¹ tej regula-
cji jest równie¿ to, aby znieœæ nierównoœæ w mo¿li-
woœci dokonywania transakcji w walutach ob-
cych, jaka obecnie jest miêdzy rezydentami, czyli
obywatelami polskimi, jak zasadniczo mo¿na
okreœliæ, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹, a tymi, którzy takiej dzia³alnoœci nie prowa-
dz¹ i obecnie maj¹ mo¿liwoœæ realizowania
swoich zobowi¹zañ równie¿ w walucie obcej.

W imieniu Komisji Ustawodawczej wnoszê
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawców?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku, mam pytanie do senatora
sprawozdawcy, pana WoŸniaka.

Otó¿, Panie Senatorze, Szanowni Pañstwo, jed-
nym z podstawowych celów polityki pieniê¿nej
Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie
stabilnoœci cen, czyli ochrona si³y nabywczej pol-
skiego pieni¹dza. W zwi¹zku z tym bank musi
mieæ mo¿liwoœæ oddzia³ywania na obieg pieniê¿ny
w kraju.

Czy pan senator nie uwa¿a, ¿e ustawa, któr¹
wprowadzamy, przyczyni siê do zak³ócenia mo¿li-
woœci takiego oddzia³ywania?

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w moim przekonaniu, nie ma

uzasadnienia dla takiej obawy. Jest okreœlony
kurs, po jakim nastêpowa³oby ustalenie wartoœci
zobowi¹zania – jest to œredni kurs, który ustala
Narodowy Bank Polski. Pozycja Narodowego Ban-
ku Polskiego jest wiêc ustawowo zagwarantowa-
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na w tym procesie, wolumen transakcji odbywa-
j¹cych siê na terenie kraju równie¿ jest przewidy-
walny, a wiêc nie ma ¿adnych podstaw, by uznaæ,
¿e ta zmiana mo¿e w jakikolwiek sposób ograni-
czyæ wp³yw Narodowego Banku Polskiego na sto-
sunki pieniê¿ne w kraju.

Ta regulacja ma bardzo du¿e znaczenie dla
podmiotów gospodarczych. Pan senator Pasz-
kowski powiedzia³, ¿e znosi ona nierównoœæ pozy-
cji prawnej rezydentów nieprowadz¹cych dzia³al-
noœci gospodarczej i prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, wiêc choæby z tego punktu widzenia
jest niezwykle wa¿na i potrzebna. Ponadto likwi-
duje ona wielk¹ mitrêgê biurokratyczn¹ i oszczê-
dza œrodki podmiotów gospodarczych, które s¹
pochodn¹ koniecznoœci przewalutowania.

I jest jeszcze jeden istotny element – ta regu-
lacja ogranicza ryzyko kursowe w stosunkach
gospodarczych, co dla rezydentów prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na du¿¹ skalê,
dzia³alnoœæ eksportow¹, uzyskuj¹cych przy-
chody w euro, ma du¿e znaczenie. Dziêkujê, Pa-
nie Senatorze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, mam takie proste pytanie.
Mówimy o przeliczeniu na podstawie kursu œre-
dniego wyznaczanego przez Narodowy Bank Pol-
ski… Czy to jest kurs œredni z dnia wymagalnoœci,
czy z dnia p³atnoœci? Bo to mo¿e siê okazaæ spora
ró¿nica, jak to zacznie jechaæ…

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku, wed³ug kursu œredniego
og³oszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia
wymagalnoœci roszczenia, chyba ¿e ustawa lub
orzeczenie lub czynnoœæ prawna stanowi inaczej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê.)
Czy s¹ jakieœ pytania? Nie.
(Senator Henryk WoŸniak: Jeœli jest opóŸnie-

nie, to oczywiœcie s¹ odsetki itd.)
No, to jest jasne.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci, pan minister Wrona.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Ta ustawa wprowadza zmianê, która w³aœciwie

ju¿ od dawna powinna byæ w polskim systemie
prawnym wprowadzona. W dzisiejszych czasach,
kiedy nasi przedsiêbiorcy w sposób sta³y koope-
ruj¹, dokonuj¹ wymiany handlowej ze œwiatem
zewnêtrznym, z innymi krajami, naprawdê nie ma
uzasadnienia utrzymywanie zasady walutowoœci.
Nie ma z tych powodów, o których ju¿ tu powie-
dziano.

Dziêkujê bardzo komisjom senackim za wnikli-
we rozpatrzenie tej ustawy, pochylenie siê nad
ni¹, a panom senatorom za zaprezentowanie tre-
œci tej ustawy. Tak jak powiedzia³em, nie ma tego
uzasadnienia po pierwsze w³aœnie z uwagi na tê
mitrêgê i ryzyko kursowe, które jest bardzo du¿e
i niepotrzebne, a po drugie dlatego, ¿e w praktyce
zasada walutowoœci funkcjonuje ju¿ w bardzo
ograniczonym zakresie. Jest bogate orzecznictwo
S¹du Najwy¿szego uznaj¹ce za wa¿ne umowy,
w których trochê tylnymi drzwiami omija siê tê
obowi¹zuj¹c¹ zasadê walutowoœci, na przyk³ad
poprzez wyra¿enie zobowi¹zania, ¿e zap³aci siê
kwotê w z³otych polskich – czyli zasada walutowo-
œci formalnie jest utrzymana – odpowiadaj¹c¹
wartoœci tylu i tylu franków szwajcarskich. To jest
powszechnie znane. Ale tego typu zabiegi s¹ zu-
pe³nie niepotrzebne, po co mamy niejako prowo-
kowaæ przedsiêbiorców czy inne osoby do omija-
nia polskiego prawa, skoro mo¿emy sprawê upro-
œciæ, otworzyæ te drzwi, które ju¿ za d³ugo pozosta-
j¹ zamkniête. Z tych przyczyn rz¹d prosi Wysok¹
Izbê, aby przyjê³a tê ustawê bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra, oczywiœcie

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê? Nie widzê zg³o-
szeñ…

A, jest jedno pytanie.
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze, jedno krótkie pytanie odnoœnie do ewen-
tualnych odsetek. Odsetki bêd¹ liczone tak jak
u nas, czy jakoœ inaczej? Bo mo¿e byæ, powie-
dzmy, kwestia inflacji w tej walucie czy coœ ta-
kiego…
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Je¿eli chodzi o problem odsetek, to ta ustawa
tego nie reguluje, ale reguluje rzeczywiœcie precy-
zyjnie to, wed³ug jakiego kursu, z jakiego dnia jest
obliczana wartoœæ waluty obcej. Pan senator WoŸ-
niak ju¿ tutaj odpowiada³ na to pytanie, ja mogê
jeszcze tylko dodaæ, ¿e generaln¹ zasad¹ jest to,
o czym pan senator powiedzia³, ¿e przyjmuje siê
og³oszony w NBP œredni kurs z dnia wymagalno-
œci roszczenia. A dzieñ wymagalnoœci to jest
dzieñ, który wynika z czynnoœci prawnej, z umo-
wy albo z orzeczenia s¹dowego.

S¹ od tego trzy wyj¹tki. Taki, ¿e ustawa, orze-
czenie s¹dowe lub czynnoœæ prawna stanowi¹
inaczej, czyli mo¿e byæ jakiœ szczególny przepis
ustawy… Nie wiem, nic mi teraz nie przychodzi do
g³owy, to jest tylko taki przepis na przysz³oœæ, gdy-
by ktoœ wymyœli³ takie rozwi¹zanie, na zasadzie
lex specialis, ¿e przyjmuje siê wartoœæ waluty ob-
cej z innego dnia. No, oczywiœcie, orzeczenie s¹do-
we lub czynnoœæ prawna te¿ mog¹ inaczej posta-
nowiæ. I jest jeszcze ten trzeci wyj¹tek – w razie
zw³oki d³u¿nika. W przypadku zw³oki d³u¿nika ta
ustawa przewiduje dla wierzyciela szczególne
uprawnienie. Wtedy to wierzyciel mo¿e za¿¹daæ
spe³nienia œwiadczenia w walucie polskiej wed³ug
œredniego kursu og³aszanego przez Narodowy
Bank Polski z dnia, w którym zap³ata jest dokona-
na. To jest taki dodatkowy bonus dla wierzyciela,
bo niezale¿nie od tego, ¿e przys³uguj¹ mu odsetki
na ogólnych zasadach, w wysokoœci okreœlonej
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów, na podstawie
kodeksu cywilnego, mo¿e wybraæ wartoœæ waluty
polskiej z dnia dokonania zap³aty, jeœli bêdzie dla
niego korzystniejsza.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. W uza-
sadnieniu do tego przed³o¿enia rz¹dowego znaj-
duj¹ siê fragmenty dotycz¹ce stanowiska Narodo-
wego Banku Polskiego. „W toku konsultacji uwagi
do projektu zg³osi³ Narodowy Bank Polski.
W przedstawionym stanowisku zosta³ wyra¿ony
pogl¹d, i¿ Narodowy Bank Polski sk³ania siê do
utrzymania dotychczasowych rozwi¹zañ praw-
nych reguluj¹cych system rozliczeñ pomiêdzy
podmiotami gospodarczymi – rezydentami. Zwró-
cono uwagê nadto, ¿e przyjêcie przed³o¿onego
projektu ustawy mo¿e stwarzaæ zagro¿enie os³a-

bienia efektywnoœci mechanizmu transmisji im-
pulsów pieniê¿nych NBP do gospodarki, przeja-
wiaj¹ce siê obni¿eniem krótko- i œredniookreso-
wego wp³ywu banku centralnego na sferê realn¹
i inflacjê.” To by³o stanowisko z okresu, kiedy ten
projekt by³ uzgadniany miêdzyresortowo przez
rz¹d z ró¿nymi instytucjami. Ale czy w trakcie
prac legislacyjnych w Sejmie, na etapie prac ko-
misji i posiedzenia plenarnego, to stanowisko
uleg³o zmianie? Ja, przygotowuj¹c siê do debaty,
nie natrafi³em w protoko³ach z posiedzeñ komisji
sejmowej czy z posiedzenia plenarnego na infor-
macjê, ¿e to stanowisko by³o jakoœ bardzo akcen-
towane przez Narodowy Bank Polski. Mo¿e siê
zmieni³o, mo¿e zosta³o skorygowane…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Wysoka Izbo, to jest jedyny œlad w¹tpliwoœci,
jakie Narodowy Bank Polski mia³, potem ju¿ te
w¹tpliwoœci nie by³y podnoszone, a kwestia by³a
omawiana z udzia³em przedstawicieli ministra fi-
nansów, którzy siê do tego odnosili. Jak pañstwo
widz¹, te sformu³owania s¹ niezwykle techniczne:
„mo¿e stwarzaæ zagro¿enie os³abienia efektywno-
œci mechanizmu transmisji impulsów pieniê¿-
nych NBP do gospodarki, przejawiaj¹ce siê obni-
¿eniem krótko- i œredniookresowego wp³ywu ban-
ku centralnego na sferê realn¹ i inflacjê”. No, byæ
mo¿e s¹ to obawy zwi¹zane z tym, ¿e bêd¹ mog³y
ju¿ byæ zawierane umowy w walucie obcej i mog³o-
by nast¹piæ jakieœ os³abienie rêcznego sterowa-
nia, tak mo¿na powiedzieæ. Ale ta uwaga nie by³a
podnoszona w czasie posiedzeñ komisji sejmo-
wych ani senackich.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

pisa³ siê do g³osu. Lista mówców zosta³a wyczer-
pana.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia nastêpnego
punktu, czyli punktu ósmego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 331,
a sprawozdanie komisji w druku nr 331A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu

30 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy³a ustawê
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Celem ustawy
jest dostosowanie przepisu art. 661 ustawy – Ko-
deks cywilny do realiów gospodarczych, poprzez
wyeliminowanie sztucznego ograniczenia mo¿li-
woœci zawierania przez przedsiêbiorców umów
najmu na czas oznaczony przekraczaj¹cy dziesiêæ
lat, w sytuacji, w której zawarcie umowy na czas
oznaczony pozwala na zwiêkszenie trwa³oœci sto-
sunku najmu. Zgodnie z art. 673 §3 ustawy – Ko-
deks cywilny, umowa taka mo¿e zostaæ wypowie-
dziana tylko w sytuacjach w niej okreœlonych,
dziêki czemu strony mog¹ z góry przewidzieæ, kie-
dy umowa najmu mo¿e ulec rozwi¹zaniu, a jedno-
czeœnie niemo¿liwe jest jej wypowiedzenie w ka¿-
dym czasie bez podania przyczyny. W konsekwen-
cji zawarcie umowy na czas oznaczony u³atwia
oszacowanie op³acalnoœci inwestycji w obiektach
u¿ytkowych, które generuj¹ dochód w³aœnie
w oparciu o umowy najmu. Pewnoœæ w zakresie
d³ugotrwa³ego wynajêcia powierzchni okreœlonej
wielkoœci ma zasadnicze znaczenie dla w³aœcicieli
takich obiektów i pozwala im oszacowaæ zyski oraz
op³acalnoœæ nabycia lub budowy takiego obiektu.

Z drugiej strony, przedsiêbiorcy bêd¹cy najem-
cami, którzy ponosz¹ koszty znalezienia odpowie-
dniego lokalu u¿ytkowego i jego przystosowania,
niejednokrotnie d¹¿¹ do zwiêkszenia trwa³oœci
stosunku najmu. Mo¿liwoœæ zawierania umów
najmu na czas oznaczony do trzydziestu lat jest
obecnie poszukiwana przez obie strony stosunku
najmu, bêd¹ce profesjonalistami. W zwi¹zku
z tym nie jest uzasadnione wprowadzone przez
ustawodawcê ograniczenie uniemo¿liwiaj¹ce
przedsiêbiorcom zawieranie takich umów.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym najem
zawarty na czas d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat poczytuje
siê po up³ywie tego terminu za zawarty na czas nie-
oznaczony, zgodnie z art. 661 ustawy – Kodeks cy-
wilny. Przedmiotowy przepis ma zasadnicze zna-
czenie dla pewnoœci w zakresie trwania stosunku
najmu, poniewa¿ mo¿liwoœæ wypowiedzenia sto-
sunku najmu kszta³tuje siê ró¿nie w zale¿noœci od
tego, czy mamy do czynienia ze stosunkiem najmu
zawartymnaczasoznaczony, czynieoznaczony.Je-
¿eli czas trwania najmu nie jest oznaczony, to zaró-
wno wynajmuj¹cy, jak i najemca, mog¹ wypowie-
dzieæ najem z zachowaniem terminów umownych,
a w wypadku ich braku – z zachowaniem terminów
ustawowych, zgodnie z art. 673 §1 ustawy – Kodeks
cywilny. Terminy te wówczas wynosz¹ co do zasady
w przypadku, gdy czynsz jest p³atny miesiêcznie, je-
den miesi¹c, a w przypadku odstêpów d³u¿szych
ni¿ miesi¹c – trzy miesi¹ce. W zwi¹zku z tym gdy na-
jem jest zawarty na czas nieoznaczony, wykluczone
jest ograniczenie mo¿liwoœci jego wypowiedzenia

przez ka¿d¹ ze stron w ka¿dym czasie bez podania
przyczyn. Inaczej sytuacja przedstawia siê w przy-
padku najmu na czas oznaczony, który mo¿e zostaæ
wypowiedziany co do zasady tylko w przypadkach
okreœlonych w umowie.

Jakie s¹ ró¿nice miêdzy dotychczasowym
i przewidywanym stanem prawnym? Postulowa-
na zmiana mia³aby dotyczyæ jedynie profesjonal-
nych podmiotów, które mia³yby mo¿liwoœæ zawar-
cia umowy najmu na czas oznaczony, nieprzekra-
czaj¹cy trzydziestu lat. Nale¿y podkreœliæ, i¿ pod-
mioty takie mog³yby, zgodnie ze swoj¹ wol¹, uk-
szta³towaæ katalog okolicznoœci pozwalaj¹cych
na wczeœniejsze rozwi¹zanie umowy najmu za-
wartej na czas oznaczony b¹dŸ te¿ poprzestaæ na
zawarciu umowy najmu na czas oznaczony, krót-
szy ni¿ trzydzieœci lat. Proponowane brzmienie §2
art. 661 ustawy – Kodeks cywilny wychodzi na-
przeciw wymogom obrotu gospodarczego.

Chcia³bym pañstwa senatorów poinformowaæ,
¿e przewidziana regulacja jest zgodna z ustawo-
dawstwem Unii Europejskiej, a projekt ten zosta³
przygotowany przez Komisjê Nadzwyczajn¹ „Przy-
jazne Pañstwo”. Senacka Komisja Ustawodawcza
przyjê³a go bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Proszê bardzo, senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Mam takie
krótkie pytanie. Chcia³bym spytaæ, czy pan sena-
tor jest faktycznie przekonany o celowoœci tej
zmiany. Bo dokonujemy zmiany w kodeksie cy-
wilnym, a wiêc w akcie, który z natury powinien
byæ stabilny. Ponadto dokonywanie takich drob-
nych zmian… Jest to problematyczne, tym bar-
dziej ¿e, jak pan senator wspomnia³, dotychcza-
sowe uregulowania zostawiaj¹ stronom, które ta-
k¹ umowê zawieraj¹, swobodê co do okreœlenia
sposobu wypowiedzenia tej umowy. A wiêc co na-
prawdê wielkiego powoduje ta zmiana i czy jest
ona a¿ tak znacz¹ca dla obrotu gospodarczego,
jak pan senator mówi?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Moje
przekonanie jest tu spraw¹ wtórn¹. Najwa¿niej-
sze jest tu to, ¿e ten wniosek jest zgodny z oczeki-
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waniami tych, którzy stanowi¹ te dwie strony
przedmiotowych umów. Takie rozwi¹zanie daje
im wiêksz¹ gwarancjê bezpieczeñstwa co do trwa-
³oœci takiej umowy, a tak¿e konkretne rozwi¹za-
nie, zgodne z postulatami tych, którzy wynajmu-
j¹, oraz tych, którzy maj¹ budynki na wynajem.
I st¹d zakres proponowanej zmiany. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo. Proszê, senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Skoro ta nowelizacja jest zgodna z ustawodaw-
stwem Unii Europejskiej, to czy pan przewodni-
cz¹cy sprawozdawca móg³by wymieniæ pañstwa,
które tego nie wprowadzi³y, albo te¿ stwierdziæ,
czy zrobi³y to wszystkie pañstwa, a je¿eli nie, to ile
pañstw to wprowadzi³o, ponadto je¿eli nie wszyst-
kie, to dlaczego? Czy my po prostu nie wybiegamy
do przodu? To po pierwsze.

Drugie. Nawi¹zujê tu do pytania mojego po-
przednika. Mianowicie skoro pan stwierdzi³, ¿e
uczestnicy obrotu nieruchomoœciami, strony
umów tego siê domagaj¹, to czy móg³by pan wska-
zaæ, w sposób konkretny, gdzie to ma miejsce?
I czy pañstwo, obraduj¹c na posiedzeniu komisji,
spotkaliœcie siê z takimi sugestiami? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Gdzie strony umów takie oczekiwania wyra¿a-
j¹? W biurach wynajmu nieruchomoœci, podczas
podpisywania umowy miêdzy stronami… Bo to s¹
te miejsca, gdzie siê podpisuje umowy.

A co do tego, w ilu pañstwach UE obowi¹zuje ta-
ka regulacja… Ja, mówi¹c, ¿e, przedmiotowa regu-
lacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, opie-
ram siê na opinii przygotowanej przez Urz¹d Komi-
tetu Integracji Europejskiej, mówi¹cej o tej w³aœnie
zgodnoœci, poniewa¿ prawo Unii Europejskiej nie
zawiera przepisów reguluj¹cych te zagadnienia. Te
zagadnienia mieszcz¹ siê wiêc w przedmiotowym
zakresie regulowanym przez pañstwa cz³onkow-
skie. W zwi¹zku z tym nie ma tu niezgodnoœci,
a ka¿dy z krajów mo¿e to na swój sposób regulo-
waæ. Na etapie prac komisji sejmowej, jak nam
przekazano, ten projekt by³ opiniowany przez stro-
ny, póŸniej oczywiœcie tak¿e my tê informacjê
otrzymaliœmy. Z tego wynika przedmiotowa nowe-

lizacja. Co do zapisów obowi¹zuj¹cych w poszcze-
gólnych krajach Unii Europejskiej, tego, jak to jest
tam regulowane, to mo¿e pan minister Wrona ma
tak¹ wiedzê. Ja jej nie mam.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ do sprawozdawcy nie ma.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez komisjê

sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Czy pan minister Wrona chcia³by zabraæ g³os?
My byœmy chcieli.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ten projekt zosta³ wniesiony przez komisjê sej-

mow¹ Komisjhê Nazdzwyczajn¹ „Przyjazne Pañ-
stwo”, zosta³ on oparty na konsultacjach ze œro-
dowiskami przedsiêbiorców, z których to œrodo-
wisk p³ynê³y sygna³y, ¿e korzystna bêdzie regula-
cja wzmacniaj¹ca pozycjê najemcy. Chodzi tu
o sytuacje, gdy najemca czyni na najmowanej nie-
ruchomoœci jakieœ inwestycje, ponosi w zwi¹zku
z tym jakieœ nak³ady, a wiêc chcia³by mieæ zagwa-
rantowany odpowiednio d³ugi czas najmu
i chcia³by byæ wolny od ryzyka, ¿e wynajmuj¹cy
bêdzie d¹¿y³ do rozwi¹zania tego stosunku najmu
bez podania przyczyn. W wypadku du¿ych inwe-
stycji i w sytuacjach, gdy du¿¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ niekoniecznie trzeba opieraæ na zakupie
ziemi, na zakupie nieruchomoœci – bo mo¿na j¹
opieraæ równie¿ na innych tytu³ach prawnych, ta-
kich jak najem, dzier¿awa czy jeszcze inne umo-
wy, nawet jeszcze nienazwane – wzmocnienie po-
zycji najemcy, przedsiêbiorcy, bo przepis dotyczy
w³aœnie przedsiêbiorców, wydaje siê ze wszech
miar celowe i uzasadnione.

Chcê przypomnieæ, ¿e taki sam przepis ju¿ od
d³u¿szego czasu funkcjonuje w odniesieniu do
dzier¿awy. Dzier¿awê zawart¹ na czas powy¿ej
trzydziestu lat po up³ywie tego okresu trzydziestu
lat uwa¿a siê za zawart¹ na czas nieoznaczony.

Nie prowadziliœmy jakichœ szczególnych badañ
co do tego, jak to wygl¹da w innych krajach. To
jest nasza kwestia wewnêtrzna, jest to te¿ kwestia
uwzglêdnienia pewnych impulsów nap³ywa-
j¹cych z tej komisji, która ma bezpoœredni kon-
takt ze œrodowiskami przedsiêbiorców.

Teraz to, jak w ogóle bêdzie wygl¹daæ sytuacja
po wejœciu w ¿ycie tej ustawy, jeœli oczywiœcie
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Wysoka Izba j¹ przyjmie. Otó¿ mielibyœmy do
czynienia z bardzo elastycznym systemem praw-
nym dotycz¹cym sposobu zabezpieczania intere-
sów dzier¿awcy, najemcy i wynajmuj¹cego, gdy¿
ta paleta sytuacji prawnych znacznie by siê po-
szerzy³a. Bo jak¹ mamy obecnie sytuacjê praw-
n¹? Otó¿ mo¿na zawrzeæ umowê najmu na czas
nie d³u¿szy ni¿ lat dziesiêæ, ¿eby mieæ pewnoœæ, i¿
wynajmuj¹cy nie bêdzie nam tej umowy wypo-
wiada³, bo nie bêdzie do tego uprawniony, oraz
¿eby mieæ pewnoœæ, ¿e w ci¹gu tych dziesiêciu lat
wszystkie nak³ady przez nas ponoszone bêd¹
mog³y nam, prowadzonemu przez nas przedsiê-
biorstwu, przynosiæ korzyœci. Ale ju¿ w obecnym
prawie istnieje przepis, który wprowadza tu pew-
n¹ elastycznoœæ. Otó¿ zgodnie z przepisem obo-
wi¹zuj¹cym od kilku lat umowa zawarta na czas
oznaczony mo¿e jednak, je¿eli strony to przewi-
dz¹, uwzgledniaæ prawo do jej wypowiedzenia
z przyczyn wyraŸnie w niej okreœlonych. Czyli tu
ju¿ mamy drug¹ tak¹ sytuacjê dotycz¹c¹ wypo-
wiedzenia: nie mo¿e to nast¹piæ bez podania
przyczyny – bo pamiêtajmy: jeœli umowa jest na
czas nieoznaczony, to wynajmuj¹cy mo¿e j¹ wy-
powiedzieæ bez podania przyczyny, w ka¿dej
chwili – do tego tutaj mamy ju¿ okreœlone, wy-
mienione enumeratywnie przyczyny ewentual-
nego wypowiedzenia umowy przez wynajmuj¹ce-
go. I wreszcie jest ta trzecia sytuacja: umowa na
czas nieoznaczony, która powoduje, ¿e wynaj-
muj¹cy mo¿e zawsze i bez podania przyczyny wy-
powiedzieæ stosunek najmu.

My chcemy wprowadziæ w odniesieniu do przed-
siêbiorców jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ do wyboru: ¿e
nie tylko na dziesiêæ lat taka umowa mog³aby byæ
zawierana, ale nawet na czas do trzydziestu lat.

Ja przypomnê, ¿e przecie¿ nieruchomoœæ, ró¿-
ne nak³ady, maszyny, urz¹dzenia, które s¹ tam
umieszczane, mog¹ byæ przedmiotem zabezpie-
czeñ kredytowych. Moment zakoñczenia najmu,
czyli czas, kiedy to wszystko trzeba zdemontowaæ,
zabraæ, mo¿e siê wiêc wi¹zaæ z powa¿nymi k³opo-
tami dla przedsiêbiorcy borykaj¹cego siê na przy-
k³ad z kredytem.

Poza tym mamy do czynienia równie¿ z tak¹ sy-
tuacj¹, ¿e wynajmuj¹cy pocz¹tkowo jakoœ party-
cypuj¹ w tym ryzyku, bo ka¿da dzia³alnoœæ przed-
siêbiorcza wi¹¿e siê z pewnym ryzykiem. I na po-
cz¹tku, po zapoznaniu siê z tym, co tam na tej nie-
ruchomoœci bêdzie prowadzone, godz¹ siê na sto-
sunkowo umiarkowany czynsz, rzeczywiœcie taki,
¿eby nie wyp³oszyæ tego inwestora, najemcy, któ-
ry chce w tych nieruchomoœciach, w tych budyn-
kach prowadziæ dzia³alnoœæ. Ale potem, gdy siê
okazuje, ¿e ta dzia³alnoœæ przynosi jednak wiêk-
sze zyski ni¿ pocz¹tkowo zak³adano, i ¿e napraw-
dê siê rozwinê³a, to nagle nastêpuje gwa³towne
windowanie czynszu.

Zawarcie umowy na czas okreœlony, gdy bêd¹
precyzyjnie przewidziane warunki podwy¿szania
czy zmiany czynszu, i ewentualnie, je¿eli strony
do tego dopuszcz¹, przyczyny wypowiedzenia, al-
bo te¿ w ogóle nie bêdzie przyczyn wypowiedzenia
czy nie bêdzie mo¿na im wypowiedzieæ najmu, za-
pobiegnie w³aœnie takim zjawiskom, powiedzmy,
drenowania przez wynajmuj¹cych, którzy na sa-
mym pocz¹tku w istocie nie ponosili wielkiego ry-
zyka. Ca³e ryzyko bra³ na siebie przedsiêbiorca,
uda³o mu siê, a wtedy nastêpowa³ drena¿ czyn-
szowy, na przyk³ad poprzez groŸby natychmiasto-
wego wypowiedzenia umowy najmu. Zapobiega-
niu tego typu negatywnym dla przedsiêbiorczoœci
zjawiskom ma w³aœnie s³u¿yæ ta ustawa, dlatego
rz¹d wnosi, aby Wysoka Izba raczy³a przyj¹æ j¹
w takim kszta³cie, w jakim Sejm j¹ uchwali³.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Gogacz ju¿ ma pytania do pana mi-

nistra.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, ja wczeœniej pytaj¹c przewo-
dnicz¹cego sprawozdawcê o to, jak wygl¹daj¹ te
rozwi¹zania w krajach Unii Europejskiej, nie po-
szukiwa³em argumentu z analogii, który nie jest
najlepszym argumentem, tylko by³em zaintere-
sowany tym, czy ten trend, je¿eli chodzi o wyd³u-
¿enie takich umów z partnerami, przedsiêbiorca-
mi, jest ogólnoeuropejski, czy te¿ ta zmiana jest
zastosowana tylko w prawie polskim. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Trudno mi siê wypowiadaæ o trendzie, trzeba by
by³o przeprowadziæ jakieœ bardziej szczegó³owe
badania, ¿eby o tym mówiæ. Niew¹tpliwie jest taki
trend w Europie, aby zabezpieczaæ i wzmacniaæ
s³uszne interesy przedsiêbiorców, którzy ponosz¹
ryzyko dzia³alnoœci gospodarczej i w ten ogólny
trend ta ustawa siê wpisuje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Lucjan Cichosz.
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Senator Lucjan Cichosz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym
zapytaæ, czy nowela tej ustawy bêdzie dotyczy³a
równie¿ samorz¹dów. Samorz¹dy te¿ dysponuj¹
mieniem, które jest wydzier¿awiane, dysponuj¹
ró¿nymi obiektami. I dotychczas samorz¹d, czyli
rada gminy, móg³ wynaj¹æ swoje mienie samo-
rz¹dowe na okres do dziesiêciu lat, zaœ wójt mia³
tak¹ mo¿liwoœæ na okres do trzech lat. Czy w tej
nowej sytuacji istnieje taka mo¿liwoœæ, aby samo-
rz¹dy wydzier¿awia³y obiekty na okres powy¿ej
dziesiêciu lat?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Ta umowa dotyczy nie dzier¿awy, tylko najmu,
ale od razu wskazuje, akcentuje – zreszt¹ by³a tu-
taj o tym mowa – ¿e zakres podmiotowy tego prze-
pisu dotyczy przedsiêbiorców, zarówno wynaj-
muj¹cego, jak i najemcy. Ta szczególna mo¿li-
woœæ zawierania umów na tak d³ugi okres, na
czas oznaczony, w zamierzeniu projektodawców
powinna obejmowaæ – i rz¹d siê zgadza z tym za-
mierzeniem – tylko te osoby, które prowadz¹ pro-
fesjonalnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako przed-
siêbiorcy, a wiêc s¹ w stanie fachowo oszacowaæ
ryzyko, koszty, spodziewane zyski – po prostu s¹
profesjonalistami. Te osoby mog¹ z tej szczególnej
mo¿liwoœci skorzystaæ. Gmina zaœ, czy jakakol-
wiek inna jednostka samorz¹du terytorialnego,
sama bezpoœrednio dzia³alnoœci gospodarczej
prowadziæ nie mo¿e, mo¿e jedynie na przyk³ad
tworzyæ spó³ki komunalne, które s¹ przedsiêbior-
stwami. I wtedy oczywiœcie, je¿eli takie spó³ki ko-
munalne zawiera³yby umowê najmu, to z tego
przepisu mog³yby skorzystaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Dziêkujê, nie ma pytañ.
Nie otwieram dyskusji, poniewa¿ do dyskusji,

¿e tak powiem, mówionej nikt siê nie zg³osi³, jedy-
nie pan senator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówie-
nie do protoko³u*.

Nie by³o ¿adnych wniosków o charakterze le-
gislacyjnym.

Zamykam dyskusjê.
Tak, zamykam dyskusjê. Informujê, ¿e g³oso-

wanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê. Rozumiem, ¿e pan minister jeszcze
z nami pozostaje.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Teraz mój szanowny
kolega, pan minister Rêdziniak, który zaraz przyj-
dzie…)

A wróci pan?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak, ja potem te¿ je-
szcze przyjdê.)

Ministerstwo Sprawiedliwoœci bêdzie wystêpo-
waæ rotacyjnie, panowie bêd¹ siê wymieniaæ, ro-
zumiem. Dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó-
³ek handlowych.

Tekst w druku nr 319, sprawozdanie komisji
w druku nr 319A.

Pan senator Kleina ju¿ czeka. Proszê bardzo,
Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komi-

sji Gospodarki Narodowej mam zaszczyt przed-
stawiæ sprawozdanie naszych obu komisji w spra-
wie uchwalonej przez Sejm w dniu 23 paŸdzierni-
ka 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó-
³ek handlowych. Nasze sprawozdanie znajduje siê
w druku nr 319A.

Obie po³¹czone komisje proponuj¹, aby Wyso-
ka Izba przyjê³a proponowan¹ ustawê bez popra-
wek.

Celem tej ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
spó³ek handlowych jest zmiana przepisów, które
maj¹ u³atwiæ ¿ycie przedsiêbiorcom, szczególnie
tym zorganizowanym w formie spó³ek akcyjnych
i spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Usta-
wa zmienia jedn¹ z przes³anek uznania spó³ki
handlowej za spó³kê dominuj¹c¹. Przyjêto, i¿
przes³ank¹ tak¹ nie bêdzie fakt, ¿e cz³onkowie ra-
dy nadzorczej spó³ki handlowej stanowi¹ wiêcej
ni¿ po³owê cz³onków zarz¹du innej spó³ki kapita-
³owej lub spó³dzielni. Znosi siê obligatoryjnoœæ
przekszta³cania spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹
w przypadku osi¹gniêcia przez tê spó³kê przycho-
dów netto w wysokoœci obliguj¹cej j¹ do prowa-
dzenia ksi¹g rachunkowych. Ogranicza siê odpo-
wiedzialnoœæ wspólników spó³ki jawnej za zobo-
wi¹zania przedsiêbiorcy jednoosobowego w przy-
padku, gdy przedsiêbiorstwo tego przedsiêbiorcy
wnoszone jest do spó³ki aportem. Górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci wyznacza³a bêdzie wartoœæ
wniesionego przedsiêbiorstwa wed³ug stanu
w chwili wniesienia, a wed³ug cen w chwili zaspo-
kojenia roszczeñ wierzyciela. Zmienia siê formê,
w jakiej powinna byæ zawarta umowa spó³ki par-
tnerskiej. Dotychczas by³ to akt notarialny, po no-
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welizacji bêdzie to forma pisemna pod rygorem
niewa¿noœci. Obni¿a siê minimaln¹ wysokoœæ ka-
pita³u zak³adowego w spó³kach z ograniczon¹ od-
powiedzialnoœci¹ do 5 tysiêcy z³, a w spó³kach ak-
cyjnych do 100 tysiêcy z³. Przyjmuje siê zasadê, i¿
zwrot dop³at w spó³ce z ograniczon¹ odpowie-
dzialnoœci¹ mo¿e nast¹piæ po up³ywie miesi¹ca,
a nie, jak dotychczas, trzech miesiêcy od dnia
og³oszenia o zamierzonym zwrocie w piœmie prze-
znaczonym do og³oszeñ spó³ki. Okreœla siê jedno-
znacznie dzieñ wyp³aty dywidendy w spó³kach ka-
pita³owych i obni¿a siê do 5 tysiêcy – dotychczas
by³a to kwota 10 tysiêcy z³ – wysokoœæ grzywny
z tytu³u dopuszczenia przez cz³onka zarz¹du
spó³ki kapita³owej albo komplementariusza spó-
³ki komandytowo-akcyjnej uprawnionego do re-
prezentowania spó³ki do tego, ¿e pisma, zamówie-
nia handlowe oraz informacje na stronach inter-
netowych spó³ki nie zawieraj¹ przewidzianych
prawem danych. I to s¹ wszystkie g³ówne zmiany,
jakie przewiduje siê w ustawie o zmianie ustawy –
Kodeks spó³ek handlowych. Raz jeszcze proszê
Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania, Pañstwo Senatorowie? Dziêku-

jê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Witam raz jeszcze reprezentuj¹cego Ministerstwo
Sprawiedliwoœcipanaministra£ukaszaRêdziniaka.

Panie Ministrze, chce pan powiedzieæ kilka
s³ów?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-
liwoœci £ukasz Rêdziniak: Chêtnie odpowiem na
pytania, Panie Marsza³ku. Pan senator…)

Rozumiem, pan senator Kleina wszystko wy-
jaœni³.

Czy s¹ pytania do pana ministra? Nikt nie chce
z panem rozmawiaæ. (Weso³oœæ na sali)

W takim razie, skoro pytañ nie ma, chcia³bym
otworzyæ dyskusjê. Informujê, ¿e nikt siê do dys-
kusji nie zapisa³. W zwi¹zku z tym lista mówców
zosta³a, powiedzmy, wyczerpana.

Informujê, ¿e g³osowanie…
(G³os z sali: Zamykamy dyskusjê.)
No tak, to jeszcze raz: lista mówców zosta³a wy-

czerpana, zamykam dyskusjê. Dobrze, niech bê-
dzie to sformu³owanie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy od-
bêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.

W ten sposób miêkko przechodzimy do punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad.

Czy pan minister zostaje, czy siê teraz wymie-
niacie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci £ukasz Rêdziniak: Wymieniamy siê,
ale wrócê jeszcze, Panie Marsza³ku.)

Ja wiem, ja widzê w³aœnie, ¿e tutaj wy co chwila
bêdziecie siê zmieniaæ. Dobrze.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks ro-
dzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych
ustaw.

To jest druk nr 353. Sprawozdania komisji to
druki nr 353A i 353B.

Pan senator Stanis³aw Kogut bêdzie proszony…
(Senator Stanis³aw Kogut: Jestem, Drogi Panie

Marsza³ku.)
…jako sprawozdawca Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodziny i opiekuñczy oraz niektó-
rych ustaw zosta³o jednog³oœnie przyjête na posie-
dzeniu Komisji Rodziny i Polityki Rodzinnej…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Spo³ecznej.)
…Spo³ecznej, przepraszam, bez ¿adnego sprze-

ciwu.
Zasadniczym celem nowelizacji jest dostoso-

wanie unormowañ kodeksu rodzinnego i opie-
kuñczego dotycz¹cych stosunków miêdzy rodzi-
cami i dzieæmi do zmienionego, zw³aszcza w ostat-
nim piêtnastoleciu, spo³ecznego i prawnego kon-
tekstu stosowania przepisów kodeksowych.

Zakresem nowelizacji zosta³y objête przepisy
odnosz¹ce siê do pochodzenia dziecka, w³adzy ro-
dzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci, stosun-
ków alimentacyjnych miêdzy rodzicami i dzieæmi,
zastêpczej pieczy nad dzieckiem. Ustawa zawiera
równie¿ zmiany dotycz¹ce kodeksu cywilnego
oraz kodeksu postêpowania cywilnego.

W imieniu komisji zwracam siê do Wysokiej Iz-
by o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bohdan Paszkowski jest sprawo-

zdawc¹ Komisji Ustawodawczej.
Zapraszam na mównicê i proszê o przedstawie-

nie sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza zajmowa³a siê w dniu

18 listopada bie¿¹cego roku ustaw¹ o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz nie-
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których innych ustaw i oczywiœcie zaaprobowa³a
przed³o¿ony projekt, z tym ¿e wprowadzi³a jedn¹
poprawkê. Mo¿e od razu j¹ omówiê.

Poprawka dotyczy zmiany art. 74 kodeksu ro-
dzinnego i opiekuñczego. Rzecz polega na tym, ¿e
w tym artykule jest regulowana kwestia odebrania
oœwiadczenia koniecznego do uznania ojcostwa,
które sk³ada siê w razie niebezpieczeñstwa gro-
¿¹cego bezpoœrednio ¿yciu matki, dziecka lub mê¿-
czyzny, od którego dziecko pochodzi. To oœwiad-
czenie, jak przewiduje ustawa, mo¿e byæ sk³adane
notariuszowi albo z³o¿one do protokó³u wobec wój-
ta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, mar-
sza³ka województwa, sekretarza powiatu lub gmi-
ny. Nie tak dawno, w zasadzie na poprzednim po-
siedzeniu, uchwalaliœmy ustawê o pracownikach
samorz¹dowych, w której przewiduje siê utworze-
nie nowego stanowiska z pocz¹tkiem nastêpnego
roku, czyli z dat¹ wejœcia tej¿e ustawy w ¿ycie,
a mianowicie sekretarza województwa. Bior¹c to
pod uwagê, komisja proponuje, ¿eby w art. 74 §1
wyrazy „sekretarza powiatu albo gminy” zast¹piæ
wyrazami „albo sekretarza w jednostce samorz¹du
terytorialnego”. Chodzi o to, abyœmy objêli równie¿
sekretarza województwa mo¿liwoœci¹ odebrania
tego oœwiadczenia, zw³aszcza ¿e sam ustawodaw-
ca w tej chwili przewiduje, ¿e takie oœwiadczenie
bêdzie mo¿na z³o¿yæ u marsza³ka województwa.
Nie formu³ujemy tam expressis verbis nazwy „se-
kretarz województwa”, bo mamy szczególn¹ sytua-
cjê – z tego, co siê orientujê, na równoleg³ym posie-
dzeniu bêd¹ rozpatrywane jeszcze nasze popraw-
ki, ustawa nie bêdzie jeszcze opublikowana. Aby
wykluczyæ tak¹ sytuacjê, u¿ywamy terminu „se-
kretarz w jednostce samorz¹du terytorialnego”.

Je¿eli chodzi o sam¹ ustawê, trzeba wspomnieæ,
¿e jest to i projekt rz¹du obecnej kadencji, i posel-
ski. Zreszt¹ prace nad t¹ ustaw¹ tocz¹ siê od lat,
by³y zapocz¹tkowane i finalizowane, mo¿emy tak
to powiedzieæ, jeszcze za poprzedniego rz¹du. Pro-
jekt poselski by³ jakby przed³u¿eniem tego, co ju¿
zosta³o wypracowane w poprzedniej, skróconej,
kadencji parlamentu. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
ustawa dostosowuje polskie przepisy do ratyfiko-
wanych przez Polskê umów miêdzynarodowych.
St¹d te¿ te ró¿nego rodzaju nowe regulacje w tej
ustawie, chocia¿by dotycz¹ce ustalenia macie-
rzyñstwa czy te¿ uznania ojcostwa, zaprzeczenia
ojcostwa, odejœcia od instytucji uznania dziecka.
Nie bêdê ju¿ przed³u¿aæ. W imieniu Komisji Usta-
wodawczej wnoszê o przyjêcie ustawy ³¹cznie
z przed³o¿on¹ przez komisjê poprawk¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e s¹ pytania do senatorów spra-
wozdawców, tak?

Do którego z senatorów?

(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-
sza³ku, mam pytanie do senatora Paszkowskiego,
jeœli mo¿na?)

Panie Senatorze, w takim razie proszê wróciæ
na mównicê.

Senator W³adys³aw Dajczak i potem senator
Banaœ zadaj¹ pytania.

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Dwa krót-
kie pytania, jeœli pan senator pozwoli. Po pier-
wsze, chcia³bym spytaæ o skutki bud¿etowe pro-
ponowanej nowelizacji, to znaczy o skutki dla bu-
d¿etu pañstwa i dla bud¿etu samorz¹du teryto-
rialnego.

I druga kwestia. W ustawie okreœla siê, ¿e zobli-
gowany do obowi¹zku alimentacyjnego mo¿e siê
uchyliæ od tego obowi¹zku ze wzglêdu na zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego. Ale nie dotyczy to rodzi-
ców. Sk¹d takie rozwi¹zanie, czym to jest podyk-
towane? Bardzo bym prosi³ o wyjaœnienie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:

Co do pierwszego pytania, dotycz¹cego skut-
ków dla bud¿etu pañstwa i ewentualnie bud¿etu
samorz¹du terytorialnego, mo¿na powiedzieæ, ¿e
takie skutki faktycznie bêd¹. Zosta³y one w uza-
sadnieniu przed³o¿enia rz¹dowego oszacowane.
Abstrahujmy ju¿ od zmiany istniej¹cych instytu-
cji i tak dalej. Bêdzie to pewnie mia³o jakieœ prze-
³o¿enie na funkcjonowanie wymiaru sprawiedli-
woœci, ale to bêdzie w ramach ju¿ istniej¹cych
czynnoœci.

W przepisach dotycz¹cych opieki jest nowa re-
gulacja, mówi¹ca, ¿e opieka mo¿e byæ p³atna.
W tej chwili przepisy okreœlaj¹, ¿e opiekun spra-
wuje swoje funkcje co do zasady bezp³atnie, chy-
ba ¿e wi¹¿e siê to z du¿ymi nak³adami pracy. Wte-
dy jest taka zasada, ¿e opiekunowi mo¿e przys³u-
giwaæ wynagrodzenie co do zasady z maj¹tku oso-
by, któr¹ siê opiekuje czy wynagrodzenia.

Ale popatrzmy na stan faktyczny. S¹ problemy
z opiekunami, w szczególnoœci jeœli chodzi o oso-
by ubezw³asnowolnione, w przypadkach kiedy
nie ma najbli¿szej rodziny. Jest to pewien pro-
blem, z którym borykaj¹ siê s¹dy. Przyjêto tak¹
zasadê, ¿e to wynagrodzenie mo¿e byæ równie¿
przyznane ze œrodków publicznych. Oczywiœcie
pierwszeñstwo ma zasada, ¿e na pocz¹tku rozpa-
truje siê, czy z maj¹tku osoby, która podlega opie-
ce, nie mo¿na by by³o uiœciæ tego wynagrodzenia.
Ustawa okreœla, ¿e mo¿e to byæ nawet wynagro-
dzenie miesiêczne. Jest te¿ nowa regulacja, ¿e
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opieka mo¿e byæ p³atna ze œrodków publicznych.
Ma to byæ zadanie rz¹dowe, zlecone gminom, czyli
oœrodkom opieki spo³ecznej.

Ustawa przewiduje równie¿, ¿e maksymalne
wynagrodzenie za sprawowanie opieki nie mo¿e
przekraczaæ jednej dziesi¹tej przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiê-
biorstw bez wyp³at nagród z zysku, og³oszonego
przez prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
za okres poprzedzaj¹cy dzieñ przyznania wyna-
grodzenia. Oczywiœcie to s¹d, ustalaj¹c opiekê,
bêdzie ustala³ to wynagrodzenie. Okreœlono to
szacunkowo, przyjmuj¹c, ¿e wynagrodzenie to
bêdzie przys³ugiwaæ oko³o 10% opiekunów osób
ubezw³asnowolnionych oraz oko³o 5% opiekunów
osób ma³oletnich. Te szacunki s¹ oparte na prze-
konaniu, ¿e w zasadniczej wiêkszoœci przypad-
ków opieka jest przyznawana osobom z najbli¿-
szej rodziny, te osoby s¹ zobowi¹zane do alimen-
tacji i wtedy nie ma potrzeby przyznawania wyna-
grodzenia, bo to by by³o sprzeczne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego. Przyznawanie wynagro-
dzenia dotyczy osób spoza krêgu zobowi¹zanych
do alimentacji. Je¿eli te wynagrodzenia bêd¹
kszta³towane na poziomie maksymalnej stawki,
to wyliczono, ¿e to bêdzie kosztowaæ rocznie nieco
powy¿ej 24 milionów z³. Oczywiœcie do tego trzeba
jeszcze dodaæ pó³toraprocentowy dodatek dla
gmin na obs³ugê tego zadania. Tyle co do pier-
wszego pytania.

Teraz w sprawie drugiego pytania. To fakt, ¿e s¹
nowe regulacje dotycz¹ce obowi¹zków alimenta-
cyjnych. Wprowadzono miêdzy innymi w art. 1441

now¹ zasadê, a mianowicie mo¿liwoœæ uchylenia
siê przez zobowi¹zanego od wykonywania obo-
wi¹zku alimentacyjnego wzglêdem uprawnione-
go, je¿eli ¿¹danie alimentów jest sprzeczne z zasa-
dami wspó³¿ycia spo³ecznego. Niemniej dodano
tam, ¿e nie dotyczy to obowi¹zków rodziców wo-
bec ma³oletniego dziecka. Je¿eli chodzi o ma³olet-
nie dziecko, to nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby ro-
dzice mogli siê uchyliæ od obowi¹zku alimentacyj-
nego. Ale trzeba przy tym pamiêtaæ o nowym
art. 133 §3. Jest to nowa regulacja, która stanowi,
¿e rodzice mog¹ uchyliæ siê od œwiadczeñ alimen-
tacyjnych wobec dziecka pe³noletniego, je¿eli s¹
one po³¹czone z nadmiernym dla nich uszczer-
bkiem lub je¿eli dziecko nie dok³ada starañ w celu
uzyskania mo¿noœci samodzielnego utrzymania
siê. Tutaj ustawodawca uzna³, ¿e w stosunku do
ma³oletnich nie ma mo¿liwoœci uchylenia siê od
tego obowi¹zku, natomiast w stosunku do pe³no-
letnich mo¿liwoœæ uchylenia siê jest regulowana
nadmiernym ewentualnym uszczerbkiem dla ro-
dziców lub te¿ sytuacj¹, w której doros³e dziecko
ma mo¿liwoœæ samodzielnego utrzymywania siê
i tej mo¿liwoœci nie wykorzystuje – nie ma wtedy
powodów, by rodzice na to dziecko ³o¿yli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Banaœ chce zadaæ pytanie?
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak.)
To zapraszam.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana sprawozdawcy, senatora

Stanis³awa Koguta.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak. Bardzo

proszê. Proszê o zadawanie pytañ. Pan senator
Kogut ju¿ podchodzi.)

Aha, rozumiem.
Szanowny Panie Senatorze, ustawa okreœla, ¿e

to rodzice wybieraj¹ nazwisko dla swojego dziec-
ka. Mog¹ ustaliæ, ¿e bêdzie ono nosi³o nazwisko
i mê¿a, i ¿ony, czyli nazwisko dwucz³onowe. A co
w przypadku, kiedy nazwisko mê¿a lub ¿ony ju¿
jest dwucz³onowe? I co wtedy, kiedy i nazwisko
mê¿a, i nazwisko ¿ony jest dwucz³onowe?

Senator Stanis³aw Kogut:

Ja s¹dzê, ¿e to jest pytanie do przedstawicieli
ministerstwa. No bo w koñcu z prostego rozumo-
wania wynika, ¿e nazwisko nie bêdzie mog³o byæ
czterocz³onowe, nie ma takiej mo¿liwoœci. Uwa-
¿am, ¿e to jest s³uszne pytanie, ale adresowane do
pana ministra.

(Senator Grzegorz Banaœ: Uprzejmie dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e pan senator jest zadowolony
z odpowiedzi.

Proszê bardzo, pan senator B³aszczyk jako ko-
lejny pytaj¹cy.

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Ja bym chcia³
do pana…)

Do pana senatora Koguta kolejne pytanie?
Tak?

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Nie, nie, do
pana senatora Paszkowskiego.)

Do Paszkowskiego. Proszê.
Panowie Sprawozdawcy, powinniœcie byæ tu¿

obok mównicy. Co to za jakieœ tam ³a¿enie po Iz-
bie. (Weso³oœæ na sali)

(Senator Stanis³aw Kogut: A ju¿, ju¿. Proszê,
proszê.)

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, jest coœ ta-
kiego jak domniemanie ojcostwa po rozwi¹zaniu
zwi¹zku ma³¿eñskiego: do dziewiêciu miesiêcy
wczeœniejszy ma³¿onek automatycznie jest uwa-
¿any za ojca. Czy w komisji by³a poruszana ta
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kwestia? To na pewno siê wi¹¿e z op³atami ali-
mentacyjnymi. I dlaczego ustawodawca tak to
przewidzia³, ¿e do dziewiêciu miesiêcy ojcem jest
ten, który by³ w zwi¹zku? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Takie rozwi¹zania oczywiœcie s¹ i w dalszym
ci¹gu bêd¹ w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym
utrzymane. Ja nie chcia³bym wchodziæ w tak¹
œcis³¹ kazuistykê, wiêc powiem tylko, ¿e to jest
domniemanie przyjête w prawie, które mo¿na za-
wsze próbowaæ obaliæ. O ile dobrze pamiêtam, to
tam terminy okreœla siê nie w wymiarze miesiêcz-
nym, ale w dniach. Jest tam bodaj¿e trzysta i sto
osiemdziesi¹t dni. Sto osiemdziesi¹t w przypad-
ku, kiedy ma³¿eñstwo, o ile dobrze pamiêtam, zo-
sta³o ju¿ rozwi¹zane i jest domniemanie, ¿e dziec-
ko pochodzi ze zwi¹zku. Jak mówiê, s¹ to domnie-
mania oparte na zdrowym rozs¹dku i pewnej
praktyce. Trudno chyba zaprzeczyæ, ¿e nawet je-
¿eli dziecko rodzi siê wtedy, kiedy ma³¿eñstwo zo-
sta³o rozwi¹zane, to jest domniemanie, ¿e pocho-
dzi ono z tego zwi¹zku. A ju¿ rzecz¹, powie-
dzia³bym, oczywist¹ powinno byæ domniemanie,
¿e je¿eli dziecko rodzi siê w zwi¹zku ma³¿eñskim,
to pochodzi od…

(G³os z sali: Panie Senatorze, pater semper non
certus est. (Weso³oœæ na sali)

(SenatorGrzegorzBanaœ: Ale, PanieSenatorze…)
Ale to jest tylko, jak podkreœlam, domniemanie

prawne. Przyjêcie pewnej fikcji prawnej, oparte
zreszt¹ na zdrowym rozs¹dku i wielowiekowym
doœwiadczeniu.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To siê nazy-
wa po ³acinie pater quem lex vocat, ale rzeczywi-
stoœci czasami nie odpowiada.)

Tak, ale nawi¹zuj¹c do tych stwierdzeñ, trzeba
tutaj pamiêtaæ, ¿e ustawa wprowadza now¹ insty-
tucjê, a mianowicie instytucjê uznania macie-
rzyñstwa. Innymi s³owy, zaprzecza siê tej wielo-
wiekowej…

(Senator Stanis³aw Kogut: Tradycji.)
…tradycji i temu rzymskiemu stwierdzeniu,

którego nie przytoczê, bo w tej chwili nie pamiê-
tam, a które po polsku brzmi: matka jest zawsze
pewna. Nowe regulacje podwa¿aj¹ w pewnym
stopniu tê kwestiê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja to mogê zacytowaæ po ³acinie: mater semper
certa est.

(Senator Bohdan Paszkowski: No w³aœnie.)

Ale to jest, niestety, nieprawda.
(Weso³oœæ na sali)
To by³ rz¹dowy projekt ustawy. Pan minister

Zbigniew Wrona reprezentuje rz¹d.
Proszê bardzo, Panie Ministrze, o przedstawie-

nie stanowiska rz¹du i ministra sprawiedliwoœci.
(Senator Stanis³aw Kogut: I o odpowiedŸ na py-

tanie pana Banasia.)
Rozumiem, ¿e pan minister uzupe³ni sprawo-

zdawców, ale najpierw mo¿e stanowisko rz¹du.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie bêdê tego dok³adnie omawia³, poniewa¿

wszystko ju¿ zosta³o przedstawione przez panów
senatorów.

Projekt jest rzeczywiœcie wielow¹tkowy, przez
parê lat pracowa³y nad nim Komisja Kodyfikacyjna
Prawa Cywilnego i Ministerstwo Sprawiedliwoœci.
On naprawia czy te¿ poprawia, uwspó³czeœnia,
unowoczeœnia kilka regulacji, które na skutek roz-
woju cywilizacji powinny byæ ju¿ doœæ dawno na-
prawione. Przypomnê, ¿e jeszcze kilkanaœcie lat te-
mu kwestia ojcostwa czêsto by³a tylko prawdopo-
dobna. Tylko w niektórych przypadkach udawa³o
siê wykluczyæ ojcostwo ze stuprocentow¹ pewno-
œci¹. Dzisiaj dziêki postêpowi nauki nie ma ju¿ ta-
kiej sytuacji, zawsze mo¿na ze stuprocentow¹ pe-
wnoœci¹ ustaliæ, od kogo pochodzi dziecko.

A wiêc ta ustawa definiuje pokrewieñstwo, wpro-
wadza przes³anki ustalenia i zaprzeczenia macie-
rzyñstwa, zmienia koncepcjê dobrowolnego ustale-
nia ojcostwa. Uznanie ojcostwa wed³ug tej ustawy
jest aktem wiedzy obojga rodziców, aktem, który
jest kontrolowalny. Je¿eli s¹ w¹tpliwoœci albo rodzi-
ce siê co do tego nie zgadzaj¹, to wtedy dopiero nale-
¿y wszcz¹æ stosowne postêpowanie. Wprowadza ró-
wnie¿ rozwi¹zania w zakresie relacji miêdzy rodzi-
cami idzieæmi, czyli dotycz¹cew³adzy rodzicielskiej,
a tak¿e w zakresie zarz¹du maj¹tkiem dziecka.
Kontakty dziecka odrywa, i to jest istotna zmiana,
od pojêcia wykonywania w³adzy rodzicielskiej. Obe-
cnie kontakty z dzieckiem s¹ jakby czêœci¹ wy-
pe³nienia w³adzy rodzicielskiej. Teraz nawet ci ro-
dzice, którzy s¹ pozbawieni w³adzy rodzicielskiej al-
bo maj¹ j¹ ograniczon¹, bêd¹ mieli nadal prawo
i obowi¹zek kontaktowania siê z dzieckiem. Jest to
ruch w kierunku zapewnienia wiêkszej równoœci
rodziców. Ten projekt by³ konsultowany z ró¿nymi
stowarzyszeniami, miêdzy innymi ze Stowarzysze-
niem Obrony Praw Ojca, i wskazywano w³aœnie na
to, takie g³osy by³y, ¿e to powinno byæ oderwane od
w³adzy rodzicielskiej, ¿e ka¿dy rodzic, niezale¿nie
od tego, czy ma w³adzê rodzicielsk¹, czy jej nie ma,
powinien mieæ prawo do kontaktów z dzieckiem.
W zwi¹zku z tym projekt akcentuje jako sprawê
pierwszoplanow¹ porozumienie rodziców co do
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sposobu kontaktów. To porozumienie jest kontro-
lowane przez s¹d i w wyroku rozwodowym, jednak
nie tylko w wyroku rozwodowym, bo równie¿ wtedy,
gdy rodzice nadal s¹ ma³¿eñstwem, ale ¿yj¹ w roz-
³¹czeniu, s¹d mo¿e orzec o tych kontaktach, anali-
zuj¹c to porozumienie, a je¿eli rodzice siê nie poro-
zumiej¹, to s¹d sam to okreœli, uwzglêdniaj¹c
wszelkie okolicznoœci sprawy.

Tak ¿e projekt tej ustawy jest konieczny. Zre-
szt¹ chcê podkreœliæ, ¿e na etapie prac sejmowych
i senackich by³a zgoda wszystkich stron sceny po-
litycznej co do tego, ¿e nale¿y te regulacje wpro-
wadziæ, bo rzeczywiœcie projekt poselski, który by³
wniesiony, nie jest w sposób zasadniczy ró¿ny od
tego, który wniós³ rz¹d.

Dziêkuj¹c za pracê wszystkim pañstwu senato-
rom, chcia³bym jeszcze tylko ustosunkowaæ siê do
poprawki przedstawionej przez pana senatora.
Otó¿ co do zasady zgadzamy siê, ¿e nale¿a³oby uzu-
pe³niæ wykaz tych organów, przed którymi w szcze-
gólnych sytuacjach mo¿e byæ z³o¿one oœwiadczenie
o uznaniu ojcostwa, równie¿ o sekretarzy wojewó-
dztwa.Spojrzeliœmy jednakdoprojektunowejusta-
wy o pracownikach samorz¹dowych i uwa¿amy, ¿e
nale¿a³oby raczej stosowaæ pojêcie nie sekretarza
w jednostce, ale sekretarza jednostki samorz¹du
terytorialnego, poniewa¿ gmina, powiat i wojewódz-
two to s¹ po prostu jednostki samorz¹du terytorial-
nego, wiêc sformu³owanie „sekretarz jednostki sa-
morz¹du terytorialnego” obejmie zarówno sekreta-
rzagminy,powiatu, jak i sekretarzawojewództwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Ja mia³bym pytanie do pana ministra, na-

wi¹zuj¹ce do tego, co pan powiedzia³.

Senator Marek Zió³kowski:

Oczywiœcie wiadomo, ¿e w tej chwili mo¿na pe-
wnie ustaliæ ojcostwo biologiczne, ustaliæ je
z dziewiêædziesiêciodziewiêcioprocentow¹ pew-
noœci¹, bo takie mo¿liwoœci techniczne czy medy-
czne istniej¹. Z drugiej strony wiadomo – w ró¿-
nych krajach to jest ró¿nie – ¿e w wiêkszoœci kra-
jów od kilku do kilkunastu procent tych, którzy
s¹dz¹, ¿e s¹ biologicznymi ojcami dziecka, w rze-
czywistoœci nimi nie s¹. Czy ma pan przekonanie,
¿e ta ustawa wychodzi naprzeciw temu problemo-
wi mo¿liwoœci rzeczywiœcie stwierdzenia ojcostwa
biologicznego, na ile to jest mo¿liwe, ale jedno-
czeœnie dbania o dobro dziecka, bo w niektórych
sytuacjach biologiczny ojciec z wychowaniem
dziecka nie ma nic do czynienia? Ja rozumiem, ¿e
ten proces bêdzie postêpowa³ nadal, ¿e ta ustawa
to jest kolejny krok. Jak to wp³ywa na prawa oj-
ców biologicznych i dobro dziecka w takich bar-
dziej skomplikowanych sytuacjach?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Zmienia siê koncepcja uznania. Obecnie obo-
wi¹zuje instytucja uznania dziecka, a projekt
przewiduje uznanie ojcostwa, które jest aktem
woli obojga rodziców. Ta koncepcja wchodzi
w grê wtedy, gdy mówimy o sytuacji, kiedy dziec-
ko nie pochodzi z ma³¿eñstwa. Wtedy, je¿eli ro-
dzice nie maj¹ co do tego w¹tpliwoœci i siê zga-
dzaj¹, sk³adaj¹ takie oœwiadczenie i to wystar-
czy. W razie braku zgody, gdy którekolwiek z nich
siê nie zgadza, musi byæ uruchomione postêpo-
wanie i te wszystkie badania genetyczne, o któ-
rych tutaj by³a mowa. A zatem to gwarantuje
ochronê na przyk³ad praw ojca, który siê nie zga-
dza z tym, ¿e jest ojcem.

Je¿eli chodzi zaœ o dzieci pochodz¹ce z ma³¿eñ-
stwa, to tutaj obowi¹zuje domniemanie pocho-
dzenia dziecka z ma³¿eñstwa i obowi¹zuj¹ rów-
nie¿ pewne terminy, ze wzglêdu w³aœnie na dobro
dziecka, aby nie by³o ono nara¿one na zaprzecza-
nie w nieskoñczonoœæ ojcostwa. W zapytaniach,
w dyskusji by³a mowa o tych terminach i te termi-
ny nie s¹ zmieniane przez tê nowelizacjê. To jest
generalnie termin szeœciu miesiêcy dla ojca. Je¿e-
li dziecko pochodzi z ma³¿eñstwa, to jest on liczo-
ny od momentu, kiedy dowiedzia³ siê o urodzeniu
dziecka, a je¿eli chodzi o uznanie dziecka, to jest
szeœæ miesiêcy od dnia, w którym ten ojciec do-
wiedzia³ siê, ¿e nie jest ojcem tego dziecka. S¹ to
terminy zawite, nieprzywracalne, a zatem one
maj¹ w³aœnie zagwarantowaæ stabilnoœæ sytuacji
tego dziecka, co do którego zachodzi domniema-
nie, ¿e pochodzi od danego mê¿czyzny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Banaœ zada pytanie, potem pan se-

nator Paszkowski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze…
Pan senator Banaœ, a potem pan senator i pan

senator Cichoñ, taka bêdzie kolejnoœæ.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Poprosi³bym pana ministra, ¿eby zechcia³ roz-
wiaæ tê w¹tpliwoœæ w sprawie wielocz³onowoœci
nazwisk.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Tak, tak, oczywiœcie. W tym projekcie jest wy-
raŸny przepis, który to rozstrzyga. Je¿eli nazwis-
ka obu rodziców s¹ dwucz³onowe, to norma sta-
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nowi wyraŸnie, ¿e wtedy nazwisko dziecka sk³ada
siê z pierwszych cz³onów nazwisk obojga rodzi-
ców, chyba ¿e by³yby to takie same cz³ony, o tym
samym brzmieniu – wtedy bêdzie siê sk³ada³o tyl-
ko z jednego cz³onu, z tego pierwszego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Paszkowski, tak?
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Ministrze, chodzi mi o tak¹ kwestiê. Mia-
nowicie na przyk³ad w art. 100 jest taka sprawa, ¿e
termin „inne organy pañstwowe” zastêpujemy ter-
minem „inne organy w³adzy publicznej”, zasadnie
zreszt¹, bo sfera opieki rodzicielskiej, rodzin za-
stêpczych jest to sfera dzia³ania z jednej strony ad-
ministracji pañstwowej, ale z drugiej strony w du-
¿ej czêœci i samorz¹dowej. Jest zmieniany
art. 1121, ale nie jest zmieniany art. 1122. Tam siê
pisze tak: „Sprawy doboru rodzin zastêpczych oraz
wspó³dzia³ania s¹dów opiekuñczych z organami
administracji pañstwowej w tych sprawach, a tak-
¿e zakresu i formy pomocy pañstwa na rzecz dzieci
umieszczonych w rodzinach zastêpczych i zasady
odp³atnoœci – i tak dalej – reguluj¹ odrêbne przepi-
sy”. Ja mam takie pytanie: czy pan minister nie
s¹dzi, ¿e id¹c w œlad za art. 100 i bior¹c pod uwagê
system organów, które realizuj¹ zadania z zakresu
doboru rodzin zastêpczych, wspó³dzia³ania w tym
zakresie z s¹dami opiekuñczymi, nale¿a³oby zmie-
niæ jednak te s³owa „administracji pañstwowej” na
s³owa „administracji publicznej”?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

No, w istocie… Na pewno chodzi tu o admini-
stracjê, bo te zadania zwi¹zane z rodzinami za-
stêpczymi… Organy w³adzy publicznej to jest bar-
dzo szerokie okreœlenie, które obejmuje organy
wszystkich trzech rodzajów równowa¿¹cych siê
w³adz, zgodnie z zasad¹ trójpodzia³u w³adzy pañ-
stwowej. S¹ pewne spory w doktrynie prawa ad-
ministracyjnego, czy administracja pañstwowa
obejmuje równie¿ administracjê samorz¹dow¹.
S¹ wyra¿ane pogl¹dy, ¿e nie, ale jednak dominu-
j¹cym pogl¹dem jest pogl¹d, ¿e j¹ obejmuje. Sko-
ro tak, to nie ma takiej bezwzglêdnej konieczno-
œci, ¿ebyœmy to zmieniali, poniewa¿ samorz¹dowa
administracja terytorialna jest równie¿ admini-
stracj¹ pañstwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Zbigniew Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam pyta-
nie dotycz¹ce zmiany konstrukcji stwierdzenia
niewa¿noœci uznania dziecka przez ojca na kon-
strukcjê ustalenia bezskutecznoœci uznania. Czy
to ustalenie bezskutecznoœci uznania jest swoje-
go rodzaju remedium, które zastêpowa³oby nor-
malnie przewidzian¹ w procedurze instytucjê
wznowienia postêpowania? Bo jest ca³kiem nie-
dawne orzeczenie Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu w sprawie Tavli przeciwko Turcji,
w którym trybuna³ powiedzia³, ¿e pañstwo powin-
no dostosowaæ swoje procedury tak, aby mo¿liwe
by³o wykorzystanie najnowszych osi¹gniêæ wie-
dzy medycznej w zakresie ustalania ojcostwa, i ¿e
procedury, które wykluczaj¹ wznowienie postê-
powania w razie uzyskania dowodu medycznego,
¿e prawnie uznany ojciec de facto nie jest ojcem
z medycznego punktu widzenia, naruszaj¹ prawo
cz³owieka do ustalenia jego wiêzi rodzinnych, czy-
li art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka,
a zarazem prawo do rzetelnego procesu w sprawie
o ustalenie tych wiêzi, czyli art. 6 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka. Mnie siê wydaje, ¿e
tak by chyba mo¿na by³o interpretowaæ art. 78,
który wprowadza tê instytucjê bezskutecznoœci
uznania. Chcia³bym jednak siê dowiedzieæ, czy
rzeczywiœcie pañstwo, jako projektodawcy rz¹do-
wi, w ten sposób to pojmujecie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Ta zmiana konstrukcji prawnej, czyli instytu-
cja prawna ustalenia bezskutecznoœci uznania
ojcostwa, wynika ze zmiany koncepcji samego
uznania. Tak jak mówi³em, nie ma tutaj uznania
dziecka, tylko jest uznanie ojcostwa. I to jest
oœwiadczenie o wiedzy obojga rodziców, którzy siê
zgadzaj¹ co do tego i takie oœwiadczenie sk³adaj¹.
Dlatego te¿ wprowadzamy instytucjê ustalenia
bezskutecznoœci uznania ojcostwa.

Ale tak jak ju¿ wczeœniej mówi³em, ta instytu-
cja musi wprowadzaæ pewn¹ równowagê pomiê-
dzy interesem dziecka a interesem ojca. Trudno
odmówiæ osobie, która dowiedzia³a siê, ¿e uzna³a
dziecko nie swoje, a ma przekonuj¹ce tego dowo-
dy, prawa do wniesienia takiego powództwa
o ustalenie bezskutecznoœci uznania. Jednak tak
jak mówi³em, to powództwo mo¿e byæ wniesione
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wy³¹cznie w terminie szeœciu miesiêcy od dnia,
w którym dowiedzia³ siê, ¿e dziecko od niego nie
pochodzi. A zatem jest to stosunkowo krótki
okres i ten krótki okres jednak chroni stabilnoœæ
stosunków rodzinnych. PóŸniej, nawet je¿eli wie,
to w³aœnie… Interes dziecka przemawia za tym,
¿eby pozbawiæ go tego prawa, i póŸniej ju¿ tego
kwestionowaæ nie mo¿e. Czyli ma to prawo, ale
œciœle limitowane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ…
(G³os z sali: Jeszcze senator Augustyn.)
Przepraszam, jeszcze pan senator Augustyn.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Ministrze, chyba s³uszne jest to, co pañ-
stwo projektujecie, ¿e piecza nad dzieckiem umie-
szczonym w placówce ca³odobowej nie powinna
byæ powierzana pracownikom tej placówki. Cho-
dzi o rzeteln¹ kontrolê. Bo rzeczywiœcie ci, którzy
wykonuj¹ opiekê, nie powinni jednoczeœnie odpo-
wiadaæ za jej jakoœæ i sami sobie wystawiæ cenzu-
rek. To bardzo s³uszny kierunek.

Chcia³bym uzyskaæ potwierdzenie, ¿e na razie
ten przepis dotyczy opieki nad ma³oletnimi, a nie
opieki nad na przyk³ad umieszczonymi w zak³a-
dach opiekuñczo-leczniczych czy domach pomo-
cy spo³ecznej, osobami starszymi, gdzie rzeczywi-
œcie doœæ czêsto personel, z braku innych osób,
pe³ni funkcje opiekuñcze na mocy decyzji s¹du.
Czy teraz ta sytuacja siê zmieni, czy te¿ dobrze
czytam te przepisy, ¿e w tym momencie dotyczy to
tylko ma³oletnich?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dotyczy to ma³oletnich, bo to jest artyku³…
Prosi³bym pana dyrektora o przypomnienie mi te-
go przepisu.

(Senator Stanis³aw Kogut: Art. 109.)
(G³os z sali: To jest art. 1121.)
Tak, tutaj chodzi o pieczê nad osob¹ dziecka

umieszczonego w rodzinie zastêpczej i wy³¹cznie
do tych osób ten przepis siê ogranicza.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Do dyskusji jako pierwszy zapisa³ siê pan sena-

tor Piotr Kaleta.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z wymiany zdañ, jaka siê tutaj odby³a, mo¿na

by by³o wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e najlepiej by by³o,
gdyby tego kodeksu w ogóle nie by³o, gdybyœmy
mogli stawiaæ jednak na rodzinê, gdyby te wszyst-
kie wartoœci, które s¹ wartoœciami jak gdyby nad-
rzêdnymi, by³y respektowane przez wszystkich,
przez osoby, które stanowi¹ prawo, ale przede
wszystkim przez tych, którzy to prawo wykonuj¹,
a wiêc ¿e najlepiej by by³o, gdyby jednak rodzina
by³a tym miejscem, które jest dobrem nadrzê-
dnym dla wszystkich.

Szanowni Pañstwo, ja od jakiegoœ czasu… Bo
tutaj by³a i przez pana ministra, i przez senatorów
sprawozdawców szeroko poruszana kwestia oj-
ców, opieki ojców nad dzieæmi, ojców, którzy je-
dnak czêsto maj¹ ograniczon¹ mo¿liwoœæ spoty-
kania siê z dzieæmi. Wydaje mi siê, bo tak jak po-
wiedzia³ pan minister, ten projekt zmian w kodek-
sie rodzinnym i opiekuñczym jest jak gdyby pro-
jektem apolitycznym, ¿e tutaj wszyscy siê zgadza-
j¹, ¿e trzeba go modyfikowaæ w sposób, który pod-
powiada ¿ycie. Korzystaj¹c wiêc z okazji,
chcia³bym, id¹c w³aœnie w tym kierunku, o któ-
rym przed chwil¹ powiedzia³em, z³o¿yæ piêæ po-
prawek, które mog³yby w³aœnie w pewien sposób
umo¿liwiæ kontakty i doprecyzowaæ formê tych
kontaktów z w³asnymi dzieæmi ojców, którzy czê-
sto takich kontaktów s¹ pozbawieni.Dziêkujê
bardzo.

Panie Marsza³ku, sk³adam te poprawki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Oddajê g³os panu senatorowi Augustynowi.
Proszê bardzo, zapraszam do mównicy, Panie

Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Przede wszystkim sk³adam podziêkowania za
tê zmianê, bo ona rzeczywiœcie w bardzo wielu
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aspektach reguluje kwestie, które do tej pory bu-
dzi³y dosyæ spore w¹tpliwoœci i uniemo¿liwia³y
w³aœciwe podejmowanie decyzji przez s¹dy ro-
dzinne i opiekuñcze w sprawach tych osób, które
s¹ w jakieœ mierze w krêgu zagro¿enia wyklucze-
niem spo³ecznym z bardzo wa¿nych przyczyn, g³ó-
wnie ze wzglêdu na ró¿ne powody, dla których ro-
dziny staj¹ siê dysfunkcyjne. I dlatego nasza Ko-
misja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przygl¹da³a
siê temu kodeksowi.

Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e wspó³czeœnie, co ju¿ za-
sygnalizowa³ w pytaniu pan marsza³ek, rozwi¹za-
nia proponowane w tym kodeksie rodzinnym
i opiekuñczym, o czym przekonaliœmy siê wczoraj
w czasie ¿ywej debaty z panem ministrem, wkra-
czaj¹ w nowe materie, z którymi spotykamy siê
w ¿yciu rodzin. Dlatego te¿ trzeba przyj¹æ z wiel-
kim uznaniem tê dosyæ du¿¹, rozleg³¹ zmianê
w bardzo wielu zapisach poszczególnych czêœci
kodeksu rodzinnego i opiekuñczego.

Mnie jednak ze wzglêdu na funkcjê i zaintere-
sowania szczególnie obchodz¹ te zapisy, które do-
tycz¹ pieczy nad osobami zale¿nymi. Jesteœmy
w okresie specyficznej rewolucji socjo-demografi-
cznej, która w bardzo wielkim stopniu dotyka pra-
wie ka¿dej polskiej rodziny. Coraz mniej jest ro-
dzin wielopokoleniowych, coraz wiêcej jest gospo-
darstw jednoosobowych. Coraz czêœciej s¹ to go-
spodarstwa jednoosobowe osób starszych, które
z ró¿nych powodów nie mog¹ liczyæ na opiekê
swoich bliskich. Te kwestie coraz czêœciej, przy-
znajecie to pañstwo w uzasadnieniu, pojawiaj¹
siê w s¹dzie w formie obowi¹zku ustanowienia
opieki nad osobami ubezw³asnowolnionymi. Nie
chodzi o to… Bo s³owo „ubezw³asnowolniony” ko-
jarzy nam siê najczêœciej z osob¹ chorob¹ psychi-
cznie, ale tak nie jest. Dziœ w Polsce wœród osób
ubezw³asnowolnionych – nie znam dok³adnie sta-
tystyk, ale mogê iœæ o zak³ad, ¿e tak jest – nie do-
minuj¹ osoby chore psychicznie, ale osoby, które
s¹ albo upoœledzone umys³owo od urodzenia, al-
bo osoby starsze, które utraci³y zdolnoœæ samo-
dzielnego podejmowania decyzji.

W tym drugim przypadku mamy do czynienia
z bardzo powa¿nymi problemami prawnymi. Bo
jeœli to dotyczy osoby doros³ej, starszej, która dys-
ponuje na przyk³ad powa¿nym maj¹tkiem, to tych
kwestii prawnych zwi¹zanych z opiek¹, kosztami
tej opieki, dziedziczeniem jest ca³a masa. I one po-
winny byæ w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym,
choæ nie tylko tam, w³aœciwie uregulowane.

Dane z s¹dów polskich pokazuj¹ równie¿ –
wiem to z raportu rzecznika praw obywatelskich –
¿e narasta liczba aktów przemocy wobec osób
starszych, które nie s¹ w stanie siê obroniæ, wte-
dy, kiedy rodzina jest dysfunkcyjna i kiedy docho-
dzi tam do stosowania niedozwolonych œrodków
przymusu, wymuszania, nie tylko korzystania

z funduszy, z maj¹tku osób starszych, ale i do
okreœlonych zachowañ wobec nich. Jest to
wzrost, mówiê to w oparciu o dane rzecznika praw
obywatelskich, bardzo dynamiczny i niepokoj¹cy.
Jest te¿ jakiœ stereotyp, bo przyzwyczailiœmy siê
myœleæ, ¿e przemoc w rodzinie, to pewnie przemoc
wobec matki, to pewnie przemoc wobec dziecka.
Ale dzisiaj coraz czêœciej przemoc w rodzinie to
tak¿e przemoc wobec bezbronnej, niedo³ê¿nej, za-
le¿nej osoby starszej. St¹d te¿ nies³ychanie istot-
ne jest, ¿eby w kodeksie rodzinnym i opiekuñ-
czym w³aœciwie unormowaæ kwestiê opieki, a tak-
¿e pieczy zastêpczej, nad osobami starszymi. Jeœli
chcemy, aby pozostawa³y one w domach, a takie
jest zwykle ¿yczenie starszych ludzi, którzy
w myœl tej zasady, ¿e starych drzew siê nie przesa-
dza, chcieliby do koñca swoich dni byæ w domu, to
równie¿ s¹dy we wspó³dzia³aniu z pomoc¹ spo³e-
czn¹ powinny zadbaæ o to, a¿eby te osoby mia³y
odpowiedni¹ opiekê. I rzeczywiœcie trzeba powie-
dzieæ, ¿e w tej zmianie czynicie pañstwo pierwsze
kroki ku temu. A ja wyszed³em na mównicê po to,
¿eby powiedzieæ, ¿e to chyba nie mo¿e byæ ostat-
nie s³owo. Ale jest wa¿ne i cenne to, co pañstwo
tutaj projektujecie, a¿eby w myœl art. 162, 163,
179, o czym zreszt¹ sprawozdawca te¿ tutaj wspo-
mina³, mo¿na by³o ustanowiæ opiekuna i to nie
opiekuna z przymusu, ale opiekuna, który fakty-
cznie bêdzie w stanie tê opiekê sprawowaæ, nawet
gdyby mia³oby mu byæ przyznane wynagrodzenie
z maj¹tku tej osoby starszej albo z œrodków publi-
cznych pomocy spo³ecznej.

Druga kwestia, któr¹ tutaj pañstwo podnosicie
i regulujecie w jakiejœ mierze, dotycz¹ca alimen-
tacji, to sprawa, która na posiedzeniach Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej pojawia siê okreso-
wo. W³aœciwie stykamy siê zawsze z takim samym
problemem, w takim samym brzmieniu. Miano-
wicie rzecz nie w orzekaniu o alimentach, lecz
w œrodkach egzekucyjnych i mo¿liwoœciach egze-
kucyjnych alimentacyjnego œwiadczenia. Z tym,
jak pañstwo wiecie, jest ogromny problem. Postêp
jest, ale naprawdê minimalny. I wydaje siê, ¿e ta
problematyka, Panie Ministrze, powinna byæ
szczególnie przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci,
choæ nie tylko przez nie, monitorowana, abyœmy
choæby metod¹ ma³ych kroków podnosili poziom
odpowiedzialnoœci rodziców, najczêœciej ojców,
którzy unikaj¹ p³acenia alimentów. W przeciw-
nym razie ten obowi¹zek zaczyna spadaæ na nas
w formie Funduszu Alimentacyjnego, to jest fi-
nansowane w du¿ej mierze ze œrodków publicz-
nych. Sposoby egzekucji, które by³y do tej pory,
wydaj¹ siê nie przynosiæ efektu. Czekamy na pro-
pozycje, Panie Ministrze, jak tê sytuacjê popra-
wiæ, jak j¹ zmieniæ. Bo oœrodki pomocy spo³ecz-
nej, gminy nie powinny jednak wyrêczaæ wymiaru
sprawiedliwoœci. Niep³acenie alimentów jest prze-
stêpstwem wobec dziecka i musimy mieæ takie
œrodki egzekucyjne, które spowoduj¹, ¿e œwiad-
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czenia alimentacyjne rodziców na rzecz dzieci bê-
d¹ skutecznie egzekwowane. Pierwsze jaskó³ki, ¿e
tak to okreœlê, jak mówi³em, ju¿ s¹, jest poprawa,
ale startujemy z poziomu nies³ychanie niskiego,
z poziomu egzekwowania œrodków od tych, którzy
uporczywie nie chc¹ p³aciæ, tylko w kilku procen-
tach. Do zrobienia jest wiêc bardzo wiele.

Chwal¹c ten projekt, wskazujê zatem na pro-
blemy, których rozwi¹zanie jest jeszcze przed na-
mi. Jestem przekonany, ¿e w najbli¿szym czasie
jeszcze nie raz bêdziemy mo¿e nie tyle zmieniaæ
ten kodeks, co raczej wzbogacaæ go o kolejne na-
rzêdzia pozwalaj¹ce na umocnienie polskich ro-
dzin, na pomoc, gdy te rodziny s¹ dysfunkcyjne,
a tak¿e pozwalaj¹ce na zastosowanie takich œrod-
ków prawnych, które bêd¹ zabezpiecza³y cz³on-
kom rodziny, w szczególnoœci tym bezbronnym,
a wiêc tym nieletnim i tym zale¿nym, odpowiednie
warunki egzystencji poprzez egzekwowanie ele-
mentarnej odpowiedzialnoœci od tych, którzy z ra-
cji obowi¹zków alimentacyjnych s¹ do ich zape-
wnienia zobowi¹zani. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
PansenatorBohdanPaszkowski. Proszêbardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!

Chcia³bym jednak zg³osiæ poprawkê odnoœnie
do brzmienia art. 1122 i zast¹pienia tam organów
administracji pañstwowej organami administra-
cji publicznej. Pod¹¿am po prostu tym tokiem
myœlenia, który jest zaznaczony w art. 100. Mam
nadziejê, ¿e wynika³o z jakiegoœ przemyœlenia to,
¿e tam, w tej w formule, mówi siê: „s¹d opiekuñczy
i inne organy w³adzy publicznej s¹ zobowi¹zane
udzielaæ pomocy rodzicom” i dalej, w §2 tego arty-
ku³u, u¿ywa siê terminu: „organy w³adzy publicz-
nej”. S¹dzê, ¿e poprawka bêdzie korzystna dla tej
regulacji z tego powodu, ¿e organy administracji
pañstwowej, organy pañstwowe, s¹ w tej chwili
uto¿samiane z w³adz¹ administracji rz¹dowej.
Oczywiœcie s¹ w doktrynie ró¿ne spory itd., ale ja
myœlê, ¿e to, co by³o zaproponowane w art. 100,
by³o przemyœlanym przez komisjê kodyfikacyjn¹
rozwi¹zaniem. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w art. 112 mó-
wi siê o rodzinach zastêpczych, a jest to zadanie
realizowane w tej chwili w zasadzie na poziomie
powiatów, to one dokonuj¹ zdecydowanej wiêk-
szoœci zwi¹zanych z t¹ kwesti¹ czynnoœci, równie¿
one prowadz¹ oœrodki adopcyjne, poprzez które
miêdzy innymi dobiera siê osoby maj¹ce byæ ro-
dzinami zastêpczymi, tam siê tych kandydatów
sprawdza i przeszkala. Tak ¿e myœlê, ¿e je¿eli

wprowadzimy tê ma³¹ poprawkê, to bêdzie to po-
¿ytek dla tej regulacji. Dziêkujê bardzo.

Niniejszym sk³adam oczywiœcie poprawkê…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-

natorowie Kaleta i Paszkowski.
Poniewa¿ zosta³y one z³o¿one, a prócz tego ko-

misje przygotowa³y w czasie swoich posiedzeñ od-
mienne wnioski, proszê Komisjê Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej oraz Komisjê Ustawodawcz¹ o usto-
sunkowanie siê do tych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Pana ministra chcia³bym zapytaæ, czy chcia³by
ustosunkowaæ siê przynajmniej do tej poprawki,
któr¹ s³ysza³. Bo rozumiem, ¿e nad tymi piêcioma
poprawkami senatora Kalety bêdzie g³osowanie
na posiedzeniu komisji.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-

liwoœci Zbigniew Wrona: Czy mo¿na z miejsca?)
Tak, oczywiœcie. Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po przemyœleniu poprawki pana senatora Pa-

szkowskiego, sk³aniamy siê do jej przyjêcia. Przy
czym w tym momencie musimy siê jeszcze zasta-
nowiæ, czy to maj¹ byæ organy administracji pub-
licznej czy jednak nie uj¹æ tego szerzej, poniewa¿
jest jeszcze przecie¿ rzecznik praw dziecka i ten
obowi¹zek wspó³dzia³ania jego chyba te¿ bêdzie
dotyczy³. Ale do tego szczegó³owo ustosunkujemy
siê ju¿ na posiedzeniu komisji, zaœ co do kierunku
rozwi¹zañ, to tak… Rzeczywiœcie, ¿eby nie by³o te-
go dysonansu… Dominuje pogl¹d, ¿e administra-
cja pañstwowa obejmuje te¿ administracjê samo-
rz¹dow¹, niemniej jednak, ¿eby by³a spójnoœæ po-
jêciowa, skoro siê u¿ywa okreœlenia „organy w³a-
dzy publicznej”, to tutaj te¿ powinno byæ albo
„w³adzy publicznej” albo „administracji publicz-
nej”. Tê kwestiê ustalimy na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê dzisiaj,

pod koniec posiedzenia Senatu.
(G³os z sali: Dzisiaj?)
A nie, dzisiaj… A mo¿e? Jeœli bêdziemy szybko

pracowali, to mo¿e dzisiaj. (Weso³oœæ na sali) A jak
bardzo wolno, to jutro rano, Panowie Senatorowie.

(G³os z sali: Dzisiaj, dzisiaj.)
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Przepraszam, zdejmujê… Ten punkt porz¹d-
ku… To pytanie zdejmujê z porz¹dku obrad, prze-
praszam.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego.

Tekst ustawy znajduje siê w druku nr 341,
sprawozdanie komisji – w druku nr 341A.

Proszê bardzo, pan senator Stanis³aw Piotro-
wicz jako sprawozdawca Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie
i Panowie Senatorowie!

Postaram siê w sposób bardzo zwiêz³y przed-
stawiæ problematykê.

W dniu 4 listopada 2008 r. Komisja Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci wspólnie z Komisj¹ Usta-
wodawcz¹ rozpatrzy³a uchwalon¹ przez Sejm
w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawê o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

Ta nowelizacja ustawy zwiêksza gwarancje
procesowe zatrzymanego i podejrzanego. W szcze-
gólnoœci w art. 244 §2 dodano, ¿e zatrzymanego
nale¿y poinformowaæ równie¿ o prawie do skorzy-
stania z pomocy adwokata. Wczeœniej przepis ten
przewidywa³, ¿e nale¿y zatrzymanego poinformo-
waæ o przyczynach zatrzymania, o przys³ugu-
j¹cych mu prawach, wydawaæ by siê mog³o, ¿e
w tym równie¿ o prawie do adwokata. ¯eby by³a
pe³na jasnoœæ, doprecyzowano jednak, ¿e wœród
tych pouczeñ nale¿y równie¿ zawrzeæ informacjê
o prawie do skorzystania z pomocy adwokata. To
jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia dotyczy tego, kogo nale¿y zawia-
domiæ o tymczasowym aresztowaniu. Art. 261 §3
kodeksu postêpowania karnego wymienia pod-
mioty, które s¹d jest zobowi¹zany powiadomiæ
o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Do-
daje siê do tych podmiotów jeszcze zarz¹dzaj¹ce-
go przedsiêbiorstwem, bowiem mog¹ byæ takie sy-
tuacje, ¿e dla dobra funkcjonowania przedsiê-
biorstwa istotn¹ rzecz¹ bêdzie zawiadomienie, i¿
osoba jest tymczasowo aresztowana; to mo¿e
mieæ znaczenie dla funkcjonowania przedsiêbior-
stwa. Oczywiœcie w tym wypadku zawiadomienie
nastêpuje na wniosek osoby, która jest tymcza-
sowo aresztowana.

Doœæ istotne s¹ zmiany w art. 263. Dotycz¹ one
ograniczenia mo¿liwoœci przed³u¿ania tymczaso-
wego aresztowania. W szczególnoœci §4 wœród
wielu okolicznoœci, które uzasadniaj¹ przed³u¿e-
nie tymczasowego aresztowania, przewidywa³ ró-
wnie¿ przed³u¿aj¹c¹ siê obserwacjê psychiatrycz-

n¹ i przed³u¿aj¹ce siê opracowywanie opinii przez
bieg³ego. Z tych dwóch okolicznoœci Sejm zrezyg-
nowa³, uwa¿aj¹c, ¿e mog¹ one siê przyczyniaæ do
wykorzystywania nadmiernego przed³u¿ania
tymczasowego aresztowania. Dokonano równie¿
skreœlenia §4a. Przewidywa³ on jeszcze jedn¹
przes³ankê, która mog³aby umo¿liwiæ przed³u¿e-
nie tymczasowego aresztowania. By³y to inne is-
totne przeszkody, których usuniêcie by³o niemo¿-
liwe. To doœæ obszerna przes³anka. Ona te¿ zosta-
³a wykreœlona w nowelizacji przyjêtej przez Sejm.

To s¹ najistotniejsze zmiany, jakich dokonano
w ustawie – Kodeks postêpowania karnego.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
wspólnie z Komisj¹ Ustawodawcz¹ wnosi o przy-
jêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Pan senator

s³usznie opuœci³ mównicê, bo pytañ nie ma.
Jeszcze raz witam pana ministra £ukasza Rê-

dziniaka. Jest to projekt ustawy wniesiony przez
rz¹d.

Czy pan minister chcia³by coœ powiedzieæ na
temat tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci £ukasz Rêdziniak: Po wyst¹pieniu
pana senatora Piotrowicza nie pozostaje ju¿ nic
do dodania, gdy¿ pan senator przedstawi³ obszer-
nie wszystkie zmiany, które s³u¿¹ wzmocnieniu
pozycji osoby czasowo aresztowanej. Chêtnie od-
powiem na pytania, je¿eli bêd¹.)

Rozumiem.
Czy maj¹ pañstwo pytania do pana ministra?

Nie ma.
Zatem dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e pan senator Piotr Zientarski by³

³askaw zapisaæ siê do g³osu.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pragnê zwróciæ uwagê na pewne kwestie ogólne

przyjête w projekcie, które s¹ niezwykle istotne
z punktu widzenia demokratycznego pañstwa
prawa, wolnoœci obywatelskich, a tak¿e, co siê
z tym wi¹¿e, gwarancji konstytucyjnych.

Ustawa dotyka problematyki tymczasowego
aresztowania, instytucji niezwykle wa¿nej dla
przebiegu procesu karnego, szczególnie w przy-
padku najciê¿szych przestêpstw, a jednoczeœnie
daj¹cej mo¿liwoœæ pozbawienia wolnoœci cz³owie-
ka, który w finalnej czêœci procesu mo¿e okazaæ siê
niewinny, co niejednokrotnie potwierdzi³o moje
doœwiadczenie zawodowe. Te wszystkie okoliczno-
œci powoduj¹, i¿ tymczasowe aresztowanie nieje-
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dnokrotnie stanowi³o przedmiot orzecznictwa Try-
buna³u Konstytucyjnego. Procedowana ustawa
stanowi realizacjê orzeczenia trybuna³u, które wy-
znaczy³o dla ustawodawcy szlak prowadz¹cy do
ukszta³towania ustawodawstwa z jednej strony
zapewniaj¹cego poszanowanie wolnoœci konstytu-
cyjnej, zaœ z drugiej strony odpowiadaj¹cego po-
trzebom prawid³owowo przebiegaj¹cego procesu
karnego. Trybuna³ Konstytucyjny poprzez swoje
orzecznictwo udzieli³ nam, czyli ustawodawcy,
wskazówek, jak powinniœmy kszta³towaæ treœæ
ustawodawstwa wp³ywaj¹cego na kszta³t wolnoœci
obywatelskich. Po pierwsze, normy prawne inge-
ruj¹ce w podstawowe prawa i wolnoœci obywateli
powinny byæ konstruowane z najwy¿sz¹ staranno-
œci¹. Po wtóre, uregulowania ustawowe, na pod-
stawie których stosowane jest ograniczenie czy po-
zbawienie wolnoœci, spe³niaæ musz¹ najwy¿sze
wymagania, w szczególnoœci co do stopnia pre-
cyzji. Po trzecie, pozbawienie wolnoœci nie mo¿e
byæ dla oskar¿onego dolegliwoœci¹ sam¹ w sobie.
Jest ono dopuszczalne jedynie wówczas, gdy wy-
maga tego ochrona instytucji demokratycznego
pañstwa, czyli ochrona bezpieczeñstwa, porz¹dku
publicznego czy wolnoœci i praw innych osób.

Odpowiedzmy od razu, jak przedmiotowa usta-
wa spe³nia te wytyczne. Otó¿ w ustawie nastêpuje
doprecyzowanie przes³anek przed³u¿enia tym-
czasowego aresztowania, rozszerzenie gwarancji
prawnych osób zatrzymanych, a tak¿e wzmocnie-
nie ochrony wolnoœci obywateli. Nale¿y definity-
wnie podkreœliæ, i¿ kierunek przyjêty w ustawie
jest kierunkiem prawid³owym, zgodnym z konsty-
tucj¹, umacniaj¹cym demokratyczne instytucje
naszego pañstwa, a tak¿e daj¹cym gwarancjê po-
szanowania wolnoœci obywatela. Warto równie¿
zwróciæ uwagê na wzmocnienie prawa do obrony
zatrzymanego poprzez wprowadzenie obowi¹zku
informowania go o prawie do skorzystania z po-
mocy adwokata, co jest rozwi¹zaniem s³usznym
z punktu widzenia standardów ochrony praw
cz³owieka oraz konstytucji.

Na zakoñczenie wspomnê, i¿ w trakcie konsul-
tacji spo³ecznych Krajowa Rada S¹downictwa
oraz Naczelna Rada Adwokacka zaopiniowa³y po-
zytywnie projekt ustawy.

Popieram w ca³oœci projekt zg³oszony przez
rz¹d. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych.

Ustawa jest zawarta w druku nr 354, a sprawo-
zdanie w druku nr 354A.

Proszê bardzo pana senatora Leona Kieresa
o przedstawienie sprawozdania Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci.

Senator Leon Kieres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
To jest mój dobry dzieñ, ju¿ drugi raz stajê dzi-

siaj przed Wysok¹ Izb¹…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W podlicze-

niach bêdzie siê to liczy³o.)
…oczywiœcie z szacunkiem odnosz¹c siê do

obowi¹zków, które Wysoka Izba mi powierzy³a.
Sprawa jest pañstwu znana. Chodzi o inicjaty-

wê ustawodawcz¹ Senatu i wykonanie wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego. Mianowicie Trybu-
na³ Konstytucyjny stwierdzi³ niezgodnoœæ prawa
o ustroju s¹dów powszechnych z konstytucj¹
w rozwi¹zaniu, które uniemo¿liwia³o sêdziemu
wgl¹d do akt jego sprawy, wytworzonych w postê-
powaniu karnym przygotowawczym przez proku-
raturê, je¿eli z³o¿y³a ona do s¹du dyscyplinarnego
wniosek o uchylenie immunitetu sêdziemu po-
dejrzanemu o pope³nienie przestêpstwa. Trybu-
na³ Konstytucyjny stwierdzi³ niezgodnoœæ tego
rozwi¹zania z konstytucj¹. Prokurator, sk³adaj¹c
wniosek do s¹du dyscyplinarnego o uchylenie sê-
dziemu immunitetu i wyra¿enie zgody na posta-
wienie mu zarzutów, jednoczeœnie móg³ zastrzec,
¿e sêdzia nie bêdzie mia³ dostêpu do dokumentów
dotycz¹cych jego sprawy. Trybuna³ Konstytucyj-
ny nawet to uzna³ za niezgodne z konstytucj¹ i po-
s³u¿y³ siê na przyk³ad sformu³owaniem, ¿e takie
postêpowanie ma w pewnym stopniu charakter
postêpowania inkwizycyjnego.

Komisja Ustawodawcza przygotowa³a projekt
ustawy poprawiaj¹cy to, usuwaj¹cy wadê zawart¹
w rozwi¹zaniu, które przed chwil¹ omówi³em. W is-
tocie nasza propozycja, zaakceptowana na wspól-
nym posiedzeniu z Komisj¹ Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci, sprowadza siê do tego, ¿eby to s¹d
dyscyplinarny móg³ odmówiæ sêdziemu wgl¹du do
dokumentów do³¹czonych do wniosku, a wniosek
prokuratora o wy³¹czenie jawnoœci tych dokumen-
tów wobec sêdziego przewodnicz¹cy s¹du niezw³o-
cznie kieruje na posiedzenie s¹du. Czyli procedura
ma wygl¹daæ w ten sposób: prokurator kieruje
wniosek o uchylenie sêdziemu immunitetu, chce
zastrzec jawnoœæ tych dokumentów wobec podej-
rzanego sêdziego, przewodnicz¹cy s¹du dyscypli-
narnego taki wniosek prokuratora kieruje nie-
zw³ocznie na posiedzenie s¹du dyscyplinarnego
i to ten s¹d ostatecznie rozstrzyga, czy sêdzia bê-
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dzie mia³ prawo, czy nie bêdzie mia³ prawa wgl¹du
do dokumentów sprawy go dotycz¹cej.

Jak powiedzia³em, ja ju¿ raz wystêpowa³em
przed pañstwem w tej sprawie, kiedy to udanie
w imieniu obydwu komisji przekona³em pañstwa
do przyjêcia tego rodzaju rozwi¹zania. Sprawa na-
stêpnie zosta³a skierowana do Sejmu. 22 paŸ-
dziernika w Sejmie odby³o siê posiedzenie Komisji
Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka z moim udzia-
³em, tam z kolei komisja zaakceptowa³a projekt
ustawy. Sejm przyj¹³ tê ustawê 6 listopada, a 7 li-
stopada marsza³ek Sejmu skierowa³ do pana
marsza³ka Senatu informacjê o przyjêciu tej usta-
wy. Musimy siê jeszcze raz do niej odnieœæ, bo ta-
ka jest procedura. Je¿eli w g³osowaniu – dzisiaj
lub jutro, jak pan marsza³ek powiedzia³ – zaak-
ceptujemy tê ustawê, to procedura legislacyjna
ulegnie wyczerpaniu, zakoñczy siê.

Muszê jeszcze dodaæ, ¿e 13 listopada obydwie
po³¹czone komisje siedmioma g³osami za, wobec
jednego wstrzymania siê od g³osu, postanowi³y
rekomendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie bez po-
prawek projektu nowelizacji ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, jak ta usta-

wa bêdzie siê mia³a do równouprawnienia obywate-
li. Uchylenie immunitetu mo¿e wszak¿e dotyczyæ
równie¿ innych podmiotów, nie tylko sêdziów. Od-
noszê wiêc wra¿enie, ¿e w tym wypadku tworzymy
pewnego rodzaju przywilej. Pragnê mocno podkreœ-
liæ: tu nie chodzi o prawo do obrony, bo postêpowa-
nie karne przeciwko danej osobie jeszcze siê nie to-
czy, toczy siê tylko postêpowanie o uchylenie im-
munitetu. Czy ka¿dy inny, poza sêdzi¹, podmiot ko-
rzystaj¹cy z immunitetu równie¿ bêdzie mia³ prawo
zapoznaæ siê z dowodami zgromadzonymi przeciw-
ko niemu, zanim ten immunitet zostanie uchylony?
Je¿eli tak nie bêdzie, to bêdziemy mieli do czynienia
z nierównoœci¹ podmiotów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

To pytanie jest bardzo wa¿ne. By³o ono ju¿
rozpatrywane w czasie dyskusji, kiedy po raz
pierwszy prezentowa³em omawiany projekt
ustawy – mia³o ono wtedy inn¹ ornamentykê

s³own¹, ale w treœci by³o podobne. Zada³ je, sfor-
mu³owa³ je pan marsza³ek Romaszewski. Wów-
czas odpowiada³em ja i odpowiada³ te¿ na nie
pan minister Rêdziniak, o ile pamiêtam – tak,
Panie Ministrze? Wtedy co do istoty tej kwestii
zgadzaliœmy siê z tez¹, któr¹ tu pan sformu³o-
wa³, Panie Senatorze, a wówczas pan marsza³ek
Romaszewski. Podnosiliœmy jednak dwa argu-
menty przemawiaj¹ce za przyjêciem tej ustawy.
Pierwszy argument jest natury formalnej: takie
jest stanowisko Trybuna³u Konstytucyjnego,
który domaga siê, by ustawodawca zareagowa³
w³aœnie w tej sposób, w sposób, jaki ja tu przed-
stawi³em. Drugi argument, który eksponowa³
zw³aszcza pan minister £ukasz Rêdziniak, by³
taki: sytuacja sêdziego w wymiarze konstytu-
cyjnym, ustawowym i generalnie, jeœli idzie
o sprawowanie wymiaru sprawiedliwoœci
w pañstwie, ma jednak charakter szczególny,
st¹d te¿ akceptuje siê w pewnym stopniu tê rze-
czywist¹ nierównoœæ. Gdybym ja by³ poci¹gniê-
ty do odpowiedzialnoœci – co, oczywiœcie, nie daj
Bo¿e – to nie bêdê mia³ tego rodzaju przywileju
domagania siê wgl¹du w dokumenty sprawy,
dokumenty postêpowania przygotowawczego
dotycz¹cego mnie. Sêdzia jednak jest szczegól-
nym funkcjonariuszem publicznym, st¹d te¿ te-
go rodzaju przywilej – to po pierwsze. A po wtóre,
ostatecznie to s¹d dyscyplinarny bêdzie decydo-
wa³ w tej sprawie. Nie bêdzie tu takiego dzia³a-
nia automatycznego, ¿e jeœli sêdzia bêdzie
chcia³ zapoznaæ siê z dokumentami sprawy, to
bêdzie mia³ do nich wgl¹d. Wcale tak nie bêdzie,
to dopiero s¹d o tym rozstrzygnie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³, jak pan senator powiedzia³, senacki

projekt ustawy, który ju¿ do nas wraca po tej ca³ej
procedurze.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak:

Rz¹d zdecydowanie popiera tê zmianê. Wyra-
¿am satysfakcjê, ¿e historia zatoczy³a tu ko³o, ja-
ko ¿e przepisy uzgodnione, przedyskutowane
przez nas podczas prac po³¹czonych komisji se-
nackich powróci³y do Wysokiej Izby w tym samym
kszta³cie, po przebyciu ca³ej drogi parlamentar-
nej. My jak najbardziej popieramy te przepisy –
tak jak s³usznie zauwa¿y³ profesor Kieres, wy-
pe³niaj¹ one dyspozycjê wynikaj¹c¹ z orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To, ¿e te przepisy powróci³y tu w tej samej po-
staci, œwiadczy, Panie Ministrze, o jakoœci pracy
komisji senackiej – za co przy okazji bardzo dziê-
kujê.

Czy s¹ pytania do pana ministra?
Skoro nie, to otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e pan senator Piotr Zientarski za-

pisa³ siê do g³osu.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja bardzo króciutko. Chcê tylko wyraziæ pewn¹

satysfakcjê, w tym równie¿, co powiem mo¿e nie-
skromnie, osobist¹, poniewa¿ miêdzy innymi to ja
w poprzedniej kadencji Senatu podczas zmiany
ustawy o ustroju s¹dów powszechnych zwraca-
³em z tej mównicy uwagê na niekonstytucyjnoœæ
tych wprowadzanych zmian, podkreœlaj¹c, i¿
orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego jest
orzecznictwem przewidywalnym. Równie¿ ustê-
puj¹cy ju¿ wówczas prezes Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, pan Jerzy Stêpieñ, podkreœli³, wypowia-
daj¹c siê na tej mównicy, ¿e to spostrze¿enie jest
bardzo istotne, ¿e po to s¹ kierunki i pewna linia
orzecznicza Trybuna³u Konstytucyjnego, by usta-
wodawca przewidywa³ – bo powinien przewidy-
waæ – pewne rozstrzygniêcia, licz¹c siê z tym, ¿e
w wypadku pewnych rozwi¹zañ mo¿e dojœæ do
orzeczenia stwierdzaj¹cego sprzecznoœæ z konsty-
tucj¹. I tak rzeczywiœcie sta³o siê w tym wypadku.
Teraz jednak Senat, korzystaj¹c ze swoich upra-
wnieñ, ze zmian regulaminowych, wspaniale
przeprowadzi³ procedurê zmian, tak ¿e dzisiaj
koñczymy w tej sprawie ca³¹ procedurê legislacyj-
n¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie ustawy odbêdzie siê pod

koniec posiedzenia Senatu.
Teraz przystêpujemy do rozpatrywania pun-

ktu trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Szkole S¹do-
wnictwa i Prokuratury.

Tekst ustawy to druk nr 358, a sprawozdanie –
nr 358A.

Pana senatora Zbigniewa Cichonia proszê
o zbli¿enie siê do mównicy i o przedstawienie
sprawozdania Komisji Ustawodawczej oraz Komi-
sji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa o Krajowej Szkole S¹downictwa i Pro-

kuratury jest ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ nowy sys-
tem przygotowania do pe³nienia funkcji sêdziego
przez adeptów studiów prawniczych. Otó¿ wpro-
wadza siê system scentralizowany, oparty na jed-
nej szkole, która bêdzie kszta³ci³a sêdziów na po-
trzeby wymiaru sprawiedliwoœci, w miejsce do-
tychczasowego systemu zdecentralizowanego,
w którym to przy poszczególnych s¹dach apela-
cyjnych by³y prowadzone aplikacje s¹dowe.

Jest to, mo¿na powiedzieæ, rozwi¹zanie podob-
ne do tego, jakie funkcjonuje w wielu krajach Eu-
ropy Zachodniej – miêdzy innymi we Francji jest
taka s³ynna szko³a L’Ecole Nationale de la Magi-
strature w Bordeaux, jest te¿ taka szko³a w Hi-
szpanii – tak ¿e stamt¹d zosta³y zaczerpniête te
wzory. Ale trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e nie jest to sys-
tem stosowany w Europie Zachodniej powsze-
chnie, dlatego ¿e wystêpuj¹ te¿ rozwi¹zania trady-
cyjne, takie jak u nas, oparte na zdecentralizowa-
nym szkoleniu, na relacjach miêdzy mistrzem,
czyli patronem, a m³odym adeptem prawa, który
w ten sposób przygotowuje siê do pe³nienia fun-
kcji sêdziego. Niemniej jednak ten wprowadzany
system jest odmienny, wprowadza siê tu jednolite
kszta³cenie w tej Krajowej Szkole S¹downictwa
i Prokuratury.

Tworzy siê wiêc szko³ê maj¹c¹ osobowoœæ pra-
wn¹. Na czele tej szko³y stoi dyrektor, s¹ jeszcze
organy pomocnicze tego¿ dyrektora w postaci na
przyk³ad rady programowej. Jest uregulowana
kwestia przebiegu tej aplikacji, zdawania ró¿nego
rodzaju egzaminów, s¹ bardzo szczegó³owo wy-
mienione przes³anki przyjêcia na aplikacjê, prze-
s³anki ewentualnego skreœlenia z listy aplikan-
tów. Jest nawet projektowany zwrot kosztów
kszta³cenia, a w³aœciwie stypendium, œciœle rzecz
bior¹c, siêgaj¹ce kwoty dosyæ du¿ej; jak to wyni-
ka³o chyba z tych naszych wyliczeñ, to jest suma
rzêdu bodaj¿e 100 tysiêcy z³.

Jest to rozwi¹zanie prawne, co do którego zna-
laz³o siê w czasie posiedzenia po³¹czonych
komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wiele poprawek
i uzupe³nieñ. Ja mo¿e je wymieniê. Otó¿ s¹ to po-
prawki g³ównie natury technicznej, aczkolwiek s¹
te¿ i pewne merytoryczne. Na przyk³ad zapropo-
nowaliœmy, aby jedynie wobec pope³nienia prze-
stêpstwa z winy umyœlnej istnia³a przes³anka do
skreœlenia osoby z listy aplikantów. A to dlatego,
¿e wychodzimy z za³o¿enia, i¿ w dzisiejszej dobie
tak intensywnego ¿ycia, przy pos³ugiwaniu siê
œrodkami technicznymi, niewykluczone jest, ¿e
czasami cz³owiek, jak to siê mówi, Bogu ducha wi-
nien, pope³nia przestêpstwo z winy nieumyœlnej,
jak na przyk³ad typowe przestêpstwo komunika-
cyjne. No przytrafia siê, niestety. Ka¿demu mo¿e
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siê przytrafiæ wypadek komunikacyjny. I je¿eliby
z tego powodu mia³a nastêpowaæ taka sankcja,
jak skreœlenie z listy aplikantów, to by³by to, jak
uznaliœmy, zbyt drastyczny œrodek. Nastêpnie za-
proponowaliœmy te¿ wykreœlenie artyku³u doty-
cz¹cego zwrotu stypendium. Pozosta³e zmiany
maj¹, jak powiadam, g³ównie charakter redakcyj-
ny, aczkolwiek jest ich sporo, w sumie trzydzieœci
cztery. To by by³o tyle. Je¿eli s¹ jakieœ pytania, to
bardzo proszê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak jest.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Proszê bardzo, pan senator B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ja mam py-
tanie: czy stworzenie takiej jednej szko³y nie bê-
dzie za bardzo hermetyzowa³o zawodu sêdziow-
skiego, œrodowiska prawniczego, które w obec-
nym czasie, jak wiemy, jest dosyæ takie, mo¿na
powiedzieæ, zamkniête, podobnie jak œrodowisko
lekarskie.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Proszê pañstwa, myœmy to te¿ brali pod uwagê,
by³y takie wypowiedzi. Ja, szczerze mówi¹c, te¿
siê do nich przychylam, ¿e jest takie ryzyko. Two-
rzenie takiej szko³y, która w zasadzie bêdzie sta³a,
w naszym odczuciu, w sprzecznoœci z regu³¹, jak¹
wczeœniej chyba przyjmowaliœmy, ¿e posada sê-
dziego ma byæ ukoronowaniem kariery w zawo-
dach prawniczych, a wiêc takich jak radcostwo
prawne, adwokatura czy notariat, to tworzenie
pewnego rodzaju œcie¿ki bêd¹cej zasadniczym
sposobem dojœcia do pe³nienia funkcji sêdziego.
Ten system, taki bardzo scentralizowany, gdzie
w zasadzie wystêpuje dominacja ministra spra-
wiedliwoœci, bo przecie¿ dyrektor szko³y jest przez
niego powo³ywany, i to minister sprawiedliwoœci
ma tu g³ówne kompetencje co do okreœlania spo-
sobu kszta³cenia i co do powo³ywania równie¿ ra-
dy programowej, mo¿e rzeczywiœcie prowadziæ do
powstania ryzyka stworzenia korporacji sêdziow-
skiej jako swojego rodzaju wie¿y z koœci s³oniowej,
która nie za bardzo bêdzie mia³a kontakt z pozo-
sta³ymi zawodami prawniczymi i ze spo³eczeñ-
stwem.

Tak to siê sta³o zreszt¹ we W³oszech. Tam do-
sz³o do takiej sytuacji, ¿e wymiar sprawiedliwoœci
by³ totalnie niewydolny, co sk³oni³o Radê Europy,
a w³aœciwie Trybuna³ Praw Cz³owieka jako organ
Rady Europy, do przyjêcia uproszczonego sposo-
bu rozpatrywania skarg na opiesza³oœæ s¹dów

w³oskich. Po prostu uznano, ¿e tam jest dysfun-
kcja wymiaru sprawiedliwoœci, w zwi¹zku z czym,
je¿eli ktoœ sk³ada skargê na d³ugotrwa³oœæ postê-
powania, to przyjmuje siê domniemanie, ¿e jest to
zawinione przez pañstwo, i stwierdza siê prze-
wlek³oœæ postêpowania, a w œlad za tym przyznaje
siê odszkodowanie osobie, która tak¹ skargê
sk³ada.

W Polsce te¿ takie ryzyko, takie niebezpieczeñ-
stwo, istnia³o. Na szczêœcie wprowadzono u nas
ustawê o krajowej skardze na nierozpoznanie
sprawy bez zbêdnej zw³oki, co rzeczywiœcie
zmniejszy³o liczbê skarg wp³ywaj¹cych do Stras-
burga, dlatego ¿e jest wymóg wyczerpania krajo-
wego postêpowania, czyli z³o¿enia najpierw takiej
skargi. No i czêsto tutaj s¹dy ustalaj¹ tê przewlek-
³oœæ, aczkolwiek mo¿na siê zastanawiaæ nad wy-
sokoœci¹ odszkodowañ, które s¹ okreœlone
w ustawie na maksymaln¹ kwotê 10 tysiêcy. Zre-
szt¹ z tego, co wiem, s¹ te¿ propozycje zmiany tej
ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem… A, proszê bardzo, pan senator

Sepio³.
Proszê bardzo, kolejne pytanie.

Senator Janusz Sepio³:

Wspomnia³ pan senator o tym francuskim,
ewentualnie hiszpañskim precedensie czy te¿
wzorze rozumienia tego. A mnie interesuje, jak
wygl¹da system przygotowywania kadr prokura-
tury w Rosji.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Jak to wygl¹da w Rosji? Szczerze mówi¹c, nie
mam rozeznania. Nie mam rozeznania. My siê ra-
czej w tych kwestiach nie zapatrujemy na Rosjê
i na Wschód, a wrêcz trzeba powiedzieæ, ¿e to ra-
czej te pañstwa patrz¹ na rozwi¹zania przyjmo-
wane przez nas. Miêdzy innymi w programie Rady
Europy zmierzaj¹cym do wprowadzenia zasady
rz¹dów prawa i demokracji nasi prawnicy byli wy-
sy³ani przez Radê Europy do przeprowadzenia
ró¿nego rodzaju szkoleñ, do przedstawiania ró¿-
nych modelowych rozwi¹zañ prawnych, które
w Polsce by³y przyjmowane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci, które z nami dzi-
siaj od rana pracuje, tym razem reprezentuje pan
minister Jacek Czaja.
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Witam, Panie Ministrze. Czy chcia³by pan za-
braæ g³os w sprawie tej ustawy? Proszê bardzo.

Mo¿e móg³by pan te¿ odpowiedzieæ przy okazji
na pytanie o Rosjê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Jacek Czaja: Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:

Wysoka Izbo!
Mo¿e krótko o Rosji. Rosyjski model kszta³ce-

nia sêdziów, prokuratorów w zasadzie jest zbli¿o-
ny do modelu, jaki jeszcze do niedawna, mo¿na
powiedzieæ, obowi¹zywa³ w Polsce, to znaczy jest
to model zdecentralizowany, przy czym ja oczywi-
œcie nie pokuszê siê o ocenê tego modelu.

Propozycja rz¹dowa zmierza³a do wprowadze-
nia bardzo nowoczesnego modelu opartego na
sprawdzonych od wielu lat w spo³eczeñstwach
demokratycznych modelach kszta³cenia sêdziów
i prokuratorów. Owszem, szko³a w Bordeaux to
jeden z takich wzorcowych modeli, ale jest i szko³a
hiszpañska, jest œwietnie dzia³aj¹ca od wielu lat
szko³a portugalska w Lizbonie, a tak¿e holender-
ska, gdzie okres szkolenia jest bardzo d³ugi. To
jest jak gdyby model europejski. Oczywiœcie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e w Europie obowi¹zuj¹ tak¿e
modele, w których awans na stanowisko do s³u¿-
by sêdziowskiej nie jest poprzedzony kszta³ce-
niem w tego typu szko³ach. Tak naprawdê model
odbiegaj¹cy od tego scentralizowanego kszta³ce-
nia obowi¹zuje tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie
mamy do czynienia z zupe³nie odmiennym syste-
mem dojœcia do zawodu sêdziego. Myœlê, ¿e nie je-
steœmy w stanie pokusiæ siê o to ani nawet myœleæ
o tym, aby ten model wprowadziæ do Polski, dlate-
go ¿e on jest, po pierwsze, oparty na zupe³nie innej
tradycji i kulturze prawnej, odmiennej od tej, jaka
obowi¹zuje nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Euro-
pie kontynentalnej.

Chcê jednak podkreœliæ, co jest bardzo wa¿ne
z punktu widzenia prac rz¹du nad tym projektem,
¿e ustawa wyraŸnie wprowadza trzy drogi dojœcia
do zawodu sêdziego. To nie jest tak, ¿e tylko ukoñ-
czenie Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratu-
ry daje mo¿liwoœæ wystartowania w konkursie na
wakuj¹ce stanowisko sêdziego. Wrêcz przeciw-
nie, to jest tylko jedna z dróg. Dwie pozosta³e s¹
zwi¹zane z wykonywaniem innych zawodów pra-
wniczych i z umo¿liwieniem awansu, wyst¹pienia
w konkursie i pokazania swojej wiedzy i swoich
umiejêtnoœci oraz przygotowania w³aœnie na pod-
stawie kariery adwokata, radcy prawnego czy te¿
notariusza. I to jest model, który rz¹d uwa¿a za

najbardziej elastyczny i efektywny. Nie zamyka
siê ¿adnej z dróg, one powinny byæ otwarte w ka¿-
dej mierze.

Jeœli chodzi o kwestie dotycz¹ce sprawozdania
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci, to w pierwszej kolejnoœci
chcia³bym podziêkowaæ – mogê tak powiedzieæ –
za bardzo ciê¿k¹ pracê, która zosta³a wykonana
nad tym projektem. To nie jest ³atwa ustawa. Ona
dotyczy nie tylko kwestii stricte szkoleniowych
w zakresie dostêpu do zawodu sêdziego, czyli
szkolenia wstêpnego, ona mówi te¿ o kszta³ceniu
ustawicznym, ale reguluje tak¿e sytuacjê zwi¹za-
n¹ z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, cho-
dzi o wyeliminowanie z polskiego porz¹dku praw-
nego instytucji asesora. To jest skomplikowany
akt prawny. Jeszcze raz bardzo dziêkujê za tê bar-
dzo dobr¹ merytoryczn¹ pracê.

Chcê powiedzieæ, ¿e trzydzieœci cztery popraw-
ki, które zawarte s¹ w sprawozdaniu, rz¹d uwa¿a
w wiêkszoœci za zasadne. Chcia³bym siê odnieœæ
tylko do kilku spraw, do kilku poprawek propono-
wanych przez po³¹czone komisje, poprawek, któ-
re w ocenie rz¹du nie znajduj¹ uzasadnienia.

Chcê powiedzieæ o poprawce zawartej w pun-
kcie czwartym sprawozdania. To jest poprawka,
która zmierza do uregulowania kwestii zakresu
podmiotowego, wskazania osób, które mog¹
w czasie zawieszenia funkcjonowania dyrektora
szko³y w zastêpstwie sprawowaæ tê funkcjê. Wy-
daje siê, ¿e ta poprawka idzie jednak zbyt daleko,
bo tu nie chodzi o sta³e zastêpstwo dyrektora
szko³y, tylko o czasowe zdarzenie zwi¹zanie z za-
wieszeniem tego dyrektora, wiêc jakaœ specjalna
procedura w tym zakresie nie wydaje siê byæ po-
trzebna.

Poprawk¹, która w ocenie rz¹du równie¿ budzi
w¹tpliwoœci, jest poprawka zawarta w punkcie
trzydziestym pierwszym. To jest poprawka, która
zmierza do obni¿enia wymagañ, jakie stawia siê
osobom, które mog¹ wejœæ w trybie nadzwyczaj-
nym po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego do
systemu s¹downictwa na podstawie przepisów
obni¿aj¹cych standardy, chodzi o skrócenie okre-
sów wykonywania danej funkcji. Wydaje siê, ¿e
obni¿anie tych standardów, czyli skracanie okre-
su niezbêdnej praktyki w danym zawodzie czy na
danym stanowisku, nie le¿y w interesie pañstwa
prawa, bo to jest jednak obni¿anie standardów,
zmniejszanie wymagañ w odniesieniu do przy-
sz³ych sêdziów. Chcia³bym dodaæ, ¿e ten sam ar-
gument dotyczy poprawki zawartej w punkcie
trzydziestym drugim sprawozdania.

Chcê powiedzieæ, ¿e z punktu widzenia rz¹du
nie ma zagro¿enia dla funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwoœci, jeœli chodzi o brak kadr w wy-
miarze sprawiedliwoœci. Argumentem powsze-
chnie znanym, pojawiaj¹cym siê w wielu deba-
tach, tak¿e tutaj, w Senacie, podczas debaty pro-
wadzonej na temat przysz³oœci zawodów prawni-
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czych, jest to, ¿e w Polsce jest niezwykle du¿a licz-
ba sêdziów orzekaj¹cych w sprawach w s¹dach
powszechnych. To jest ponad dziesiêæ tysiêcy sê-
dziów, a przy okazji powiem, ¿e jest bez ma³a sie-
dem tysiêcy prokuratorów. Jesteœmy w czo³ówce
nie tylko europejskiej, ale i œwiatowej. Wobec tego
obni¿anie wymagañ wiekowych po to, ¿eby za-
gwarantowaæ ci¹g³oœæ pracy s¹dów powsze-
chnych, nie jest potrzebne, bo nie ma zagro¿enia
dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci,
zagro¿enia zwi¹zanego z ubytkiem kadr s¹downi-
czych w najbli¿szych latach.

Bardzo proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie sprawo-
zdania z wy³¹czeniem tych punktów, tych popra-
wek, o których wspomnia³em. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê uprzejmie jeszcze zostaæ, bo senatoro-

wie maj¹ pytania do pana ministra.
Pan senator Piotrowicz, proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy op³ata

za konkurs nie jest zbyt wygórowana. Jest to 50%
najni¿szego wynagrodzenia za pracê. Czym jest
podyktowana tak wysoka op³ata, pobierana od lu-
dzi, którzy pozostaj¹ praktycznie na utrzymaniu
rodziców, bo zwykle w³aœnie ukoñczyli studia?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:

Dziêkujê bardzo.
To jest wa¿na kwestia. Ustalaj¹c wysokoœæ tej

op³aty, rz¹d bra³ pod uwagê kalkulacjê zwi¹zan¹
z kosztami przeprowadzenia egzaminów. Ta op³a-
ta mniej wiêcej odpowiada tym kosztom, choæ
moim zdaniem jest nawet lekko niedoszacowana.
Chodzi³o o to, ¿eby jednak pañstwo nie dotowa³o
tego egzaminu. Chcê przy okazji powiedzieæ, ¿e
jest to rozwi¹zanie, które mo¿e obowi¹zywaæ krót-
ko, dlatego ¿e postêpowanie rekrutacyjne wstêp-
ne ju¿ nied³ugo powinno byæ zast¹pione jednoli-
tym egzaminem pierwszego stopnia, który bêdzie
obowi¹zywa³ na podstawie ustawy o pañstwo-

wych egzaminach prawniczych. Wtedy ta sytua-
cja ulegnie zmianie, poniewa¿ bêdziemy mieli
w naszym kraju jeden egzamin, który bêdzie kwa-
lifikowa³ do wszystkich aplikacji zawodowych, do
tej krajowej szko³y, a tak¿e zapewnia³ dostêp do
wykonywania czynnoœci prawniczych przez do-
radców prawnych. Wracaj¹c do zasadniczej kwe-
stii, powtórzê, ¿e op³ata zosta³a skalkulowana na
podstawie oceny kosztów prowadzenia egzaminu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jeszcze raz senator Stanis³aw Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Mamy jeszcze dwie w¹tpliwoœci. Jedna dotyczy
naboru na aplikacjê ogóln¹. Mowa jest tam o kon-
kursie, który bêdzie siê sk³ada³ z dwóch czêœci:
z testu sprawdzaj¹cego wiedzê z poszczególnych
dziedzin prawa i z pracy pisemnej, sprawdzaj¹cej
umiejêtnoœæ stosowania argumentacji prawni-
czej, zasad wyk³adni oraz kwalifikowania stanów
faktycznych. Czy aby nie oczekuje siê od kandy-
data wiedzy, która ma byæ dopiero przedmiotem
nauczania w tej¿e szkole? Czy nie jest to ¿¹danie
na wyrost?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:

Panie Senatorze, w moim przekonaniu trzeba
pamiêtaæ o tym, ¿e mamy do czynienia z egzami-
nem konkursowym, czyli ta procedura ma dopro-
wadziæ do wy³onienia najlepszych adwokatów.
Takie s¹ nasze oczekiwania, oczekujemy, ¿e
przyjd¹ najlepsi. Wobec tego te instrumenty,
o których pan wspomnia³, maj¹ za zadanie zwery-
fikowanie nie tylko wiedzy teoretycznej, bo teorii
mo¿na siê ³atwo nauczyæ. S¹ przyk³ady studen-
tów prawa, którzy koñcz¹ studia prawnicze
ze œwietnym wynikiem, ale ich wiedza jest weryfi-
kowana na przyk³ad tylko przez testy. Tymczasem
my chcemy pozyskaæ osoby, które potrafi¹ prze-
prowadziæ tak¿e rozumowanie prawnicze, czyli
potrafi¹ wykazaæ siê pewnymi umiejêtnoœciami,
czymœ wiêcej ni¿ tylko zapamiêtanie podstawo-
wych spraw w czasie nauki w szkole wy¿szej.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Po raz trzeci pan senator.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

I mam nadziejê, ¿e ju¿ ostatni.
Chcia³bym jeszcze zapytaæ o art. 17. W pkcie 15

jest mowa o tym, ¿e konkurs mo¿e czasami na
mocy zarz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci odby-
waæ siê, powiem wprost, w terenie, w uzgodnieniu
z prokuratorem apelacyjnym, w uzgodnieniu
z prezesem s¹du apelacyjnego. Je¿eli takie kon-
kursy bêd¹ siê odbywa³y w terenie, to z tego, co ro-
zumiem, bêd¹ tam ró¿ne komisje. Czy to bêdzie
porównywalne? Skoro bêd¹ decydowa³y o tym
dwie ró¿ne komisje, to w jaki sposób one wy³oni¹
kandydatów do szko³y, która ma zasiêg ogólno-
krajowy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:

Dziêkujê bardzo.
Tak zaprojektowany przepis jest swoistym

wentylem bezpieczeñstwa. Chodzi o sytuacjê,
w której zdarzy³oby siê tak, ¿e liczba kandydatów
by³aby tak du¿a, ¿e trudno by³oby oczekiwaæ,
aby wszyscy w jednym terminie przyjechali do
siedziby szko³y, do przysz³ej siedziby szko³y do
Krakowa, i zdawali egzamin w jednym czasie.
Jest to oczywiœcie uzale¿nione równie¿ od tego,
jak du¿a liczba kandydatów zg³osi siê z danego
terenu.

Chcia³bym powiedzieæ w ten sposób. Standar-
dy egzaminacyjne bêd¹ oczywiœcie takie same,
czyli zestaw pytañ i zagadnieñ bêdzie przygotowa-
ny jeden dla wszystkich komisji, nazwijmy to, te-
renowych. A jeœli ju¿ dojdzie do takiej sytuacji,
o jakiej pan senator wspomnia³, to proszê pamiê-
taæ o tym, ¿e cz³onkami tych komisji bêd¹ prawni-
cy o najwy¿szych kwalifikacjach, sêdziowie czy
prokuratorzy z najwiêkszym doœwiadczeniem,
wiêc ja nie widzia³bym zagro¿enia polegaj¹cego na
tym, ¿e mo¿e byæ jakaœ zasadnicza rozbie¿noœæ
w oczekiwaniach i standardach egzaminacyj-
nych. Wydaje mi siê, ¿e spraw¹ kluczow¹ jest soli-
dne i bardzo dobre merytorycznie przygotowanie
samego egzaminu przez zespó³ ten egzamin opra-
cowuj¹cy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
(SenatorPrzemys³awB³aszczyk:Jamampytanie.)
Bardzo proszê.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ pytanie. Dla-

czego nie mo¿emy iœæ w kierunku systemu angiel-
skiego? Nawet na tej sali pan prezes S¹du Najwy¿-
szego wskazywa³ jako, mo¿na powiedzieæ, wzor-
cowe rozwi¹zanie ten system angielski. Dlaczego
my nie mo¿emy poma³u w jakimœ stopniu prze-
chodziæ na ten system, który siê wydaje najbar-
dziej odpowiedni? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:

To jest pytanie dotycz¹ce nie kwestii szkolenia
w tej krajowej szkole, tylko tak naprawdê ustroju
pañstwa. Proszê zwa¿yæ na podstawow¹ rzecz: ja
nie bez przyczyny powiedzia³em, ¿e jesteœmy
w zupe³nie innym miejscu, jeœli chodzi o kulturê
prawn¹ i tradycjê prawn¹, które obowi¹zuj¹ w na-
szym kraju.

Przede wszystkim nigdy w historii Rzeczypo-
spolitej nie by³o takiej drogi dochodzenia do zawo-
du sêdziego, poza jednym przypadkiem – odbudo-
wy pañstwa polskiego, kiedy to tak naprawdê
obywatele, adwokaci, najwybitniejsze postaci ¿y-
cia adwokackiego, rekomendowali do nowo po-
wstaj¹cych s¹dów osoby o najwy¿szych kwalifi-
kacjach prawniczych. To by³ w zasadzie jeden
przypadek, kiedy mieliœmy do czynienia z odbu-
dow¹ pañstwa i odbudow¹ instytucji. To by³ ten
jeden przypadek. Potem dosz³o do zasadniczej
zmiany w tym zakresie. Ale ja chcê podkreœliæ je-
szcze raz, ¿e na podstawie tej ustawy mo¿liwe s¹
trzy drogi. Szko³a ma kszta³ciæ nie tylko kandyda-
tów na sêdziów, szko³a ma tak¿e kszta³ciæ kandy-
datów na prokuratorów, na referendarzy, na asy-
stentów sêdziego. A tylko ci najlepsi, którzy ukoñ-
cz¹ szko³ê i wystartuj¹ w konkursie na wakuj¹ce
stanowiska sêdziego, bêd¹ brani pod uwagê przez
Krajow¹ Radê S¹downictwa jako potencjalni kan-
dydaci na sêdziów.

Wobec tego i w chwili obecnej nie ma, i po wej-
œciu w ¿ycie ustawy nie bêdzie ¿adnych przeszkód
prawnych, aby ten system, o którym pan senator
powiedzia³, zacz¹³ w Polsce funkcjonowaæ. Tylko
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tak naprawdê zagadnienie to dotyczy, po pier-
wsze, tego, czy najwybitniejsi prawnicy w Polsce
bêd¹ chcieli zg³aszaæ siê do s³u¿by w wymiarze
sprawiedliwoœci, i po drugie, czy te kandydatury
znajd¹ akceptacjê Krajowej Rady S¹downictwa.
Mo¿e tak siê zdarzyæ, nie wykluczam tego, ¿e kra-
jowa szko³a oka¿e siê t¹ instytucj¹, która bêdzie
kszta³ci³a g³ównie kadry pomocnicze, nie wyklu-
czam tego. Tylko pytanie: czy tak siê stanie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze raz pan senator B³aszczyk?
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Nie.)
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie?

Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz przejdziemy do debaty.
Otwieram dyskusjê.
Jest do niej zapisanych trzech senatorów.
Pan senator Piesiewicz rozpocznie, potem pan

senator Zientarski i pan senator Cichoñ.
A nie, pan senator Cichoñ z³o¿y³ na piœmie

wnioski o charakterze legislacyjnym.
Zapraszam serdecznie pana senatora Krzy-

sztofa Piesiewicza.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pracowa³em w Komisji Praw Cz³owieka i Pra-

worz¹dnoœci nad zbiorem poprawek, które zosta-
³y zg³oszone, przyjête przez komisjê. I ¿eby siê ju¿
nie rozwodziæ nad poprawkami, chcê z ca³¹ moc¹
podkreœliæ, ¿e to jest to minimum minimorum, któ-
re nale¿y przyj¹æ. W przypadku ka¿dej poprawki
jestem przekonany o tym, ¿e ona jest konieczna,
popieram je gor¹co, jeszcze raz, chocia¿ uczestni-
czy³em w posiedzeniu tej komisji i mu przewodni-
czy³em.

Ale chcê powiedzieæ coœ wiêcej. ¯artobliwie po-
wiem, ¿e kiedyœ by³a taka teoria w procesie kar-
nym z lat piêædziesi¹tych u naszego wschodniego
s¹siada, w której wyrok s¹dowy by³ nazywany
uroczystym zatwierdzeniem aktu oskar¿enia.
Myœlê, ¿e nasza praca to nie jest uroczyste za-
twierdzanie projektów rz¹dowych, to nie jest tylko
wnoszenie poprawek, ale mówienie o pewnych
sprawach, które w przysz³oœci mog¹ wynikaæ
z okreœlonej ustawy.

Mnie siê wydaje, ¿e ta ustawa, Panie Ministrze –
z ca³ym szacunkiem, wiem, ¿e jest przygotowana
w dobrej wierze – zmienia paradygmat, zmienia fi-
lozofiê dochodzenia do wolnych zawodów prawni-
czych. Nie w tym sensie, ¿e ona zawiera jakieœ
ograniczenia, tylko wprowadza pewn¹ filozofiê.

Kiedy czytam tê ustawê, to minister sprawiedli-
woœci jawi mi siê jako osoba wszechmocna,
wszechpotê¿na i wszystkim dyryguj¹ca. To on
mówi, który z sêdziów w s¹dzie apelacyjnym bê-
dzie zasiada³ w komisji i bêdzie naznacza³: ten
mój, ten swój. Ja nie odnoszê tego do obecnego
ministra ani do przysz³ego, ja mówiê o tworzeniu
pewnego modelu, który, tak scentralizowany,
w tej przestrzeni geograficznej, mo¿e bardziej
przypominaæ dawny system rosyjski ni¿ systemy
hiszpañski czy francuski, kiedyœ.

Kiedy poszed³em na aplikacjê s¹dow¹ w okre-
sie realnego socjalizmu, czyli w komunizmie, to
nawet tam istnia³y relacje: patron – aplikant, do
których nie wtr¹ca³ siê prezes s¹du okrêgowego,
wojewódzkiego, to by³o autonomiczne. Komisje
sêdziowskie – chocia¿ byli przecie¿ ci dyspozycyj-
ni sêdziowie na telefon – to w 80% byli wspaniali
ludzie, ma³o zarabiaj¹cy. Myœmy byli kompletnie
autonomiczni. Ja dostawa³em akta do domu, je-
cha³em, bo mnie uczono odpowiedzialnoœci za te
akta, mnie uczono wolnoœci, ju¿ wtedy, ¿ebym by³
niezale¿ny i samodzielny.

Ca³a ustawa przypomina mi ustawê, która bu-
duje szko³ê kadetów, a nie szko³ê przysz³ych sê-
dziów, w zakresie dyscyplinowania, kierowania,
poboru, roli ministra sprawiedliwoœci. Ja nie mó-
wiê, ¿e to jest z³a ustawa, ja tylko mówiê, ¿e to
zmienia ca³y paradygmat. Ta ustawa w sensie filo-
zoficznym hoduje raczej urzêdników ni¿ m¹d-
rych, niezale¿nych, samodzielnych, odpowie-
dzialnych ludzi.

Muszê to powiedzieæ, poniewa¿ moja droga
prawnicza, moja droga polityczna, parlamentar-
na nied³ugo siê koñczy, ale chcê, ¿eby to zosta³o,
bo dla mnie s¹d, dla mnie strony procesowe, dla
mnie sêdziowie to jest taka wartoœæ, to jest taka
tradycja… Mój ojciec by³ prezesem s¹du okrêgo-
wego do 1939 r. w Polsce. Zna³em tych ludzi,
wspania³ych, szlachetnych ludzi, którzy w trud-
nych okolicznoœciach, po przeszkoleniu w inny
sposób, ni¿ tu jest zapisany, wyroœli na odwa¿-
nych, wspania³ych, odpowiedzialnych ludzi,
w palestrze, w s¹downictwie, czêsto w prokuratu-
rze. Ta ustawa takich warunków nie tworzy.

Chcê powiedzieæ jeszcze o jednej sprawie. Dla
mnie wymiar sprawiedliwoœci to jest wielki s¹d,
m¹dry, roztropny, niezale¿ny, wspania³a obrona
i doskona³e w imieniu pañstwa oskar¿enie. I chcê
powiedzieæ, ¿e wszyscy oni powinni tworzyæ je-
dnoœæ pro publico bono. Obawiam siê, ¿e w per-
spektywie kilku, kilkunastu lat ta ustawa bêdzie
budowa³a podzia³y: ci z tej szko³y, ci z innego uk-
³adu szkolenia. To nie ³¹czy tej grupy, która, two-
rz¹c trzeci¹ w³adzê… W sumie tak, to nie tylko sê-
dziowie tworz¹ trzeci¹ w³adzê, to i ci, co oskar¿aj¹,
i ci, co broni¹. Mo¿e przyszed³ czas, ¿eby przestaæ
mówiæ o podzia³ach, ¿eby wreszcie wszyscy two-
rzyli coœ, co jest wartoœci¹ wspóln¹. Ta ustawa te-
go nie tworzy.
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Sk³adam jeszcze jedn¹ poprawkê, o której mó-
wi³em w czasie posiedzenia komisji. Nie mo¿e byæ
tak, ¿eby by³o dwóch… jeden cesarz, a drugi pod-
cesarz, minister sprawiedliwoœci i dyrektor szko-
³y, o niesamowitych kompetencjach, równie¿ ta-
kich, dziêki którym powstaje wra¿enie, jakby to
by³ dyrektor szko³y podstawowej w stosunku do
dzieci, je¿eli chodzi o dyscyplinowanie.

Je¿eli my mamy kszta³towaæ tych sêdziów,
którzy póŸniej bêd¹ kszta³towaæ ¿ycie poszcze-
gólnych obywateli, to nie mo¿emy formowaæ
urzêdników, tylko tych, którzy bêd¹ wyznaczali
wzorce. Sêdziowie wyznaczaj¹ wzorce przysz³ych
zachowañ. Nie mo¿e byæ tak, ¿e kogoœ, kto koñ-
czy tê szko³ê, szanta¿uje siê ustaw¹, stwierdza
siê, ¿e ma zwracaæ stypendium. Ten cz³owiek bê-
dzie ju¿ podejmowa³ niezale¿ne, niezawis³e de-
cyzje. On nie mo¿e byæ na sznurze, nie mo¿e byæ
tak, ¿e mu siê ka¿e sp³acaæ 100 tysiêcy z³. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e dyrektor szko³y w sposób wo-
luntarystyczny podejmuje decyzje o zwrocie. Ja
proponujê wykreœlenie ca³ego art. 44 i wprowa-
dzenie nowego zapisu, mówi¹cego, ¿e w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, maj¹c na uwa-
dze bardzo z³e wyniki szkolenia lub nagann¹ po-
stawê aplikanta, które skutkowa³y wykreœle-
niem go z listy aplikantów, dyrektor krajowej
szko³y mo¿e wydaæ decyzjê nak³adaj¹c¹ obo-
wi¹zek zwrotu pobranego przez aplikanta sty-
pendium, po uprzednim zasiêgniêciu opinii ra-
dy. Opinia rady w przedmiocie obowi¹zku zwrotu
stypendium by³aby dla dyrektora krajowej szko-
³y wi¹¿¹ca. Niech tê decyzje podejmie przynaj-
mniej zespó³. Ta rada jest rzeczywiœcie nieŸle
ukszta³towana. Niech to nie bêd¹ decyzje admi-
nistracyjne. Niech dyrektor szko³y bêdzie raczej
wielkim pedagogiem z doœwiadczeniem, a nie po-
licjantem. Chodzi o ca³okszta³t relacji, które siê
buduje w takiej szkole, gdzie kszta³tuje siê cha-
raktery m³odych ludzi, ich wewnêtrzn¹ wolnoœæ
w podejmowaniu decyzji, ich pozytywne, etyczne
zachowania, wynikaj¹ce z nich, a nie z tego, ¿e
maj¹ nad sob¹ bat. Ci, którzy bêd¹ ukszta³towa-
ni batem, których postawy, œwiadomoœæ nie bê-
d¹ kszta³towane od wewn¹trz, to nie s¹ przyszli
sêdziowie.

I chcê powiedzieæ, sk³adaj¹c poprawkê – proszê
nie odnosiæ tego do obecnego akurat ministra, do
obecnego ministerstwa – a mówiê to na podstawie
bardzo d³ugiego doœwiadczenia s¹dowego mojego
dziadka, mojego ojca i mojego w³asnego, ¿e sê-
dziowie to jest osobny rodzaj zwierzyny, w cudzy-
s³owie, który wymaga specjalnego szkolenia, nie
takiego zunifikowanego, nie takiego koszarowe-
go. Przecie¿ t¹ ustaw¹ powoduje siê, ¿e w pod-
œwiadomoœci cz³owieka, który bêdzie nosi³ togê
z ³añcuchem, bêdzie utrwalone, ¿e minister to jest
pan i w³adca.

Bêdê g³osowa³ za t¹ ustaw¹ wraz ze wszystkimi
poprawkami, ale te¿ z niepokojem, który we mnie
pozostanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz zapraszam pana senatora Piotra Zientar-

skiego.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

Przygotowa³em sobie krótkie wyst¹pienie, ale
pragn¹³bym, jeszcze zanim do niego przyst¹piê,
powiedzieæ kilka s³ów w kontekœcie wypowiedzi
mojego szanownego poprzednika.

Proszê pañstwa, mam podobne odczucia, bar-
dzo podobne. Ukszta³towa³em, ¿e tak powiem,
swoj¹ drogê prawnicz¹ w trakcie aplikacji s¹do-
wej w po³owie lat siedemdziesi¹tych, kiedy ka¿dy
s¹d wojewódzki, a by³o ich siedemnaœcie, prowa-
dzi³ niezale¿ne szkolenia w swoim okrêgu. I rze-
czywiœcie pamiêtam, ¿e wielkie osobowoœci
kszta³towa³y niezale¿noœæ sêdziowsk¹, tê dumê
z bycia sêdzi¹, a nie z bycia, jak tutaj pan senator
Piesiewicz powiedzia³, w pewnej strukturze admi-
nistracyjnej. W³aœciwie problem ministra spra-
wiedliwoœci w szkoleniu w ogóle nie wystêpowa³.
Dla nas, szkolonych wówczas, rzeczywiœcie by³y
autorytety wœród sêdziów s¹du wojewódzkiego,
bo tacy te¿ byli, a póŸniej S¹du Najwy¿szego. To
by³o – i uwa¿am, ¿e powinno tak pozostaæ – naj-
lepsze szkolenie dla sêdziego, poprzez wyroki
m¹drych sêdziów o najwy¿szych kwalifikacjach,
którzy szkolili poprzez uzasadnienia. Bo ka¿dy
sêdzia uczy siê, a przynajmniej ten, który docho-
dzi do szczebla sêdziego s¹du apelacyjnego czy sê-
dziego S¹du Najwy¿szego. Myœlê, ¿e w tej ró¿noro-
dnoœci szkoleñ w ramach mniejszych oœrodków
ukszta³towali siê sêdziowie z olbrzymim autoryte-
tem. Nie by³o wówczas tego centralizmu, który
wynika z centralnej formy szkolenia. Nie mówi¹c
ju¿ o kosztach, bo przecie¿ trzeba w jednym miej-
scu siê spotkaæ, dojechaæ i tak dalej. Inne s¹ kosz-
ty zwi¹zane z dolegliwoœciami, ¿e tak powiem,
transportu, jeœli siê jest w ramach jednego okrê-
gu, czy to kiedyœ s¹du wojewódzkiego czy teraz
s¹du apelacyjnego. A wiêc ja podzielam w pe³ni
przedstawiony sposób myœlenia i te obawy.

Jako cz³onek Krajowej Rady S¹downictwa czu-
jê siê w obowi¹zku, aby przedstawiæ Wysokiemu
Senatowi opinie KRS o procedowanej ustawie –
oczywiœcie przed poprawkami. Do nich te¿ siê
krótko ustosunkujê.

Rozpoznawany projekt ustawy Krajowa Rada
S¹downictwa dwukrotnie zaopiniowa³a negaty-
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wnie. Po raz pierwszy 12 czerwca 2008 r., a po raz
drugi – 21 paŸdziernika 2008 r.

Projekt budzi w¹tpliwoœci przede wszystkim
w zakresie nowego unormowania drogi dojœcia do
urzêdu sêdziego. Koniecznoœæ nowelizacji obo-
wi¹zuj¹cej ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych wywo³ana wyrokiem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z 24 paŸdziernika 2007 w zakresie
zapewnienia zgodnoœci rozwi¹zañ ustawowych
z brzmieniem konstytucji ma charakter prioryte-
towy i nadrzêdny. Wprowadzenie zmian do roz-
dzia³u zawieraj¹cego przepisy zmieniaj¹ce, przej-
œciowe i koñcowe ustawy o Krajowej Szkole S¹do-
wnictwa i Prokuratury jest wyrazem braku zrozu-
mienia dla niezwyk³ej wagi i znaczenia dokonywa-
nych zmian w ustroju s¹dów powszechnych.
Szczególny nacisk pragnê po³o¿yæ na sytuacjê
osób, które zda³y egzamin sêdziowski na zasa-
dach dotychczas obowi¹zuj¹cych.

Przepisy miêdzyczasowe, odnosz¹ce siê do tych
osóborazosób,któreobecniekszta³c¹siêwramach
aplikacji s¹dowej, rozpoczêtej przed 1 stycznia
2008 r., godz¹ w zasadê ochrony praw nabytych.
Podtrzymaæ nale¿y w tym miejscu stanowisko KRS
z 13 marca 2008 r., w którym wyrazi³a zdanie, ¿e za-
sadnym jest utworzenie nowego stanowiska sêdzie-
go w s¹dzie rejonowym i odpowiednio sêdziego gro-
dzkiego w s¹dzie garnizonowym. Dopiero takie sta-
nowisko, na którym egzaminowany aplikant s¹do-
wy sprawdza siê w procesie orzekania o ograniczo-
nymzakresiekognicji, pozwalanadostateczne zwe-
ryfikowanie jego wiedzy i kwalifikacji.

Odejœcie od tego rozwi¹zania, wprowadzenie
wymogu sta¿u osób, które zda³y egzamin sê-
dziowski, na stanowisku referendarza czy asy-
stenta sêdziego stanowi rozwi¹zanie jak najbar-
dziej b³êdne, a nawet jest swoistego rodzaju oszu-
stwem ustawodawcy w stosunku do tych osób.
Wprowadzenie tego rodzaju wymogu jest de facto
przed³u¿eniem okresu aplikacji po zdanym egza-
minie sêdziowskim. Osoby, które rozpoczê³y
i skoñczy³y aplikacjê na zasadach dotychczas
obowi¹zuj¹cych, nie przewidywa³y ewentualno-
œci, ¿e po odbytej aplikacji i zdanym egzaminie sê-
dziowskim bêd¹ musia³y przez kilka lat dodatko-
wo wykonywaæ zawód referendarza lub asystenta
sêdziego. Tak drastyczne wyd³u¿enie okresu po-
trzebnego do uzyskania nominacji sêdziowskiej
jest dla tych osób rozwi¹zaniem krzywdz¹cym.

Podkreœliæ nale¿y tak¿e, ¿e Trybuna³ Konstytucyj-
ny w orzeczeniu dotycz¹cym asesorów nie zakwe-
stionowa³ przygotowania merytorycznego asesora
s¹dowego do pe³nienia funkcji orzeczniczych, lecz
wyposa¿enie tego stanowiska w pe³niê gwarancji
niezawis³oœci. Nie mo¿na zatem zaakceptowaæ rów-
nie¿ rozwi¹zania, zgodnie z którym zatrudnienie na
stanowisku referendarza s¹dowego jest œrodkiem do
osi¹gniêciacelu, jakim jestmianowanienaurz¹dsê-

dziego. Instytucja referendarza nie jest swoistego ro-
dzaju poczekalni¹, lecz stanowi wyodrêbniony
szczebel w hierarchii stanowisk w wymiarze spra-
wiedliwoœci. Proponowane rozwi¹zania wprowadza-
j¹niepo¿¹danypodzia³naró¿nekategorie referenda-
rzy. Dotyczy to równie¿ asystentów.

Zatrzymuj¹c siê przy analizie przepisów two-
rz¹cych sztuczne kategorie osób pracuj¹cych
w s¹downictwie, pragnê zwróciæ uwagê na zapis
tworz¹cy zró¿nicowanie w grupie osób, które
ukoñczy³y aplikacjê s¹dow¹. Dam tu przyk³ad, na
szczêœcie ju¿ naprawiany poprawk¹ dwudziest¹
dziewi¹t¹. Gdyby nie ta poprawka, mia³yby miej-
sce konsekwencje, o których za chwilê powiem.

Art. 65 ust. 3 ustawy daje mo¿liwoœæ dojœcia do
urzêdu sêdziego osobom, które legitymuj¹ siê sta-
¿em na stanowisku referendarza b¹dŸ asystenta
sêdziego oraz spe³niaj¹ szereg przes³anek szcze-
gólnych, w tym ukoñczenie trzyletniej aplikacji
s¹dowej. Literalna treœæ przepisu w sposób jedno-
znaczny wskazuje, i¿ znajduje on zastosowanie
do osób, które ukoñczy³y trzyletni¹ aplikacjê
s¹dow¹. W takiej sytuacji nale¿y upomnieæ siê
o osoby, które odby³y dwuipó³letni¹ aplikacjê
s¹dow¹ w starym systemie. Czy im odbiera siê
prawo do objêcia urzêdu sêdziego po przepraco-
waniu odpowiednio dwóch lub trzech lat? Spog-
l¹daj¹c na treœæ przepisów, dochodzimy do
wniosku, ¿e tak, gdy¿ do nich zastosowanie bê-
dzie mia³ art. 65 ust. 4, który z kolei praktykê na
stanowisku asystenta sêdziego lub referendarza
wyd³u¿a odpowiednio do siedmiu lub szeœciu lat.

Takie zapisy ustawy absolutnie nie mog¹ siê
ostaæ. Stanowi¹ kuriozum niekonsekwencji, naru-
szaj¹ zasadê ochrony praw nabytych oraz zasadê
równoœci wobec prawa. Dlaczego zabieramy oso-
bom, które ukoñczy³y dwuipó³letni¹ aplikacjê s¹do-
w¹, mo¿liwoœæ dojœcia do urzêdu sêdziowskiego na
zasadach obowi¹zuj¹cych osoby koñcz¹ce aplika-
cjê trzyletni¹? Przecie¿ te osoby nie mog³y ukoñczyæ
aplikacji trzyletniej, gdy¿ wówczas takiej aplikacji
nawet nie by³o. Nie oznacza to, ¿e maj¹ one inne
kompetencje ni¿ osoby, koñcz¹ce aplikacjê w okre-
sie póŸniejszym. Aplikanci tak samo zdali egzamin
sêdziowski, byli przed orzeczeniem trybuna³u przy-
gotowani do objêcia stanowiska asesora s¹dowego.
Wielu z nich ju¿ dzisiaj jest doskonale sprawdza-
j¹cymi siê sêdziami, co jeszcze bardziej uwypukla
bezsens tego rozró¿nienia.

I to jest przyk³ad, ¿e mamy do czynienia nie tyl-
ko z poprawkami technicznymi, lecz tak¿e z po-
prawkami, jak powiedzia³ pan senator sprawo-
zdawca, równie¿ merytorycznymi. Poprawka
dwudziesta dziewi¹ta jest tego dowodem.

Jak widaæ, ta ustawa ma wiele wad. Dlatego te¿
w pierwszej kolejnoœci wnoszê o ich rozwa¿enie
i odrzucenie ustawy, a w dalszej o ewentualne
poparcie wszystkich poprawek. Uwa¿am, ¿e usta-
wa bez tych poprawek bêdzie z³¹ ustaw¹. Dziêku-
jê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Cichonia.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów zechce

zabraæ g³os w dyskusji?

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ta ustawa, tak jak powiedzia³em, wprowadza

zupe³nie nowy model szkolenia, który jest zagro-
¿ony niebezpieczeñstwami, o których tutaj bar-
dzo dok³adnie i wyczerpuj¹co powiedzia³ pan se-
nator Piesiewicz. Ja ju¿ nie bêdê tego powtarza³.
Chcia³bym siê równie¿ przychyliæ do propozycji
poprawek, które pan senator Piesiewicz z³o¿y³
w celu zminimalizowania tych realnych niebez-
pieczeñstw, i sam jeszcze wnieœæ poprawki.
Przed³o¿y³em te poprawki na piœmie, ale prag-
n¹³bym uzasadniæ je przed Izb¹.

Aby zapobiec niebezpieczeñstwu, ¿e zarówno
ów model szkolenia, jak i ca³a instytucja Krajowej
Szko³y S¹downictwa i Prokuratury mog¹ jakoœ
zostaæ oderwane od ¿ycia i od pozosta³ych grup
zawodowych, ja proponujê, ¿eby w art. 6 wprowa-
dziæ do rady programowej przedstawicieli pozo-
sta³ych zawodów prawniczych, którzy wspó³ucze-
stnicz¹ w wymiarze sprawiedliwoœci, zgodnie zre-
szt¹ z konstytucj¹ i z innymi regulacjami prawny-
mi. Proponujê, ¿eby po pkcie 6 dodaæ odpowied-
nio pkty 7, 8 i 9 poprzez dokonanie zapisu, ¿e do
rady programowej wchodz¹ równie¿ cz³onkowie
wskazani przez prezesów poszczególnych korpo-
racji. A wiêc przez prezesa Naczelnej Rady Adwo-
kackiej, przez prezesa Krajowej Izby Radców Pra-
wnych i przez prezesa Krajowej Rady Notarialnej.
Dlatego, proszê pañstwa, ¿e wp³yw tej rady pro-
gramowej, miêdzy innymi na uchwalenie progra-
mu aplikacji, jest ogromny. Program aplikacji po-
winien przecie¿ zawieraæ tak¿e elementy zwi¹za-
ne z wykonywaniem pozosta³ych profesji prawni-
czych, tych, z którymi sêdzia nieod³¹cznie siê na
sali rozpraw spotyka. A spotyka siê nie tylko z pro-
kuratorami, którzy maj¹ swoich przedstawicieli
w radzie programowej, jak to wyraŸnie wynika
z zapisu art. 6, ale równie¿ z radcami prawnymi,
z adwokatami, czasami z notariuszami, bo
w sprawach na przyk³ad o niewa¿noœæ testamen-
tu bardzo czêsto notariusze s¹ przes³uchiwani,
podaj¹, w jakich okolicznoœciach testament by³
spisany, czy s¹ w zwi¹zku z tym podstawy do kwe-
stionowania wa¿noœci testamentu itd., itd. Dlate-
go uwa¿am to za niezbêdny element, który powi-
nien byæ uzupe³niony.

Zwa¿ywszy na rolê, jak¹ pe³ni, proszê pañstwa,
dyrektor administracyjny, uwa¿am, ¿e poprawka,
któr¹ zaproponowa³y dwie komisje, dotycz¹ca
mianowania czasowego dyrektora szko³y w razie

ust¹pienia wczeœniej wybranego dyrektora szko³y
jedynie spoœród osób maj¹cych kwalifikacje sê-
dziego, jest uzasadniona. Przy tym ogromie upra-
wnieñ, jakie ma dyrektor, nie powinniœmy dopu-
szczaæ do sytuacji, ¿eby tym dyrektorem pozosta-
wa³a choæby czasowo osoba, która nie ma kwalifi-
kacji sêdziowskiej. Pamiêtajmy o tym, ¿e do upra-
wnieñ tego dyrektora nale¿y miêdzy innymi wska-
zywanie patronów. No jak cz³owiek, który nie ma
uprawnieñ sêdziowskich, który nie wie, na czym
polega istota zawodu sêdziego, a zosta³ powo³any
do czasowego choæby pe³nienia tej funkcji, mo¿e
decydowaæ w tak wa¿nych kwestiach? Dlatego
upieram siê te¿ przy tej poprawce.

Nie bêdê przed³u¿a³, tyle jedynie chcia³bym po-
wiedzieæ co do meritum sprawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Teraz zapraszam serdecznie pana senatora

Wies³awa Dobkowskiego.
PansenatorPiotrowicz, jak rozumiem, z³o¿y³ tylko

poprawkê i nie zamierza zabraæ g³osu w dyskusji.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Tak siê sk³ada, ¿e ja w odró¿nieniu od moich

poprzedników nie jestem prawnikiem, mam inny
zawód. Ale przy podejmowaniu decyzji staram siê
kierowaæ zwyk³¹ logik¹ i myœlê, ¿e moi przedmów-
cy, zarówno panie, jak i panowie senatorowie
z Platformy Obywatelskiej, pan senator Piesie-
wicz, jak równie¿ pan senator Zientarski, a tak¿e
pan senator Zbigniew Cichoñ z klubu Prawa
i Sprawiedliwoœci dostarczyli wystarczaj¹cych ar-
gumentów za tym, ¿eby Senat odrzuci³ tê ustawê.
Poprawki, które panowie sk³adaj¹, nie zmieni¹
zasady prowadzenia Krajowej Szko³y S¹downi-
ctwa i Prokuratury, nie stworz¹ takiej centralnej
szko³y, która zmieni po prostu ca³¹ dotychczaso-
w¹ filozofiê i dotychczasowe zasady szkolenia
przysz³ych sêdziów, prokuratorów, adwokatów.
Nie rozumiem zatem, dlaczego zw³aszcza pan se-
nator Piesiewicz, mimo tego, ¿e siê nie zgadza, ¿e
widzi, ¿e s¹ du¿e zagro¿enia, ¿e siê powo³uje na
przedwojenne s¹dy, na doœwiadczenia swojego
dziadka, ojca, bêdzie jednak g³osowa³ za przyjê-
ciem tej ustawy. Skoro ta ustawa jest tak niedob-
ra, to wszyscy powinniœmy g³osowaæ przeciwko.
I o to apelujê do wszystkich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê. Czy to jest jakiœ wniosek, czy
pan go sk³ada?

(Senator Wies³aw Dobkowski: To jest apel.)
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A wiêc apel, dobrze. Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

(Senator Sekretarz Przemys³aw B³aszczyk: Nie,
jeszcze skierowanie do komisji.)

Tak, zaraz o tym powiem.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków o charakterze
legislacyjnym?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci Jacek Czaja: Tak, Pani Marsza³ek, chcia³bym
prosiæ o umo¿liwienie mi zabrania g³osu.)

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:

Ja chcê zabraæ g³os nie tylko jako przedstawi-
ciel rz¹du, ale tak¿e jako sêdzia z dwudziestolet-
nim sta¿em…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy ze-
chce pan minister podejœæ do trybuny? Proszê,
bêdzie wygodniej i my bêdziemy lepiej s³yszeli.)

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym siê odnieœæ do tych kwestii, które

zosta³y podniesione w trakcie dyskusji, bazuj¹c
przy tym tak¿e na swoim doœwiadczeniu sêdziego,
jak powiedzia³em.

Mo¿e najpierw sprawa podstawowa. Wydaje mi
siê, ¿e Wysoka Izba odbiera ten projekt ustawy ja-
ko próbê odejœcia od dotychczas obowi¹zuj¹cego
modelu szkolenia na rzecz modelu scentralizowa-
nego, co ma byæ zamiarem ministra sprawiedli-
woœci. Muszê wyprowadziæ pañstwa z tego b³êdu.
Otó¿ Krajowa Szko³a S¹downictwa i Prokuratury
to jest szko³a, która wpisuje siê w obowi¹zuj¹cy
stan prawny, a w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym
nie ma ju¿ zdecentralizowanego systemu szkole-
nia aplikantów sêdziowskich i prokuratorskich.
To siê skoñczy³o. W marcu 2007 r. parlament
przyj¹³ ustawê, która odesz³a od modelu zdecen-
tralizowanego i wprowadzi³a szkolenie w ramach
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Po-
wszechnych i Prokuratury. To nie jest tak, ¿e mi-
nister sprawiedliwoœci tego czy innego rz¹du na-
gle wprowadza coœ zupe³nie nowego – nie, ten etap
ju¿ dawno mamy za sob¹. Chcia³bym, ¿eby to
pañstwu nie umknê³o.

Proszê te¿ zwróciæ uwagê na to, co zasadniczo
ró¿ni model obecnie obowi¹zuj¹cy od modelu,
który rz¹d proponuje w projekcie ustawy. Otó¿
rz¹d proponuje w systemie szkolenia aplikantów
prowadzenie instytucji niezale¿nej. Krajowa
szko³a ma mieæ osobowoœæ prawn¹, to nie jest je-
dnostka podleg³a ministrowi sprawiedliwoœci. Mi-

nister sprawiedliwoœci wykonuje nadzór tylko
w takim zakresie, w jakim minister szkolnictwa
wy¿szego wykonuje nadzór nad dysponowaniem
funduszy przez uniwersytety. Proszê, ¿ebyœmy
mówili, jak to naprawdê jest w tym projekcie,
a nie, ¿e minister jest w³adc¹, który bêdzie wyda-
wa³ dyspozycje aplikantom. To jest po prostu nie-
prawda.

Druga kwestia dotyczy wyst¹pienia pana sena-
tora Piesiewicza w sprawie jego w³asnych do-
œwiadczeñ prawniczych i tego, co potem przewija-
³o siê w dyskusji, w g³osach innych panów senato-
rów, czyli modelu, który obowi¹zywa³ jeszcze nie
tak dawno, kiedy by³ system szkolenia aplikant –
patron w s¹dzie. Ja te¿ skoñczy³em aplikacjê
w s¹dzie i uczestniczy³em w tego typu szkoleniu.
Ta ustawa wcale nie zmienia istoty rzeczy, tego
stosunku aplikant – patron. Ona mówi, ¿e bêd¹
siê odbywa³y zjazdy dla aplikantów, gdzie bêdzie
prowadzone intensywne szkolenie merytoryczne
na najwy¿szym z mo¿liwych poziomów. A potem
wszyscy wróc¹ do swoich s¹dów, do swoich pro-
kuratur i tam bêd¹ odbywali szkolenia praktycz-
ne. To s¹ fakty, to s¹ zapisy ustawy. Nikt nie mówi
o tym, ¿e ma byæ jedno miejsce w Krakowie czy
gdziekolwiek indziej w Polsce, gdzie bêdzie prowa-
dzone szkolenie od egzaminu wstêpnego do egza-
minu koñcowego. Tak ¿e chcia³bym, aby i to nie
umknê³o pañstwu senatorom, gdy bêdziecie po-
dejmowali decyzjê co do losów tej ustawy.

I nastêpna kwestia, z zakresu uprawnieñ dy-
rektora szko³y. Wielokrotnie by³a mowa o tym, ja-
kie to wielkie uprawnienia ma dyrektor szko³y.
Muszê powiedzieæ, ¿e kilka lat temu z³o¿y³em do
Trybuna³u Konstytucyjnego pytanie prawne do-
tycz¹ce uprawnieñ prezesów s¹dów apelacyjnych
i prokuratorów apelacyjnych w zakresie wykony-
wania nadzoru i pieczy nad aplikantami. To pyta-
nie by³o oparte na moich w³asnych doœwiadcze-
niach i na sprawie, która wp³ynê³a do s¹du admi-
nistracyjnego. Ta sprawa dotyczy³a tego, ¿e pro-
kurator apelacyjny cofn¹³ aplikantowi zgodê na
dalsze odbywanie aplikacji prokuratorskiej, cof-
n¹³ tê zgodê jednym zdaniem, bez uzasadnienia,
bez mo¿liwoœci odwo³ania i bez kontroli s¹dowej
w tej sprawie. Taki by³ ten model, o którym pano-
wie senatorowie mówili. To nie jest tak, ¿e tamten
model by³ idealny i zawsze sprawdza³ siê w prak-
tyce. Chcê przypomnieæ, kto powo³ywa³ komisje
egzaminacyjne w prokuraturze i w s¹downictwie
– nie kto inny jak minister sprawiedliwoœci. Pro-
szê nie mówiæ, ¿e zmienia siê coœ i nagle wal¹ siê
podstawy zdrowego systemu kszta³cenia aplikan-
tów w Polsce, bo tak nie jest. Ta ustawa, daj¹c au-
tonomiê szkole i nadaj¹c jej osobowoœæ prawn¹,
wprowadza zupe³nie inny model. Proszê i apelujê,
¿eby to nie umknê³o uwadze pañstwa senatorów.

Ostatnia kwestia, dotycz¹ca poprawki zwi¹za-
nej ze zwrotem stypendiów. Szanowni Pañstwo,
rz¹d nie mia³ zamiaru obligowaæ aplikantów do
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zwrotu kosztów kszta³cenia. Nikt o tym nie mówi.
Kszta³cenie bêdzie odbywa³o siê na koszt pañ-
stwa, nie wspomnê o takich rzeczach, jak kwestie
bytowe, zakwaterowanie w tej szkole w czasie
zjazdów. To bêdzie kszta³cenie na najwy¿szym po-
ziomie zawsze na koszt pañstwa. Mówimy tylko
o tym, ¿e aplikant, który chce byæ kszta³cony w ra-
mach krajowej szko³y, ma uprawnienie do pobie-
rania stypendium, a nie obowi¹zek, ale je¿eli ju¿
zdecyduje siê na pobieranie stypendium, to powi-
nien liczyæ siê z obowi¹zkiem jego zwrotu, gdy
skoñczy szko³ê i nie zechce podj¹æ s³u¿by na rzecz
pañstwa. Nie musi on byæ sêdzi¹, mo¿e byæ aseso-
rem prokuratorskim, mo¿e byæ asystentem, refe-
rendarzem – to jest jego wola. Tylko nie chcemy
wprowadziæ systemu, w którym nagle oka¿e siê,
¿e szko³a bêdzie kszta³ci³a na najwy¿szym pozio-
mie, a aplikant j¹ skoñczy i powie: dziêkujê bar-
dzo za otrzymane od pañstwa wykszta³cenie na
najwy¿szym poziomie, dziêkujê za pobierane sty-
pendium, idê pracowaæ w adwokaturze na w³asne
konto. To jest realne niebezpieczeñstwo, to mo¿e
siê zdarzyæ. Ale podkreœlam jeszcze raz: nie ma
obowi¹zku pobierania stypendium, jest to tylko
uprawnienie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿, jak ju¿ powiedzia³am, zosta³y z³o¿o-

ne wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê
Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Jeszcze raz informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie
siê pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transpor-
cie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leœnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 360,
a sprawozdanie komisji w druku nr 360A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej, pana senatora An-
drzeja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,

które na posiedzeniu w dniu 13 listopada rozpa-
trywa³y ustawê o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych, uchwalon¹ przez Sejm 7 listopada
bie¿¹cego roku.

Zasadniczym celem tej ustawy jest uproszcze-
nie i przyspieszenie postêpowania w procesie
przygotowania inwestycji kolejowych o znaczeniu
pañstwowym.

W ustawie proponuje siê, aby wnioskodawc¹
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych
o znaczeniu pañstwowym w miejsce ministra
w³aœciwego do spraw transportu by³y Polskie Li-
nie Kolejowe Spó³ka Akcyjna. Do tej pory mini-
ster by³ poœrednikiem w procesie inwestycyj-
nym. Wszystkie dokumenty by³y przygotowywa-
ne przez PLK SA, a on jedynie je sk³ada³. Powodo-
wa³o to pewne komplikacje, gdy dokumenty wy-
maga³y uzupe³nienia. Jednoczeœnie zachodzi³
konflikt interesów, gdy¿ minister wystêpowa³
w podwójnej roli: jako sk³adaj¹cy wniosek i jako
organ odwo³awczy w postêpowaniu administra-
cyjnym.

W ustawie zosta³y doprecyzowane zasady po-
wiadamiania stron o wszczêciu postêpowania
w sprawie ustalenia lokalizacji, a tak¿e wydania
decyzji o pozwoleniu na budowê. Nieruchomoœci
wydzielone pod linie kolejowe w decyzji o pozwole-
niu na budowê z mocy prawa staj¹ siê w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa. Wygasaj¹ równie¿ ustanowione
na nich prawa rzeczowe. W dniu, w którym decyz-
ja staje siê ostateczna, Polskie Linie Kolejowe
Spó³ka Akcyjna otrzymuj¹ prawo u¿ytkowania
wieczystego gruntów wydzielonych pod linie kole-
jowe oraz prawo w³asnoœci budynków i urz¹dzeñ
znajduj¹cych siê na tych gruntach.

Polskie Linie Kolejowe s¹ zwolnione z pierwszej
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste i z op³at rocz-
nych do momentu wybudowania linii kolejowych.
PóŸniej zwolnienie wynika z innej ustawy, tak ¿e
PLK bêd¹ zwolnione z tego podatku, a tak¿e z po-
datku dochodowego od nabycia budynków
i urz¹dzeñ.

Gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji otrzyma ry-
gor natychmiastowej wykonalnoœci, Polskie Linie
Kolejowe zobowi¹zane bêd¹ do zapewnienia oso-
bom maj¹cym lokale mieszkalne lokalu mieszkal-
nego. Wysokoœæ odszkodowania bêdzie wyliczona
na podstawie operatu szacunkowego rzeczo-
znawcy i podlegaæ bêdzie waloryzacji a¿ do dnia
wyp³aty. Podobnie jak to jest w specustawie o bu-
dowie dróg i autostrad, wysokoœæ odszkodowania
bêdzie powiêkszona dla tych w³aœcicieli nierucho-
moœci, którzy opuszcz¹ je bezzw³ocznie, czyli do
dwudziestu oœmiu dni od momentu uprawomoc-
nienia siê decyzji, mianowicie zostanie powiêk-
szona o 5%, a w³aœciciele lokali mieszkalnych do-
stan¹ dodatkowo 10 tysiêcy z³.

Komisja rekomenduje przyjêcie ustawy z jedn¹
poprawk¹ o charakterze legislacyjnym.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytanie do pa-

na senatora sprawozdawcy? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury – witamy. A jest z nami… Czy
mogê…

(G³os z sali: Nie ma pana ministra.)
A, nie ma jeszcze pana ministra. Przepraszam.
Dobrze. Og³aszam piêciominutow¹ przerwê, do

12.55, ze wzglêdu na to, ¿e pan minister jest
w drodze, zmierza z Sejmu do nas. Bardzo prosi-
my o wyrozumia³oœæ.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 52
do godziny 13 minut 03)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Wznawiam obrady.
Opieram siê tutaj na opinii Biura Legislacyj-

nego. Jeœli pañstwo senatorowie nie maj¹ pytañ
do pana ministra, to czy mo¿emy przejœæ do ko-
lejnego punktu? Czy pañstwo senatorowie wyra-
¿aj¹ jednomyœlnie zgodê, abyœmy zaczêli kolejny
punkt?

(Rozmowy na sali)
Wyra¿aj¹, tak?
(G³osy z sali: Tak.)
Wszyscy?
(G³osy z sali: Tak.)
Dobrze. W takim razie, czy ktoœ siê zapisa³ do

dyskusji? Nikt siê nie zapisa³.
Otwieram dyskusjê.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 359,
a sprawozdanie komisji w druku nr 359A.

Teraz poproszê uprzejmie sprawozdawcê Ko-
misji Gospodarki Narodowej, pana senatora Ta-
deusza Gruszkê, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Proszê, Panie Senatorze. Czy jest pan ju¿ przy-
gotowany, czy poczekamy…

(Rozmowy na sali)
Jeszcze zbiera dokumenty. W zwi¹zku z tym po-

czekamy teraz na pana senatora sprawozdawcê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam okazjê i przyjemnoœæ przedstawiæ wyniki

pracy Komisji Gospodarki Narodowej, która swo-
je obrady mia³a w dniu 13 listopada. Projekt, nad
którym obradowaliœmy w trakcie prac komisji,
jest projektem poselskim. Celem przedstawionej
ustawy jest usuniêcie obowi¹zuj¹cego obecnie
wymogu wydawania i posiadania karty kwalifika-
cji kierowcy przez kierowców pañstw trzecich,
nieposiadaj¹cych polskiego prawa jazdy,
a chc¹cych w Polsce wykonywaæ zawód kierowcy.

W wyniku nowelizacji ustawy karta kwalifika-
cji kierowców bêdzie zast¹piona odpowiednim
wpisem w prawie jazdy – bêdzie to dotyczy³o tych
kierowców pañstw trzecich, którzy bêd¹ chcieli
wykonywaæ przewóz drogowy osób – oraz wyda-
wane bêdzie œwiadectwo kierowcy dla przewozu
drogowego rzeczy. Zmiana ta uzasadniana jest
przez wnioskodawców wysokimi kosztami wpro-
wadzenia karty kwalifikacji kierowcy.

W trakcie debaty na posiedzeniu Komisji Go-
spodarki Narodowej omawialiœmy jedno z za-
strze¿eñ, które jest zawarte w nowelizacji, miano-
wicie ¿e dodatkowym warunkiem wymiany prawa
jazdy jest z³o¿enie przez przedsiêbiorcê oœwiad-
czenia o zatrudnieniu lub nawi¹zaniu wspó³pracy
z tym kierowc¹. Pojawi³a siê te¿ obawa, czy kie-
rowca, który zdobêdzie polskie prawo jazdy, nie
porzuci pracy w Polsce i nie wyemigruje do innych
pañstw Unii Europejskiej. Te w¹tpliwoœci zosta³y
jednak rozwiane.

W wyniku swoich prac Komisja Gospodarki
Narodowej wnios³a do projektu uchwa³y dwie po-
prawki, które s¹ w zasadzie poprawkami doprecy-
zowuj¹cymi.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
wnoszê, aby Wysoka Izba uchwa³ê w sprawie
omawianej ustawy wraz z poprawkami podczas
g³osowania przyj¹æ raczy³a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê. Proszê zostaæ z nami.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do

pana senatora sprawozdawcy? Nie ma takich py-
tañ. Dziêkujê, Panie Senatorze.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do reprezentowania stanowiska w sprawie
projektu poselskiego zosta³ oddelegowany mini-
ster infrastruktury, pan Tadeusz Jarmuziewicz.

Poniewa¿ nie ma pana ministra, chcia³abym
zapytaæ pañstwa senatorów, czy podobnie jak
przy poprzednim punkcie wszyscy pañstwo wyra-
¿¹ zgodê, aby przejœæ do kolejnego punktu.

(G³osy z sali: Wyra¿amy.)
Wyra¿aj¹…
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(G³os z sali: O, jest pan minister.)
Ale ju¿ wyra¿ono zgodê. Witamy pana ministra

i prosimy usi¹œæ, zaraz bêdzie nastêpny punkt, bo
przez ten ju¿ przeszliœmy.

Otwieram dyskusjê.
Zapisa³ siê pan senator… A, do protoko³u z³o¿y³

przemówienie pan senator Stanis³aw Bisztyga*.
Rozumiem, ¿e to tylko pisemne, czyli protokolar-
ne… Dziêkujê bardzo. Nikt nie zapisa³ siê do
dyskusji.

Zamykam dyskusjê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym.

Tekst ustawy znajduje siê w druku nr 361,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 361A
i 361B.

Proszê teraz pana senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego, sprawozdawcê Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Jest to czwarta ustawa o zmianie ustawy – Pra-

wo o ruchu drogowym dotycz¹ca pojazdu zabyt-
kowego i szósta, je¿eli chodzi o zmiany ustawy do-
tycz¹cej prawa o ruchu drogowym.

Celem przedmiotowej ustawy jest umo¿liwie-
nie nadania cechy identyfikacyjnej, to jest nume-
ru identyfikacyjnego pojazdu albo numeru nad-
wozia, podwozia lub ramy, pojazdom zabytko-
wym, które nie mia³y oryginalnie naniesionej ¿ad-
nej takiej cechy. W myœl uzasadnienia ustawa
zmierza równie¿ do nadania cechy identyfikacyj-
nej pojazdom zabytkowym, które z ró¿nych wzglê-
dów nie posiadaj¹ ¿adnej cechy identyfikacyjnej.

Zgodnie z dodawanym w art. 66a ust. 2
pktem 7 ustawy, starosta w³aœciwy w sprawach
rejestracji pojazdu wydaje decyzjê o nadaniu
cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu za-
bytkowego nieposiadaj¹cego cech identyfikacyj-
nych, dla którego jest ustalone prawo w³asnoœci.
Te okolicznoœci podlegaj¹ potwierdzeniu w pi-
semnej opinii rzeczoznawcy samochodowego.
Jednak¿e przes³anki nieposiadania tej cechy,
jak równie¿ przes³anka nadania nowej cechy,
obejmuj¹ sytuacje, kiedy cecha identyfikacyjna
ka¿dego pojazdu, a wiêc te¿ pojazdu zabytkowe-
go, ulega zatarciu lub sfa³szowaniu czy te¿ sko-
rodowaniu albo zniszczeniu, na przyk³ad pod-

czas wypadku drogowego, podczas naprawy lub
w innych nieprzewidywalnych okolicznoœciach,
na przyk³ad w wyniku katastrof ¿ywio³owych.
Wobec tego proponowana przes³anka nieposia-
dania cech identyfikacyjnych wydaje siê nie-
dointerpretowana. Nale¿a³oby rozwa¿yæ – i tak
zrobi³a komisja – czy dostateczn¹ przes³ank¹ dla
nadania cechy identyfikacyjnej pojazdowi zabyt-
kowemu nie powinna byæ w³aœnie okolicznoœæ
nieposiadania cechy oryginalnie naniesionej
przez producenta. Przecie¿ okolicznoœci, stwier-
dzone opini¹ rzeczoznawcy, bêd¹ dotyczyæ te¿
sytuacji, w której cecha identyfikacyjna uleg³a
w³aœnie takiemu zniszczeniu. Nie bêdzie ona
wtedy cech¹ pierwotn¹, której nie posiada³by po-
jazd.

W zwi¹zku z tym, po skonsultowaniu swojego
stanowiska pod k¹tem jednoczesnej spójnoœci
systemowej i zakresu intencji ratio legis, le¿¹cej
u podstaw nastêpnej nowelizacji prawa o ruchu
drogowym w zakresie pojazdów zabytkowych,
proponujemy poprawkê, która jest zawarta
w druku nr 361. Polega ona na tym, i¿by w zapi-
sie pktu 7, dodawanego do dotychczasowego za-
kresu brzmienia art. 66a, sformu³owanie „zabyt-
kowego nieposiadaj¹cego cech identyfikacyj-
nych, dla którego jest ustalone prawo w³asnoœci”
zast¹piæ zdaniem odpowiadaj¹cym intencji usta-
wodawcy, mianowicie takim: „zabytkowego,
w którym cecha identyfikacyjna nie zosta³a
umieszczona”, nie dociekaj¹c przyczyn. Pozosta-
³e przyczyny s¹ okreœlone przecie¿ w pozosta³ych
punktach art. 66a.

Z tym siê ³¹czy równie¿ uzupe³nienie aktualnego
tekstu w ust. 3 lit. b. Brzmi on teraz: „Okolicznoœci,
o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7 – to ten w³aœnie za-
pis przez nas dodawany i uzupe³niony – powinny
byæ potwierdzone pisemn¹ opini¹ rzeczoznawcy sa-
mochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia
powinna wskazywaæ pierwotn¹ cechê identyfika-
cyjn¹ lub jednoznacznie wykluczyæ ingerencjê
w pole numerowe w celu umyœlnego jej zniszczenia
lub zafa³szowania”. Okreœla siê tu przes³ankê,
o której by³a mowa, dodaj¹c: „albo wskazywaæ na
brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyj-
nej”. Mo¿e byæ ona utracona w okolicznoœciach,
o których mówi³em przed chwil¹.

Poniewa¿ te poprawki niew¹tpliwie realizuj¹
w sposób pe³niejszy i doskonalszy intencjê usta-
wodawcz¹, w zwi¹zku z tym proponujê Wysokiej
Izbie ich przyjêcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Jurce-

wicza do zabrania g³osu jako sprawozdawcê Ko-
misji Gospodarki Narodowej.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej doty-
cz¹ce uchwalonej przez Sejm w dniu 7 listopada
2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

Pan marsza³ek Senatu w dniu 7 listopada
skierowa³ ustawê do komisji. Komisja zajê³a siê
niniejsz¹ ustaw¹ w dniu 13 listopada. Na posie-
dzeniu przyjêliœmy dwie poprawki. Proponujemy
ich wprowadzenie. S¹ to poprawki identyczne
z tymi, które przedstawi³ przed chwil¹ pierwsza
sprawozdawca, pan senator Andrzejewski.

Zatem proszê, aby Wysoki Senat raczy³
uchwaliæ ustawê – Prawo o ruchu drogowym
wraz z proponowanymi poprawkami. Dziêkujê
za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê obu panom sprawozdawcom.
A teraz pytam: czy kole¿anki i koledzy, czy pañ-

stwo senatorowie maj¹ pytania do sprawozdaw-
ców? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister infrastruktury.

Witamy pana ministra Tadeusza Jarmuzie-
wicza. Dzieñ dobry, Panie Ministrze.

Czy chce pan zabraæ g³os w sprawie rozpatry-
wanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury Tadeusz Jarmuziewicz: Pan senator spra-
wozdawca wystarczaj¹co umotywowa³…)

Nie? Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na ministra? Nie. Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisania siê do

g³osu u senatora prowadz¹cego.
Do protoko³u z³o¿y³ swoje przemówienie pan

senator Stanis³aw Bisztyga.* Dziêkujê.
Pan senator Tadeusz Gruszka chce zabraæ

g³os tu, z trybuny.
Zapraszam.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Ju¿ na poprzednim posiedzeniu w czasie ob-

rad zwróci³em uwagê na to, ¿e produkujemy

zbêdn¹ makulaturê. Wtedy mieliœmy w porz¹d-
ku trzy ustawy dotycz¹ce, nazwijmy to tak
ogólnie, pojazdów zabytkowych. Projekty tych
ustaw s¹ wynikiem prac Komisji Nadzwyczaj-
nej „Przyjazne Pañstwo” do spraw zwi¹zanych
z ograniczaniem biurokracji – podkreœlam to –
która sama biurokracjê czyni. Czyni¹c prawo
przyjaznym dla obywateli, komisja staje siê
bardzo nieprzyjazna wobec œrodowiska, skoro
produkuje tyle makulatury. Mamy serial
zwi¹zany z pojazdami zabytkowym, tak jak po-
wiedzia³em, dzisiaj jest odcinek czwarty. A z te-
go, co siê dowiedzia³em, bêdzie te¿ odcinek
pi¹ty. Zatem nie martwmy siê, serial bêdzie
kontynuowany.

Aby uzmys³owiæ pañstwu problem, podam
przyk³ad, bo to jest najlepszy sposób. Dzisiaj
rozpatrywana ustawa to te trzy kartki, ale
przygotowana dla wszystkich senatorów ³¹cz-
nie to jest ten stos dokumentów na pó³ce,
obok miejsca, na którym siedzê. Proszê zoba-
czyæ. Tyle przygotowaliœmy, ¿eby tê jedn¹
ustawê przygotowaæ. Pomnó¿my to przez czte-
rysta szeœædziesi¹t, przez liczbêpos³ów. A ma-
teria³, który oni otrzymali, by³ znacznie ob-
szerniejszy. Tego stosu dokumentów prakty-
cznie nie da³oby siê przynieœæ, dlatego ograni-
czam siê do tego jednego przypadku, zwi¹za-
nego z Senatem.

Rewolucja ustawowa, „paŸdziernikowa”,
przeci¹gniêta na listopad, polega w naszym
przypadku miêdzy innymi na tworzeniu poje-
dynczych zmian w ramach tej samej ustawy –
Prawo o ruchu drogowym. Jak ju¿ powiedzia-
³em, dotyczy to jednego tematu: pojazdów za-
bytkowych. Czy¿ nie mog³o to byæ za³atwione
w ten sposób, ¿eby te, wrêcz jednozdaniowe
zmiany, zawarte by³y w jednym akcie? To jest
pytanie retoryczne. Ka¿dy sam sobie odpowie
na to pytanie. Je¿eli w ten sposób ma zostaæ
osi¹gniêty efekt statystyczny, to uwa¿am, ¿e
w tym przypadku skórka nie jest warta wy-
prawki. I nie zgadzam siê z takim traktowaniem
Sejmu, Senatu, a ogólnie rzecz bior¹c, obywa-
teli. Komisja „Przyjazne Pañstwo” w³aœnie
w ten sposób traktuje obywateli. Wypowiadam
tu zdecydowane „nie”, sprzeciwiam siê takie-
mu traktowaniu nas, ogólnie rzecz bior¹c, oby-
wateli Polski. Zwracam siê do przewodnicz¹ce-
go komisji „Przyjazne Pañstwo” o poszanowa-
nie nas i o dba³oœæ o ochronê œrodowiska natu-
ralnego. Proszê o niedopuszczanie do dzia³ania
wbrew zadaniu, do którego zosta³a powo³ana,
czyli ograniczaniu biurokracji.

Przy okazji pragnê zwróciæ na coœ uwagê. Byæ
mo¿e nale¿a³oby na forum Senatu podj¹æ sprawê
tego – w dobie, kiedy Internet jest powszechnym
narzêdziem pracy – aby ograniczyæ iloœæ druko-
wanych dokumentów, z którymi musimy siê za-
poznaæ. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
W trakcie wyst¹pienia senatora do dyskusji za-

pisa³ siê pan senator Stanis³aw Jurcewicz.
Czy ktoœ jeszcze chce zabraæ g³os? Nie widzê

chêtnych.
(G³os z sali: To nie by³ g³os w dyskusji…)

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

Ja te¿ siê nie zgadzam z panem senatorem Gru-
szk¹, bo ta mównica nie jest do tego, aby mówiæ
niejako obok tematu, tylko na temat. S¹dzi³em, ¿e
zabierze pan g³os w sprawach dotycz¹cych kon-
kretnych zapisów ustawy. Tak wiêc ja te¿ siê z tym
nie zgadzam. S¹ to publiczne pieni¹dze. Apelujê,
¿eby mówiæ na temat; to nie jest ustawa o ochro-
nie œrodowiska.

Je¿eli chodzi o komisjê „Przyjazne Pañstwo”, to
myœlê, ¿e by³o bardzo wiele przyk³adów ustaw po-
datkowych – miêdzy innymi jest to ta ustawa, która
zosta³a dzisiaj przedstawiona – które upraszcza³y
i pomaga³y gospodarce. Tutaj pomagaj¹ pewnym
grupom, które akurat zajmuj¹ siê pojazdami zabyt-
kowymi. Ja takiego nie mam, ale je¿eli jest potrze-
ba, to dlaczego nie czyniæ tego dla dla naszych oby-
wateli?Awiêc jaapelujêdopana, ¿ebysiê zajmowaæ
dan¹ spraw¹. Z jednym siê zgodzê: pewnie mog³oby
byæ to zawarte w dwóch dokumentach, tu siê z pa-
nem zgadzam. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czyktoœ zpañstwasenatorów jeszczepragnie za-

braæg³oswdyskusji?Niewidzê zg³oszeñ.Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Szanowni Pañstwo Senatorowie! Przystêpuje-
my do rozpatrzenia punktu siedemnastego po-
rz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 155, a sprawozdanie komisji zawarte jest
w druku nr 155S.

Teraz proszê sprawozdawcê Komisjê Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji
Ustawodawczej, pana senatora Piotra Zientar-
skiego o przedstawienie wspólnego sprawozdania
obu komisji o projekcie uchwa³y.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu po³¹czo-

nych komisji – Komisji Ustawodawczej oraz Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
– propozycjê zawart¹ w druku nr 155S, dotycz¹c¹
zmiany Regulaminu Senatu.

W tej zmianie chodzi przede wszystkim, Szano-
wni Pañstwo, o stworzenie dwóch nowych komisji
senackich.

Komisja Gospodarki Narodowej swoim przed-
miotowym zakresem dzia³ania odpowiada czte-
rem komisjom sejmowym: Komisji Gospodarki,
Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infra-
struktury i Komisji Skarbu Pañstwa. Od d³u¿sze-
go ju¿ czasu, bo ju¿ od poprzedniej kadencji, by³a
mowa, ¿e ta nasza Komisja Gospodarki Narodo-
wej, obejmuj¹ca zakres tematyczny czterech ko-
misji sejmowych, jest prze³adowan¹ prac¹. St¹d
te¿ propozycja, a¿eby z tej komisji wyodrêbniæ Ko-
misjê Bud¿etu i Finansów Publicznych i ¿eby by³a
to komisja dzia³aj¹ca osobno.

Podobna sytuacja jest z Komisj¹ Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska. Jest propozycja, a¿eby po-
wsta³a nowa Komisja Œrodowiska, a dotychczaso-
wa komisja nazywa³aby siê: Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

To s¹ te najwa¿niejsze zmiany regulaminowe.
Oczywiœcie za nimi id¹ te¿ zmiany przedmioto-
wych zakresów dzia³ania komisji, odpowiednio do
zmian nazw tych komisji.

Ponadto s¹ zmiany, powiedzia³bym, czysto te-
chniczne, które wynikaj¹ ze zmian przepisów
ogólnych. One nie maj¹ tu istotnego znaczenia.

Pani Marsza³ek, pozwalam sobie tu z³o¿yæ dwie
poprawki do projektu uchwa³y w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu, dotycz¹ce zg³aszania pytañ.
Proponujê, a¿eby senatorowie… Oczywiœcie nie
proponujê ograniczeñ co do pytañ, ale to, ¿eby te
pytania by³y bardziej…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale to ju¿
w dyskusji, Panie Senatorze.)

Aha, poprawki to w dyskusji. Dobrze. To wtedy
je omówiê. Przepraszam, tak, w tej chwili przed-
stawiam sprawozdanie, a to s¹ odrêbne poprawki,
wiêc pospieszy³em siê nieco.

Tak ¿e oto przedstawi³em najwa¿niejsze kwe-
stie dotycz¹ce zmian regulaminowych.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To tyle?)
To tyle, tak.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na senatora sprawozdawcy?
Proszê, pan senator Krzysztof Piesiewicz.
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Senator Krzysztof Piesiewicz:

W zwi¹zku z t¹ tendencj¹, jaka tu wystêpuje,
zastanawiam siê, Panie Senatorze, czy nie podzie-
liæ Komisji Kultury i Œrodków Przekazu na komi-
sjê kultury i osobno komisjê kultury i sztuki.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, braliœmy pod uwagê takie
wydzielenia, braliœmy pod uwagê tak¿e mo¿liwo-
œci zapewnienia obs³ugi tym komisjom, a wiêc
chodzi tu o kwestiê lokali, i, ¿e tak powiem, logi-
stycznej obs³ugi dzia³ania komisji. Mo¿na two-
rzyæ inne komisje, ale uwa¿amy, ¿e wymienione
tu komisje, które do tej pory dzia³a³y, by³y zbyt
obci¹¿one prac¹, a wiêc ta zmiana usprawni
dzia³alnoœæ Senatu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator chce jeszcze zapytaæ?

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Proszê to potraktowaæ jako, no, nie wiem, mo¿e
troszeczkê w cudzys³ów ujête, ale wydaje mi siê,
¿e ta tendencja jest groŸna, bo to poci¹ga za sob¹
sprawê nowych pomieszczeñ, etatów itd.

Senator Piotr Zientarski:

Nie, one s¹, wolne pomieszczenia akurat s¹,
Panie Senatorze, i jest mo¿liwe korzystanie z nich.
To jest uzgodnione z Kancelari¹ Senatu, nie bê-
dzie wiêc w zwi¹zku z tym obci¹¿eñ. S¹ gotowe po-
koje.

Propozycja jest taka, ¿eby te zmiany wesz³y
w ¿ycie – to powinienem zaznaczyæ na pocz¹tku –
od 1 stycznia 2009 r.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Przemys³aw B³aszczyk. Proszê.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Ja mam, Panie Senatorze, takie pytanie: dla-
czego nie wróciliœmy do wersji wczeœniej zapowia-
danej? Bo by³a zapowiedŸ, ¿e bêdzie Komisja
Ochrony Œrodowiska i Infrastruktury. No, a tu je-
dnak zasz³a pewna zmiana.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Senator Piotr Zientarski:

By³o to rozwa¿ane. Jeden z wariantów rozwa¿a-
nych by³ w³aœnie taki, aby dzia³ infrastruktury po-
³¹czyæ z ochron¹ œrodowiska. Ale ostatecznie ko-
misje rekomenduj¹ tak¹ formu³ê, jak¹ przedsta-
wiam.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pañstwo pragn¹ zadaæ jeszcze pytania? Wi-
dzê, ¿e nie ma wiêcej pytañ. Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê zapisa³ do dyskusji?
Bardzo proszê, pan senator Mieczys³aw Augu-

styn. Proszê serdecznie.
Czy ktoœ jeszcze? Mo¿na siê zapisywaæ do g³osu

w dyskusji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym zaproponowaæ Wysokiemu Senato-

wi dosyæ odwa¿n¹ decyzjê. Mianowicie tak siê
sk³ada, ¿e dziêki licznym kontaktom z senatami
parlamentów europejskich, i nie tylko europej-
skich, tak¿e czêsto podczas omawiania ró¿nych
spraw, jak równie¿ gdy goœcimy, jako komisja re-
gulaminowa, w której pracujê, przedstawicieli za-
granicznych, dowiadujemy siê, czym zajmuj¹ siê
te senaty. Otó¿ jedn¹ z dziedzin, która jest wymie-
niana w tych dyskusjach, jest zajmowanie siê pe-
tycjami. Okazuje siê, ¿e w wiêkszoœci senatów Eu-
ropy, tak¿e w samym Parlamencie Europejskim,
s¹ odpowiednie komisje senackie – o tym oczywi-
œcie pañstwo wiecie, bo w Parlamencie Europej-
skim przewodnicz¹cym Komisji Petycji jest Polak,
Wielkopolanin – które albo samodzielnie, albo
przy okazji rozpatrywania praw cz³owieka zajmu-
j¹ siê kwestiami petycji.

Konstytucja polska w art. 63 w dziale „Wolno-
œci i prawa polityczne” przewiduje mo¿liwoœæ
sk³adania przez obywateli petycji, wniosków
i skarg. Stwierdza, ¿e ka¿dy ma prawo sk³adaæ pe-
tycje, wnioski, skargi w interesie publicznym,
w³asnym lub innej osoby za jej zgod¹ do organów
w³adzy publicznej oraz do organizacji i instytucji
spo³ecznych.

Dyspozycjê konstytucyjn¹ w pewnej mierze
wype³nia w rozdziale 1 „Postanowienia ogólne”,
w art. 221, kodeks postêpowania administracyj-
nego. Mówi¹c o skargach i wnioskach, przewiduje
siê zagwarantowanie ka¿demu w Konstytucji
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Rzeczypospolitej Polskiej prawa sk³adania pety-
cji, skarg i wniosków do organów pañstwowych,
organów jednostek samorz¹du terytorialnego, or-
ganów samorz¹dowych jednostek organizacyj-
nych oraz do organizacji i instytucji spo³ecznych.
Krótko mówi¹c, powiela to ten przepis konstytu-
cyjny. Petycje, skargi i wnioski mo¿na sk³adaæ
w interesie publicznym, w³asnym lub innej osoby
za jej zgod¹.

Kwestie te by³y przedmiotem rozwa¿añ Parla-
mentarnego Zespo³u do spraw Wspó³pracy z Or-
ganizacjami Pozarz¹dowymi, któremu przewo-
dniczy marsza³ek Senatu. Dyskusja zmierza³a, po
raz kolejny zreszt¹, nie po raz pierwszy w polskim
parlamencie, w kierunku ustawy, która w wiêk-
szym ni¿ do tej pory stopniu gwarantowa³aby rea-
lizacjê tego konstytucyjnego zapisu. Ale w trakcie
tych rozwa¿añ doszliœmy do wniosku, ¿e ju¿ dzi-
siaj nie ma przeszkód, a¿eby jedna z naszych ko-
misji w parlamencie, w³aœciwa do rozpatrywania
kwestii praw cz³owieka i praworz¹dnoœci, mog³a
mieæ równie¿ prawo przyjmowania i rozpatrywa-
nia petycji lub decydowania o tym, kto dalej, za jej
dyspozycj¹, bêdzie te petycje rozpatrywa³.

Przygotowuj¹c te zmiany, przygl¹daliœmy siê
ró¿nym rozwi¹zaniom, zarówno w Parlamencie
Europejskim, jak i w niemieckim Bundestagu, na
S³owenii, w Szkocji, w Danii, we Francji, w wielu
innych jeszcze pañstwach. Wszêdzie tam tego ro-
dzaju komisje funkcjonuj¹.

Chcia³bym te¿ zaznaczyæ, ¿e równie¿ dzisiaj
dostajemy ca³¹ masê ró¿nego rodzaju pism, któ-
re trudno jest zidentyfikowaæ. Rzeczywiœcie
w polskim prawie, nawet w tym przepisie, który
przytacza³em, jest nieostra granica miêdzy pety-
cj¹ a wnioskiem, zw³aszcza miêdzy petycj¹
a wnioskiem, miêdzy skarg¹ a petycj¹ ju¿ troszkê
daje siê tê granicê zarysowaæ, ale ona te¿ – ma
pan racjê, Panie Senatorze – nie jest do koñca do-
precyzowana.

A zatem pisma w tej lawinie ró¿nych pism, któ-
ra do nas dociera, a potem jest przez marsza³ka
rozdzielana i przekazywana wed³ug kompetencji
ró¿nym komisjom, bardzo czêsto maj¹ charakter
petycyjny, wnosz¹ o dokonanie ró¿nych zmian.
I nie robi¹ tego lobbyœci – bo tutaj to siê mo¿e na-
k³adaæ na inn¹ zupe³nie ustawê, ustawê o dzia-
³alnoœci lobbystycznej, prowadzonej na terenie
parlamentu – nie robi¹ tego lobbyœci, robi¹ to
obywatele, grupy obywateli w interesie w³asnym
lub cudzym, robi¹ to stowarzyszenia, a tak na
dobr¹ sprawê nie do koñca mamy uregulowan¹
kwestiê tego, kto ma to rozpatrywaæ i co z tym da-
lej ma siê dziaæ.

Ja osobiœcie jestem gor¹cym zwolennikiem
podjêcia tego tematu. Wydaje siê, ¿e powinniœmy
s³uchaæ tego, co mówi¹ tak¿e nasze kole¿anki
i koledzy w innych parlamentach. Tam miêdzy in-

nymi w tym celu, aby znaleŸæ punkt ³¹cznoœci, tê
niæ ³¹cznoœci ze spo³eczeñstwem, decydowano siê
na rozpatrywanie petycji. Myœlê, ¿e my te¿ spoty-
kamy siê z kwestionowaniem naszej roli. Wci¹¿ je-
szcze jesteœmy Izb¹ m³od¹, w zwi¹zku z tym wci¹¿
musimy pokazywaæ swoje konstytucyjne miejsce
w systemie. Teraz jest taka mo¿liwoœæ, teraz jest
taka okazja, byœmy jako pierwsi stworzyli prze-
strzeñ do rozpatrywania petycji w naszym parla-
mencie.

Zwolenników tego rozwi¹zania jest sporo, ja
mówiê nie tylko w imieniu w³asnym, ale tego ze-
spo³u, któremu przewodniczy pan marsza³ek Bo-
rusewicz. Chcia³bym z³o¿yæ poprawkê, która do-
pisuje do nazwy i w³aœciwoœci Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci kwestie petycji. Komisja
ta nazywa³aby siê Komisj¹ Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji i ona w³aœnie otrzymywa³a-
by petycje kierowane do Senatu, ewentualnie
przekazywa³a je innym organom w³adzy publicz-
nej, gdyby uzna³a, ¿e ich przedmiot nie mieœci siê
w zakresie kompetencji Senatu. To naprawdê za-
oszczêdzi³oby wiele pracy. Proszê pañstwa, z racji
problematyki, któr¹ siê zajmujê, obejmuj¹cej
kwestie prawa pracy, pomocy spo³ecznej, kwestie
rodzinne itd., mam stertê ró¿nego rodzaju pism
i mam z tym k³opot. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest
tak¿e to, ¿e ono porz¹dkuje dzisiejszy stan praw-
ny i dzisiejsz¹ sytuacjê.

Bardzo gor¹co zachêcam panie i panów senato-
rów do poparcia tego wniosku. Sk³adam go do las-
ki marsza³kowskiej. Wierzê, ¿e pañstwo zrozu-
miecie, ¿e nawet jeœli „grozi” nam obywatelskie
o¿ywienie i chêæ sk³adania petycji, to jednak „gro-
ziæ” nam bêdzie zapewne tak¿e to, ¿e i ranga Sena-
tu bêdzie nieco ros³a i jego znaczenie bêdzie wiêk-
sze w odczuciu obywatelskim, spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Podkreœlam to dlatego, ¿e prze-
cie¿ nasza Izba obejmuje nieformalnym patrona-
tem dzia³alnoœæ ró¿nego rodzaju organizacji poza-
rz¹dowych, a to one najczêœciej kieruj¹, przygoto-
wuj¹ petycje i warto by by³o, ¿ebyœmy wiedzieli,
jak z nimi postêpowaæ. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja równie¿ popieram projekt poprawki przed-

stawiony przez pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna. Uwa¿am, ¿e przedmiot petycji, którym zaj-
mowa³aby siê komisja praw cz³owieka, jest bar-
dzo istotny. Jest bardzo istotny dla odbioru spo³e-
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cznego Senatu jako Izby, która przecie¿ s³ucha
g³osu spo³eczeñstwa i reaguje w sposób ustawo-
dawczy. Myœlê, ¿e ta komisja wprowadzi³aby czy
da³aby, mo¿na powiedzieæ, niejako wiêkszy im-
puls do dzia³añ zwi¹zanych z naszymi inicjatywa-
mi ustawodawczymi, a ponadto – tak jak tu ju¿
by³o podkreœlane – by³by to standard europejski,
przyjêty ju¿ w parlamentach Europy.

Ja chcia³bym zg³osiæ dwie poprawki do projek-
tu uchwa³y w sprawie zmiany regulaminu. Jedna
dotyczy kwestii zadawania pytañ. Jest to projekt,
rozwi¹zanie nieco podobne do tego, które fun-
kcjonuje w Sejmie. W poprzedniej kadencji by³o
ono nawet w pewnym sensie stosowane na zasa-
dach uzusu, bo senatorowie zapisywali siê do za-
dawania pytania. Nie ma jednak takiego uregulo-
wania i w tej chwili dochodzi do tego, ¿e po kilku
godzinach senator wchodzi na salê, zadaje pyta-
nie, które ju¿ by³o kilkakrotnie zadawane i na któ-
re ju¿ udzielono odpowiedzi. Chodzi o to, ¿eby
skoncentrowaæ zadawanie pytañ za pomoc¹ for-
my pisemnej, co oczywiœcie absolutnie nie ograni-
czy senatorów w zadawaniu pytañ ani do sprawo-
zdawcy, ani do osób, które s¹ obecne na sali
w zwi¹zku z porz¹dkiem obrad. W zwi¹zku z tym
proponujê, a¿eby po wyst¹pieniu sprawozdawcy
senatorowie, którzy zamierzaj¹ zg³osiæ pytanie,
zapisywali siê do zabrania g³osu u sekretarza, tak
jak zapisuj¹ siê do wyg³oszenia przemówienia
w debacie. Po wyst¹pieniu sprawozdawcy mar-
sza³ek Senatu zamyka³by listê senatorów zamie-
rzaj¹cych zg³osiæ pytania, a nastêpnie udziela³by
g³osu senatorom wed³ug kolejnoœci zapisu. Zapi-
sanemu senatorowi przys³ugiwa³oby prawo zg³o-
szenia jeszcze jednego pytania, pytania dodatko-
wego, trwaj¹cego nie d³u¿ej ni¿ minutê, bezpoœre-
dnio po wys³uchaniu odpowiedzi na dotychczas
zg³oszone pytanie. Zatem istnia³aby mo¿liwoœæ
zadania kolejnego pytania tak sprawozdawcy, jak
i innym osobom, które s¹ goœæmi, na przyk³ad mi-
nistrom.

Nastêpny projekt poprawki dotyczy przedmio-
tu oœwiadczenia. Poniewa¿ do tej pory ta kwestia
nie by³a regulowana w naszym regulaminie, ale
by³y, pamiêtam, nawet nie tak dawno, apele czy
informacje pochodz¹ce od pana marsza³ka, wy-
jaœniaj¹ce, czego ma dotyczyæ oœwiadczenie. Cho-
dzi o to, ¿e oœwiadczenie, które jest wyg³aszane
z mównicy b¹dŸ te¿ sk³adane do protoko³u, w³a-
œciwie powinno dotyczyæ spraw o zasadniczym
charakterze polityki pañstwa lub wykonywania
zadañ publicznych, obojêtnie, przez jakie pod-
mioty, czy to publiczne, czy prywatne, oczywiœcie
z wyj¹tkiem spraw bêd¹cych przedmiotem po-
rz¹dku obrad bie¿¹cego posiedzenia Senatu. To
oczywiœcie absolutnie nie ogranicza senatorów,
jeœli chodzi o sk³adanie ró¿nego rodzaju interwen-
cji w sprawach indywidualnych, wynikaj¹cych

z ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senato-
ra. Ale chodzi o to, ¿eby oœwiadczenia, które s¹ za-
³¹czane do stenogramu, dotyczy³y spraw, powie-
dzia³bym, natury ogólnej. Oœwiadczenie senator-
skie nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Nie-
wyg³oszone oœwiadczenie mo¿e byæ z³o¿one na
piœmie, tak jak jest do tej pory, do protoko³u, pod
warunkiem z³o¿enia go w formie dokumentu elek-
tronicznego. Do tej pory by³a taka sytuacja, ¿e
pan marsza³ek móg³ odrzuciæ oœwiadczenie, nie
przyj¹æ oœwiadczenia, jeœli ono by³o na przyk³ad
nieczytelne. Odmowê przyjêcia przewidujemy je-
dynie w sytuacji, kiedy nie z³o¿ono go w formie do-
kumentu elektronicznego. Jeœli w takiej formie
jest z³o¿one, to oczywiœcie marsza³ek takiego upra-
wnienia nie posiada. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Krzy-

sztofa Piesiewicza.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Generalnie zabieram g³os w zwi¹zku z koncep-

cj¹ petycji, ale odniosê siê do problemów poruszo-
nych przez pana senatora Zientarskiego tylko in-
cydentalnie, problemów zwi¹zanych z pytaniami.
Myœlê, ¿e g³ówna idea tego jest s³uszna.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e z doœwiadczenia nie
tylko z obecnej kadencji wynika, ¿e najwiêkszy
problem z pytaniami to jest przekszta³canie pytañ
w wypowiedzi o charakterze merytorycznym, ta-
kie, które powinny byæ w dyskusji. G³ówne zamu-
lenie tego momentu procedowania w Senacie
sprowadza siê do nieprzestrzegania zasady zada-
wania jednominutowego pytania, a zamiast tego
wypowiadania siê merytorycznie w danej kwestii.
To jest, wydaje mi siê, g³ówny problem. Nale¿a³o-
by nie tyle z tym walczyæ, ile zmierzaæ do prze-
strzegania regulaminu. Nie jestem przeciwnikiem
listy, ale myœlê, ¿e tu jest g³ówny problem, Panie
Senatorze. Bo niezale¿nie od tego, czy ta lista bê-
dzie, czy jej nie bêdzie, to je¿eli nie bêdziemy prze-
strzegali tego, ¿e to ma byæ pytanie, ale prze-
kszta³cali to w wypowiedzi, w zasadzie bêdziemy
w tym samym punkcie. To tyle.

Je¿eli chodzi o petycjê, to rzeczywiœcie…
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze, proszê konty-
nuowaæ.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale by³y jakieœ
g³osy, które przeszkadza³y mi w wypowiedzi.)

No tak, tak.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ju¿ wszystko

w porz¹dku?)
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Przepraszam…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Dziêkujê.)
…ale musia³em dokonaæ pewnych formalnoœci.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja rozumiem,

dlatego stara³em siê…)
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: …nie przeszka-

dzaæ panu marsza³kowi.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê, teraz ju¿ pan nie przeszkadza, proszê

kontynuowaæ.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Je¿eli chodzi o petycje, to ta ca³a koncepcja do-
tycz¹ca wzmocnienia pozycji Senatu jest bardzo
wa¿na wobec ró¿nych tendencji, które wystêpuj¹
w kontekœcie ustrojowym i konstytucyjnym. Je-
¿eli petycje pozwol¹ na to, ¿ebyœmy przez nie mieli
wiêksz¹ ³¹cznoœæ z tak zwanym rzeczywistym, re-
alnym ¿yciem i z problemami, które wystêpuj¹
wœród obywateli, to bardzo dobrze, ¿e tego rodzaju
instytucja zostanie powo³ana do ¿ycia. Mam tylko
jedn¹ w¹tpliwoœæ i chcia³bym, ¿eby w przysz³ej
pracy nad t¹ koncepcj¹… Uwa¿aj¹c, ¿e jest ona
s³uszna, ¿e urealni relacje miêdzy obywatelami
a parlamentem, miêdzy obywatelami a Senatem,
mam tylko jedn¹ w¹tpliwoœæ. Chodzi o to, ¿eby nie
tworzyæ fantomów, ¿eby ta instytucja petycji, któ-
ra zaistnieje w Senacie, a która w du¿ej czêœci po-
zwoli nam, co podkreœla³ pan senator, uruchomiæ
pewne procedury o charakterze inicjatyw ustawo-
dawczych, by³a realna. A ¿eby tak by³o, ona nie
mo¿e opieraæ siê na Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci, bo jest to komisja, która naprawdê
ma sporo pracy. ¯eby to by³o realne, Senat mu-
sia³by stworzyæ osobny organ do za³atwiania tego
i uruchamiania tych procedur. Musia³oby to byæ
specjalne biuro z bardzo wykwalifikowanymi pra-
cownikami, które w sposób realny za³atwia³oby…
Ka¿dy z nas wie, jakie pisma przychodz¹, co lu-
dzie pisz¹, jakie zg³aszaj¹ problemy. To wszystko
musi byæ przeanalizowane, zweryfikowane, „prze-
mielone” i dopiero póŸniej mo¿e trafiaæ do jakichœ
organów Senatu, które bêd¹ temu nadawa³y taki,
a nie inny bieg.

W zwi¹zku z tym ostrzega³bym, ¿e potraktowa-
nie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci jako
tego organu, który ma dysponowaæ albo za-
rz¹dzaæ, albo kierowaæ tym, po prostu stworzy sy-
tuacjê, ¿e nie bêdzie to wype³nione treœci¹. Oczy-
wiœcie mo¿emy zak³adaæ, ¿e ta energia obywatel-
ska i energia spo³eczna bêd¹ takie, ¿e nie bêdzie
potrzeby powo³ywania takiego organizmu. Podej-
rzewam jednak, ¿e je¿eli zostanie to spopularyzo-
wane, a zale¿y nam na tym, ¿eby podnosiæ presti¿
Senatu… Ja sobie wyobra¿am, co siê mo¿e dziaæ
i jakie bêd¹ sytuacje.

W zwi¹zku z tym od razu zastanawia³bym siê,
czy w tym projekcie nie zawrzeæ mechanizmów,
które w sposób… Ja nie mówiê, ¿e trzeba od razu
to budowaæ, ale chodzi o to, ¿eby by³y stworzone
potencjalne instytucje, tak ¿eby to sta³o siê reali-
styczne, ¿eby nie by³o tylko fikcyjne i propagando-
we. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Tadeu-

sza Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
W zasadzie chcê wnieœæ poprawkê, ale trudno,

¿eby nie odnieœæ siê do propozycji, która tutaj
pad³a z ust pana senatora Zientarskiego. Okreœlê
j¹ jednym s³owem: zaskoczenie. Chodzi o te pro-
pozycje, z którymi pan tu przed chwileczk¹ wy-
szed³. Bo czy¿ nie bêdzie ograniczeniem swobody
wypowiedzi senatorów ograniczenie ich dostêpu
do zadawania pytañ? Aktywnoœæ w zadawaniu
pytañ po prawej stronie tej Izby jest wyj¹tkowa.
Czy wiêc, id¹c dalej, nie nale¿y zadaæ pytania, czy
to nie bêdzie ograniczenie dotycz¹ce wypowiedzi
w³aœnie opozycji? Ja tu stawiam takie pytania.
Konsekwencje, jakie mog¹ wynikaæ z tego, s¹…
Jest zamkniêta lista, a w trakcie dyskusji poja-
wiaj¹ siê nowe sytuacje, które wyjaœniaj¹ lub za-
ciemniaj¹ obraz. Je¿eli dobrze zrozumia³em, bo to
by³o zaskoczenie dla mnie, lista jest zamkniêta…

(Senator Piotr Zientarski: Chêtnych do zdawa-
nia pytañ, a jest jeszcze dyskusja.)

Tak, do zadawania pytañ.
(SenatorPiotrZientarski:Ale jest jeszczedyskusja.)
Nie, chêtnych do zadania pytañ. A czasami

w trakcie zadawania pytañ zaciemnia siê sytua-
cjê, wiêc bêdziemy pozbawieni mo¿liwoœci zada-
nia pytania, bêdzie bieganie po sali i patrzenie na
listê, kto jeszcze mo¿e zadaæ pytanie, proszenie,
¿eby zada³ to pytanie, które siê nasuwa. To jest
bardzo niebezpieczna sytuacja.

Kolejna sytuacja, która mo¿e powstaæ, jest ta-
ka, ¿e bêdziemy siê zapisywaæ na zapas, bêdziemy
w 100% siê zapisywaæ na zapas na wypadek, gdy-
by siê zrodzi³o pytanie, a je¿eli nie, to siê wycofa-
my. Nie twórzmy sztucznego prawa, które w tym
momencie zosta³o zaproponowane.

(Senator Piotr Zientarski: W Sejmie to dzia³a do-
skonale.)

Tam jest wiêksza… Nie³adnie jest dyskutowaæ
w tym momencie z panem senatorem, ale od razu
odpowiem: tam jest inna sytuacja. Nas tu jest piêæ
razy mniej. Je¿eli wol¹ marsza³ka prowadz¹cego
bêdzie opanowanie sytuacji, to nie widzê ¿adnych
problemów, ¿eby spowodowa³, aby nasze obrady
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sprawnie przebiega³y. Nie ograniczajmy mo¿liwo-
œci zadawania pytañ.

Przechodzê do tego, co mnie tu skierowa³o, czy-
li poprawki. Do tej pory by³o wiele przyk³adów, ¿e
infrastruktura gdzieœ tak sobie sz³a obok œrodo-
wiska, a te dwie dziedziny powinny byæ po³¹czone.
Moja poprawka zmierza do tego, ¿eby z zadañ Ko-
misji Gospodarki Narodowej takie zadania, jak:
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budo-
wnictwo, transport, ³¹cznoœæ, informatyzacja i go-
spodarka morska, zosta³y wydzielone i przypisa-
ne do zadañ komisji œrodowiska. Sk³adam tak¹
poprawkê i proszê o jej przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

Kaletê.

Senator Piotr Kaleta:

Wielce Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni
Pañstwo!

Ja ju¿ sam nie wiem, co powiedzieæ, œmiaæ siê
czy p³akaæ, Panie Senatorze, bo rzeczywiœcie wy-
gl¹da na to, ¿e to posiedzenie Senatu… Ju¿ po-
siedzenia komisji by³y przyk³adami tego, ¿e nie
do koñca nas chciano s³uchaæ, mo¿e inaczej: wy-
s³uchiwaæ. Odnoszê wra¿enie, ¿e poprawki zg³o-
szone przez pana senatora – powiedzia³ o tym ju¿
senator Gruszka – id¹ w podobnym kierunku, je-
œli chodzi o sytuacjê na posiedzeniach plenar-
nych. Szanowni Pañstwo, czasami mo¿na by od-
nieœæ wra¿enie, ¿e pan senator po prostu nie
uczestniczy w posiedzeniach Senatu, w obra-
dach plenarnych, poniewa¿ nie wie, jak wa¿na
i gor¹ca bywa czasami dyskusja, i to dyskusja
merytoryczna. Ja wiem, ¿e mo¿na zarzuciæ, i¿
czêsto pojawiaj¹ siê tutaj w¹tki polityczne. Ale
przecie¿ nie tak dawno mieliœmy dyskusjê na te-
mat emerytur pomostowych, dyskusjê na temat
referendum w sprawie s³u¿by zdrowia itd., mo¿-
na by mno¿yæ te przyk³ady.

(Senator Piotr Zientarski: To nie jest do dysku-
sji.)

Nie o to chodzi, Panie Senatorze. Ja nie chcê te-
raz prowadziæ tutaj z panem polemiki.

I chocia¿by sprawozdania ministrów, osób,
które s¹ tutaj kierowane przez ministerstwa czy
chocia¿by w przypadku przedstawiciela pana pre-
zydenta. Tych pytañ pojawia siê bardzo wiele.
I my nie mo¿emy przyj¹æ zasady, ¿e ograniczamy
nasze posiedzenia z jakichœ, dla mnie niezrozu-
mia³ych powodów, czasowych czy innych. Jak to?
Przecie¿ my od tego jesteœmy, ¿eby zadawaæ pyta-
nia i oczekiwaæ odpowiedzi. W zwi¹zku z tym
wprowadzenie tutaj jakiejkolwiek modyfikacji

jest, wed³ug mnie, niedobre. Budzi wrêcz podej-
rzenia, ¿e jest, byæ mo¿e, jakieœ drugie dno, które-
go ja nie rozumiem. O tym w³aœnie wspomina³ pan
senator Gruszka.

Kolejna sprawa, która zosta³a przez pana poru-
szona. Chodzi o poprawkê dotycz¹c¹ oœwiadczeñ
senatorskich. Szanowni Pañstwo, chcia³bym
przypomnieæ, ¿e mandat parlamentarzysty ma
jak gdyby dwa aspekty. Pierwszy aspekt polega na
tym, ¿e parlamentarzysta, senator czy pose³,
uczestniczy w stanowieniu prawa. Daj Bo¿e, ¿eby
to by³o jak najlepsze prawo, przecie¿ o to nam
wszystkim chodzi. Drugi aspekt, równie¿ bardzo
istotny, polega na tym, ¿e parlamentarzysta pra-
cuje w regionie, i to nie tylko w swoim. I tam czêsto
dotyka zagadnieñ, których… No, stanowi swego
rodzaju skrzynkê pocztow¹. To znaczy przekazuje
te wszystkie doœwiadczenia, te wszystkie wnioski,
które wp³ywaj¹ gdzieœ z regionu, za naszym po-
œrednictwem, czyli senatorów, parlamentarzy-
stów, do organów, do których powinny byæ kiero-
wane, czyli do ministerstw, odpowiednich agend
czy czasami do marsza³ka Sejmu, Senatu.
W zwi¹zku z tym ograniczenie mo¿liwoœci sk³ada-
nia takich zapytañ, takich oœwiadczeñ, równie¿
w imieniu mieszkañców regionów, miejsc, z któ-
rych pochodzimy, jest kolejnym ograniczeniem
praw dzia³ania senatora. Szanowni Pañstwo, ja
do tej pory, sk³adaj¹c oœwiadczenia senatorskie,
czêsto sk³ada³em je jako senator z danego regio-
nu, bo dotyczy³y one czêsto spraw z okrêgu wy-
borczego, z którego pochodzê. I powiem szczerze,
nie wyobra¿am sobie teraz, ¿e oto nagle powiem
samorz¹dowcom czy po prostu mieszkañcom, i¿
takiej mo¿liwoœci nie mam. Wyjdzie po prostu na
to, byæ mo¿e, ¿e bêdê musia³ kierowaæ listy z w³as-
nego biura senatorskiego, ¿eby tak¹ odpowiedŸ
uzyskaæ. Ale to ju¿ ma trochê inny ciê¿ar gatun-
kowy. Tak ¿e wydaje mi siê, Szanowni Pañstwo, ¿e
zarówno jedna, jak i druga poprawka, idzie w z³ym
kierunku, dlatego bêdê prosi³, ¿eby tych popra-
wek nie przyjmowaæ.

Szanowny Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wojcie-

cha Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Zanim przedstawiê propozycjê poprawki,

chcia³bym skierowaæ swego rodzaju apel do Pre-
zydium Senatu i do pana marsza³ka, bo wiem, ¿e
jest w gestii pana marsza³ka i Prezydium Senatu,
aby wydaæ decyzjê o ograniczeniu przekazywania
senatorom wszelkich druków w formie papiero-
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wej. Jesteœmy zasypywani mnóstwem druków,
ekspertyz, et cetera, et cetera, które s¹ wrzucane
do naszych szafek. Z przykroœci¹ muszê stwier-
dziæ, ¿e wiêkszoœæ tych druków trafia póŸniej do
kosza, jest odsy³ana gdzieœ na makulaturê. I st¹d
moja proœba, Panie Marsza³ku. Wiem, ¿e sprawy
zwi¹zane z przekazywaniem senatorom tych do-
kumentów by³y rozstrzygniête kilkanaœcie lat te-
mu, teraz jednak technika posz³a tak do przodu,
¿e wystarczy, aby przekazywaæ to w formie elek-
tronicznej. Na stronie Senatu s¹ zreszt¹ wszyst-
kie druki, wszystkie te dokumenty w formie elek-
tronicznej. Chodzi o to, a¿eby ograniczyæ siê do
pozostawiania tych druków w dwóch szafach, do
których senatorowie maj¹ dostêp, czyli tam, gdzie
jest korytarz nale¿¹cy do Kancelarii Senatu, gdzie
s¹ komisje, czy te¿ tutaj, w pokoju obok sali posie-
dzeñ. Wydaje mi siê, ¿e bêdzie to wystarczaj¹ce
i ka¿dy, kto bêdzie bezpoœrednio zainteresowany
spraw¹, konkretny druk odnajdzie, a na pewno
bêd¹ to du¿e oszczêdnoœci, id¹ce w skali roku nie
w dziesi¹tki, ale w setki tysiêcy z³otych.

I kolejna sprawa, czyli poprawka do samego re-
gulaminu. Proponujê, aby wykreœliæ z zapisu re-
gulaminowego art. 41, który traktuje o periodyku,
który jest wydawany przez kancelariê czy przez
pana marsza³ka. Chodzi o „Diariusz Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej”. Informacje na temat pracy
Senatu s¹ dostêpne na stronie internetowej, wiêc
mo¿na to publikowaæ w formie elektronicznej.
Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e wiele egzemplarzy
tego wydawnictwa jest wyrzucanych na makula-
turê; senatorowie siê z tym nie zapoznaj¹. Wo-
la³bym, aby pieni¹dze zaoszczêdzone na tym w³a-
œnie periodyku, na tym wydawnictwie, przekazaæ
na podniesienie pensji pracowników Kancelarii
Senatu, bo oni zarabiaj¹ œrednio o 1 tysi¹c z³
mniej ni¿ w Kancelarii Sejmu, i ¿eby te wydawni-
ctwa nie l¹dowa³y w koszu Kancelarii Senatu. I to
jest w³aœnie ta poprawka, która zmierza do wy-
kreœlenia art. 41.

Na zakoñczenie jeszcze jedno, Szanowni Pañ-
stwo, bo nie sposób nie odnieœæ siê do tego, co dzi-
siaj us³yszeliœmy. Ja to odbieram jednoznacznie,
Panie Senatorze, jako ograniczenie mo¿liwoœci
zadawania pytañ. To dziwna sytuacja i olbrzymia
przykroœæ, przynajmniej dla mnie. Dzisiaj unie-
mo¿liwiacie nam pañstwo wypowiadanie siê po-
przez zadawanie pytañ, a jutro mo¿e uniemo¿liwi-
cie nam na przyk³ad zabieranie g³osu w dyskusji,
zg³aszanie poprawek, w imiê tej polityki mi³oœci,
¿e jedynie pogl¹d rz¹du jest s³uszny i nie nale¿y
poprawiaæ niczego, co wp³ynie z rz¹du do Sejmu
czy do Senatu. Bardzo proszê, ¿ebyœcie siê pañ-
stwo na tym zastanowili. Byæ mo¿e z pañstwa
punktu widzenia ten czas, kiedy zadawane s¹ py-
tania, jest czcz¹ dyskusj¹, ale na pewno wnosi to
wiele. Œwiadczy o tym fakt, ¿e poprawek, które po-

jawiaj¹ siê dziêki mo¿liwoœci zadawania pytañ
przedstawicielom rz¹du czy przedstawicielom ko-
misji, sprawozdawcom, poprawek zg³aszanych
w czasie dyskusji, jest wiele. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczys³aw Augustyn, proszê bar-

dzo. Drugie wyst¹pienie, do piêciu minut.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze – mówiê tu do pana senatora

Piesiewicza – ta inicjatywa rzeczywiœcie nie poja-
wi³a siê z dnia na dzieñ i by³a dosyæ dog³êbnie ana-
lizowana. Powiem szczerze, ¿e obawy, które pan
wyra¿a³, by³y obecne w tej dyskusji, w tych rozwa-
¿aniach. Zastanawialiœmy siê, gdzie rzeczywiœcie
umiejscowiæ sprawê petycji. Wzory, którym siê
przygl¹daliœmy, a przygl¹daliœmy siê uwa¿nie, s¹
bardzo ró¿ne.

W ró¿nych parlamentach, w ró¿nych senatach,
jest rozwi¹zane to ró¿nie. Najczêœciej jest to w ko-
misjach praw cz³owieka i praworz¹dnoœci. Nazwy
tych komisji s¹ bardzo ró¿ne, ale, jeœli chodzi
o meritum, to zajmuj¹ siê w³aœnie t¹ problematy-
k¹. S¹ oczywiœcie parlamenty, ³¹cznie z Parla-
mentem Europejskim, gdzie s¹ to odrêbne komi-
sje. Przygl¹daliœmy siê na przyk³ad parlamentowi
francuskiemu, temu, jak to tam wygl¹da, ile pety-
cji tam nap³ywa, czy jest to do udŸwigniêcia, czy
nie. I doszliœmy do przekonania, ¿e jednak spró-
bujemy. Spróbujmy to tam umieœciæ. Gdyby siê
okaza³o, ¿e jest to ponad si³y, ¿e jest to rzeczywi-
œcie za trudne i wymaga dodatkowego oprzy-
rz¹dowania, to przecie¿ jesteœmy tutaj obecni,
przytomni, bêdziemy podejmowaæ odpowiednie
decyzje. Powiem nawet coœ, co zabrzmi paradok-
salnie. Gdyby tak siê sta³o, to okaza³oby siê, ¿e ta
nasza inicjatywa jest o wiele bardziej trafiona, ni¿
nam siê wydawa³o, bo to by znaczy³o, ¿e jest
ogromne zainteresowanie, ¿e obywatele znaleŸli
miejsce, do którego mog¹ adresowaæ petycje, ¿e
jest tutaj o¿ywienie spo³eczeñstwa obywatelskie-
go. Wtedy na pewno trzeba by by³o powo³aæ odrêb-
n¹ komisjê i z ca³¹ pewnoœci¹ Izba by siê do tego
przyczyni³a. Pan marsza³ek i Kancelaria Senatu,
mimo trudnoœci, znaleŸliby wtedy sposób na to,
by tak¹ komisjê wydzieliæ. Tymczasem, Panie Se-
natorze, my te¿ mieliœmy takie obawy, które pan
zg³asza³ w pierwszym zdaniu swojego wyst¹pie-
nia, ¿e ju¿ tworzymy dwie komisje i trudno powo-
³ywaæ od razu trzeci¹. Kierowaliœmy siê tutaj w³a-
œnie obci¹¿eniem prac¹ i tym kryterium dalej bê-
dziemy siê kierowaæ podczas tworzenia nowych
komisji. A wiêc gdyby siê okaza³o, ¿e Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci ma zbyt wiele
pracy, to wówczas – oczywiœcie tak samo, jak
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w przypadku tych komisji, które teraz dzielimy –
wydzielona by zosta³a, jak s¹dzê, komisja petycji.

Mówiê to nie tylko we w³asnym imieniu, ale
tak¿e w imieniu ca³ego grona senatorów i pana
marsza³ka, który te¿ przecie¿ prowadzi³ na ten te-
mat rozwa¿ania przez wiele, wiele miesiêcy. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Piesiewicz, drugi raz.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!PanieSenatorze!
Chcia³bym powiedzieæ naprawdê bardzo krót-

ko o trzech sprawach.
Instytucja petycji? Tak. Czy w Senacie? Tak. Czy

podniesie to presti¿ Senatu? Tak. Czy zwiêkszy je-
go rolê i interakcje z obywatelami, zabieganymi,
zapracowanymi, zatroskanymi? Tak. Czy zwiêkszy
to ³¹cznoœæ miêdzy instytucjami pozarz¹dowymi
a Senatem, która powinna byæ bardzo dobra? Tak.
Ale je¿eli nie budujemy fikcji, a traktujemy to bar-
dzo powa¿nie, to tym siê nie mo¿e zajmowaæ ¿adna
komisja. Je¿eli pan mówi: bêdziemy sprawdzali,
byæ mo¿e bêdzie tego bardzo ma³o, to znaczy, ¿e my
nie mamy wiary w instytucjê petycji. To musi byæ
zespó³ ludzi, spo³eczników, prawników. 90% ta-
kich petycji bêdzie oczywiœcie… My wiemy, jakie li-
sty przychodz¹ do biur senatorskich, ale 10% tych
petycji to bêd¹ wa¿ne petycje. Dlatego mówiê:
myœlmy o tym powa¿nie, nie twórzmy fantomu, tyl-
ko zastanówmy siê, jak to ma realnie funkcjono-
waæ, bo bêdziemy musieli zwróciæ siê do spo³e-
czeñstwa, przekazaæ informacjê, przekazaæ, ¿e jest
taka instytucja, przekazaæ, ¿e budujemy ³¹czniki
miêdzy obywatelami, instytucjami a Senatem. To
jest piêkna idea, bardzo dobra. To jest bardzo wa¿-
ne. Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci nie ma szans siê tym
zaj¹æ, je¿eli ma to byæ instytucja realistyczna. Zre-
szt¹ ¿adna komisja. To musi byæ wyspecjalizowa-
ny organizm. Koniec, kropka. Tyle tylko chcia³em
powiedzieæ. (Oklaski)

Szanowny Panie Senatorze Zientarski, Drogi
Piotrze, nie mo¿e tak byæ z oœwiadczeniami. Oœ-
wiadczenie zg³oszone tu na sali ma absolutnie in-
n¹ rangê. Senatorowie i tak mog¹ interweniowaæ
ze swoich biur, nie ograniczajmy w imiê pragma-
tyzmu pewnej wa¿noœci, pewnego presti¿u, pew-
nego poczucia, ¿e oto z tej sali wychodzi pismo
w wa¿nych sprawach publicznych i spo³ecznych.
Koniec, kropka. Tyle chcia³em powiedzieæ na ten
temat. (Oklaski)

Nastêpne zagadnienie. Proszê pañstwa, pro-
blem pytañ nie pojawia siê dlatego, ¿e ktoœ chce

kogokolwiek ograniczaæ, problem pytañ to jest
problem opanowania przez Senat zanarchizowa-
nia tej instytucji. Przecie¿ 99% senatorów nie za-
daje pytañ, a wyg³asza filipiki, które trwaj¹ po
piêæ, po szeœæ, po osiem minut. I troska Prezy-
dium i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Se-
natorskich, jak rozumiem, dotyczy tego, aby
sprowadziæ tê instytucjê do w³aœciwej formu³y. To
ma byæ pytanie, a nie wyg³aszanie tez, bo dysku-
sja jest póŸniej. I powinno to trwaæ minutê. Ja
akurat nie jestem ogromnym harcownikiem w za-
kresie pytañ, ale obserwujê, co siê dzieje. Spójrz-
my prawdzie w oczy – to jest nadu¿ywane i anar-
chizuje prace Senatu. W zwi¹zku z tym byæ mo¿e
ta lista to jest próba sprowadzenia tego na w³aœci-
we tory regulaminowe. Byæ mo¿e to nie jest naj-
lepszy pomys³. Ale jakie jest inne wyjœcie?

(Rozmowy na sali)
Lista to nie jest ograniczenie. Chodzi o to, ¿eby

pytania by³y pytaniami, a dyskusja by³a dysku-
sj¹. Dziêkujê bardzo.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Rola marsza³ka polega tak¿e na tym, ¿eby pil-

nowaæ sposobu prowadzenia dyskusji. Proszê
o niekomentowanie z sali, ka¿dy mo¿e siê zapisaæ
do g³osu, zgodnie z regulaminem.

Panie Senatorze Kaleta, to jest tak¿e do pana
skierowane.

(Senator Piotr Kaleta: Przede wszystkim do
mnie.)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Wysoka Izbo!
Przede wszystkim Komisja Regulaminowa,

Etyki i Spraw Senatorskich – i ja jako jej przewo-
dnicz¹cy – niczego wbrew woli senatorów, a przy-
najmniej jakiejœ czêœci senatorów, bo przecie¿ li-
berum veto raczej u nas nie obowi¹zuje, nie ma
zamiaru przeforsowywaæ. Pierwsza deklaracja. To
jest w³aœnie poszukiwanie pewnej formu³y, tak
jak powiedzia³ tu przed chwil¹ pan senator Piesie-
wicz. Trzeba wypracowaæ odpowiedni¹ formu³ê.
Byæ mo¿e, ¿e nie zd¹¿ymy teraz tego zrobiæ, byæ
mo¿e, ¿e komisja regulaminowa uzna, ¿e akurat
ta sytuacja jeszcze nie dojrza³a do zmiany. W ka¿-
dym razie chodzi o to, proszê pañstwa, ¿eby te py-
tania by³y przygotowane. W ci¹gu minuty – ja so-
bie policzy³em – mo¿na zadaæ… Wczoraj wyg³osi-
³em dwuminutowe wyst¹pienie, w trakcie którego
odczyta³em tekst z dwóch i pó³ strony. Mo¿na za-
daæ kilka pytañ w ci¹gu minuty. Ma³o tego, jest
mo¿liwoœæ ponownego zadania pytania i jest mo¿-
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liwoœæ zadawania pytañ, równie¿ i ponownych,
osobom, które s¹ goœæmi. Tu nie ma ¿adnych
ograniczeñ. Jestem ostatni¹ osob¹, która by
chcia³a sprowadziæ to do sytuacji, jaka jest w Sej-
mie, spowodowaæ, ¿e nie bêdziemy mieli swobody.
Absolutnie nie – czujê siê senatorem, by³em w po-
przedniej kadencji w opozycji, teraz jestem w in-
nej roli, ale wszystko siê mo¿e zmieniæ, trzeba pa-
trzeæ perspektywicznie. Chcia³bym, ¿ebyœmy siê
zrozumieli. Wywo³a³em ten temat, proszê kole-
gów, i poszukujê konsensusu, jestem otwarty.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: To by³a jedna sprawa.

Jeszcze nie skoñczy³em.)
Aha, przepraszam. Proszê.

Senator Piotr Zientarski:

Druga kwestia. Rzeczywiœcie, pan senator Ka-
leta poruszy³ bardzo wa¿n¹ kwestiê: czy do tych
oœwiadczeñ nie dopisaæ równie¿ oœwiadczeñ
w sprawach regionalnych. Uwa¿am, ¿e tak. Oczy-
wiœcie, ¿e chodzi o oœwiadczenia, które maj¹ cha-
rakter ogólny, a wiêc równie¿ regionalny. Przecie¿
bardzo czêsto wyborcy chc¹, ¿eby na przyk³ad
w jakiejœ miejscowoœci w regionie utworzyæ od-
dzia³ ZUS czy urz¹d skarbowy. To nie ma charak-
teru polityki pañstwa, ma to charakter regional-
ny. I oczywiœcie powinno to byæ mo¿liwe. W tym
kierunku absolutnie trzeba zmierzaæ. I za tê pro-
pozycjê dziêkujê.

Muszê powiedzieæ, ¿e wyj¹tkowo siê dzisiaj zga-
dzam z kolegami z tej strony sali. (Oklaski) Pan se-
nator Skurkiewicz przewidzia³ to, co myœmy ju¿
w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich zrobili, pracuj¹c nad bud¿etem. Myœmy ju¿
druki na przysz³y rok z bud¿etu wycofali, w³aœnie
poszukuj¹c oszczêdnoœci. A wiêc ten dezyderat
ju¿ zosta³ przez nas wykonany w projekcie bud¿e-
tu Kancelarii Senatu, bez tego diariusza, to zna-
czy diariusza nie likwidowaliœmy, inne sprawy ju¿
s¹ za³atwione. To tyle, dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pozwolê sobie udzieliæ g³osu, innej mo¿li-

woœciniema,achcia³bymwtejkwestii zabraæg³os.

Senator Bogdan Borusewicz:

Szanowni Pañstwo, wszyscy pamiêtacie, jak
ostra by³a dyskusja wtedy, kiedy mówiliœmy o pe-
wnych ograniczeniach dotycz¹cych senatorów,

je¿eli chodzi o procedowanie w sprawie orzeczeñ
Trybuna³u Konstytucyjnego.

Mamy ju¿ pewne doœwiadczenie, po prawie ro-
ku funkcjonowania. Senatowi uda³o siê znaleŸæ
p³aszczyznê dodatkowej aktywnoœci, tak¹ lukê,
której w zasadzie nikt nie chcia³ zape³niaæ. To nie-
w¹tpliwie podnios³o presti¿ Senatu, ale tak¿e ma
du¿¹ wartoœæ dla tworzenia systemu prawnego.
Nie tylko wiêc zrobiliœmy to, co do nas nale¿a³o,
ale tak¿e wykonaliœmy taki krok, który jest korzy-
stny i dla prawodawstwa w Polsce, i dla Senatu.

Proszê w zwi¹zku z tym zwróciæ uwagê na to, ¿e
problem petycji… Prawo do sk³adania petycji,
które jest zagwarantowane w konstytucji, w zasa-
dzie nie jest przez nikogo respektowane. I ja nie
zgadzam siê z tym, ¿e najwa¿niejsze jest cia³o ad-
ministracyjne. W innych parlamentach jednak s¹
komisje, komisje s¹ najwa¿niejsze, a cia³a admi-
nistracyjne s¹ zapleczem przygotowuj¹cym prace
komisji. Jest komisja do spraw petycji w Parla-
mencie Europejskim, s¹ komisje do spraw petycji
w zasadzie we wszystkich innych parlamentach
europejskich, ³¹cznie z rosyjsk¹ Rad¹ Federacji.
Tyle tylko chcia³bym powiedzieæ o sprawie petycji.
I mówiê to po to, ¿eby wyjaœniæ wszystkim pañ-
stwu, dlaczego uwa¿am, i¿ powinniœmy wzi¹æ na
siebie ten powa¿ny obowi¹zek.

Je¿eli chodzi o dwie inne sprawy, które zosta³y
tutaj zaproponowane… Faktycznie, jest problem
z pytaniami, z zakresem pytañ i z tym, ¿e te pyta-
nia w zasadzie zamieniaj¹ siê w dyskusjê. Jest
problem z oœwiadczeniami senatorskimi, które
zastêpuj¹ interwencje. Ja wiem, dlaczego zastê-
puj¹ interwencje. Dlatego, ¿e czêsto jest tak, i¿ je-
¿eli senator, powo³uj¹c siê na swoje uprawnienia,
kieruje pismo traktowane jako interwencja, to ta
odpowiedŸ jest inna. Wiêkszoœæ z pañstwa uwa¿a,
¿e je¿eli jest to z³o¿one w formie oœwiadczenia,
idzie przez marsza³ka Senatu, to minister musi na
to odpowiedzieæ. Jest w tym jakaœ racja. Ale chcê
te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e do tych oœwiadczeñ,
które maj¹ okreœlony wymiar, czasowy i objêto-
œciowy, do³¹czane s¹ uzupe³nienia w postaci za-
³¹czników. Niedawno senator przedstawi³ pytanie
dotycz¹ce pewnego pomys³u wynalazczego i za-
³¹czy³ czterdzieœci stron rysunków i wyjaœnieñ te-
go, na czym ten pomys³ polega. S¹ oœwiadczenia
dotycz¹ce interwencji, interwencji w sprawach
s¹dowych, w których, nie patrz¹c na ustawê
o ochronie danych osobowych, za³¹cza siê orze-
czenia s¹dowe w ca³oœci, nieraz te¿ kilkudziesiê-
ciostronicowe. To jest problem, z którym marsza-
³ek ma do czynienia.

Ale podsumowujê. Ja z tym dajê sobie radê
i dajê sobie radê z pytaniami…

(G³os z sali: W³aœnie.)
(Oklaski)
…i dajê sobie radê tak¿e z oœwiadczeniami.
Chcê jeszczepowiedzieæo jednejkuriozalnej spra-

wie. Jeden z senatorów z³o¿y³ oœwiadczenie w spra-
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wie pedofilii, protestuj¹c przeciwko stronie z treœcia-
mi pedofilskimi, i zamieœci³ adres tej strony.

Marsza³ek nie ma prawa interwencji w treœæ
oœwiadczenia, ale ten skrajny przyk³ad pokazuje,
¿e jednak jakieœ zabezpieczenie powinno byæ.
Myœlê, ¿e to nie mo¿e byæ traktowane jako uderze-
nie w opozycjê. Raz siê jest stron¹ rz¹dz¹c¹, raz
siê jest opozycj¹, s¹dzê wiêc, ¿e ta kwestia powin-
na byæ przedyskutowana. Wiem, ¿e pañstwo siê
ze mn¹ zgadzacie – bo wszyscy kiwacie g³owami –
¿e jakieœ ograniczenia dyscyplinuj¹ce powinno
siê wprowadziæ. Na przyk³ad je¿eli chodzi o oœ-
wiadczenia. Chodzi o to, ¿eby to nie by³y czyste in-
terwencje albo ¿eby wy³¹czyæ z tego na przyk³ad
interwencje s¹dowe, chocia¿, jak mówiê, to jest
trudne.

Jeszcze raz podkreœlam, ¿e ja próbujê… nie tyl-
ko próbujê, ale dyscyplinujê senatorów, spotyka
siê to z ró¿n¹ reakcj¹, przewa¿nie z niechêtn¹ re-
akcj¹ tych, których to dotyczy. Ale dajê sobie
z tym radê, i z pytaniami, i z oœwiadczeniami, cho-
cia¿ tu sytuacja jest znacznie trudniejsza, bo ja-
kichœ ingerencji trudno tu dokonywaæ.

I jeszcze na jedn¹ kwestiê zwrócê uwagê. To
oczywiœcie jest sprawa administracji i moja. Licz-
ba oœwiadczeñ roœnie lawinowo, w tej chwili na je-
dnym posiedzeniu Senatu czêsto sk³ada siê oko³o
siedemdziesiêciu oœwiadczeñ senatorskich. I pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e administracja musi to przy-
gotowaæ, wys³aæ itd., itd., i potem jeszcze dopilno-
waæ, ¿eby przysz³a odpowiedŸ. W zwi¹zku z tym
jest to pewien problem. Na tym koñczê.

Proszê o zabranie g³osu…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ad vocem.)
Panie Senatorze, przepraszam…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Chcê tylko powie-

dzieæ, ¿e by³oby mniej oœwiadczeñ, gdyby senato-
rowie nie byli rozliczani z liczby oœwiadczeñ jako
przejawu ich aktywnoœci, tak dla statystyki…)

Dobrze. Tak, tak.
Pan senator Wyrowiñski.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: To Ÿle czy dobrze?)
Panowie Senatorowie, proszê nie dyskutowaæ

na boku, a je¿eli ju¿, to w taki sposób, ¿ebym ja te-
go nie s³ysza³.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Trudno siê dziwiæ reakcji kolegów z opozycji na te

propozycje. S¹dzê, ¿e, podejmuj¹c w tych sprawach
decyzjê, zawsze trzeba mieæ na uwadze fakt, i¿…

(Rozmowy na sali)
…ci, którzy inicjuj¹ takie zmiany, mog¹ siê

znaleŸæ, chocia¿by z tego powodu, w innej sytua-
cji po nastêpnych wyborach. Ale to nie o to chodzi.

Wydaje mi siê, ¿e instytucja pytañ jest instytucj¹
niezwykle wa¿n¹, w g³ównej mierze dla opozycji,
bo stwarza mo¿liwoœæ dog³êbnego zorientowania
siê w jakiejœ sprawie i przepytania przedstawicie-
la rz¹du. I rzeczywiœcie ograniczenie w tym zakre-
sie – czy jakaœ obawa, ¿e takie ograniczenie bêdzie
– stwarza zagro¿enie, ¿e opozycja mo¿e mieæ
mniej do powiedzenia, ¿e mo¿e siê zmniejszyæ
mo¿liwoœæ jej dzia³ania. To po pierwsze.

Po drugie, Panie i Panowie Senatorowie, pyta-
nia s¹ w zasadzie pewn¹ ukryt¹ form¹ sprawowa-
nia tej funkcji, której Senat nie ma, bo Senat nie
kontroluje rz¹du, ale jednak poprzez pytania…
Na przyk³ad wczoraj, kiedy tutaj sta³ g³ówny in-
spektor do spraw sanitarnych, pytania w zasadzie
dotyczy³y tego, co on robi, jak pracuje, a marsza-
³ek tego nie ogranicza³, i to jest taka poœrednia for-
ma kontrolowania pracy rz¹du. Tak wiêc wydaje
mi siê, ¿e podejmuj¹c tutaj decyzjê, warto o tym
pamiêtaæ i warto spojrzeæ na to równie¿ z tego
punktu widzenia.

I wreszcie trzecia propozycja, konkretna. Ma-
my monitor, mamy sprzêt elektroniczny. Wyob-
raŸcie sobie, Szanowni Pañstwo, ¿e w momencie,
kiedy na tym monitorze pojawia siê nazwisko se-
natora, który zadaje pytania, rusza zegar. To by³a-
by pewna forma dyscyplinowania. Oczywiœcie, od
marsza³ka bêdzie zale¿a³o, czy przerwie wypo-
wiedŸ, ale ju¿ sam fakt, ¿e jest ten zegar, ¿e mija
minuta i w³¹cza siê jakiœ sygna³, jakoœ pani¹ se-
nator Fetliñsk¹ ograniczy i mnie ograniczy. To ta-
ka prosta, powiedzia³bym, wojskowa metoda.
Warto siê nad tym, Panie Marsza³ku, zastanowiæ.
Proszê to potraktowaæ jako moj¹ propozycjê.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Zbi-

gniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Te dwie sprawy, które nas dzisiaj zaprz¹taj¹,

czyli komisja petycji i ewentualny sposób zada-
wania pytañ, s¹ bardzo istotne dla funkcjonowa-
nia Senatu i dla obrazu Senatu w spo³eczeñstwie.
Dotyczy to zw³aszcza tej pierwszej kwestii.

Uwa¿am za ze wszech miar uzasadnione, ¿eby
Senat pe³ni³ tê chwalebn¹ rolê rozpatrywania pe-
tycji. Z tym ¿e trzeba to organizacyjnie bardzo
umiejêtnie przygotowaæ. Wydaje mi siê, ¿e nale¿a-
³oby wtedy zasiliæ komisjê, której przypad³oby to
zadanie. O ile mi wiadomo s¹, zdaje siê, takie pro-
pozycje, ¿eby to przypad³o Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci. W takim razie nale¿a³oby j¹
zasiliæ dodatkow¹ liczb¹ fachowych prawników,
którzy powinni wspomagaæ komisjê jako eksper-
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ci. Powiem szczerze, ¿e chocia¿ jestem adwoka-
tem, przera¿a mnie ogrom pytañ, jakie przyjd¹ do
komisji. Z tym sobie nie poradz¹ nawet najbar-
dziej doœwiadczeni prawnicy z samej Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. A przecie¿ ko-
misja nie w stu procentach sk³ada siê z prawni-
ków praktyków; s¹ w niej równie¿ koledzy i kole-
¿anki, którzy niekoniecznie musz¹ byæ prawnika-
mi. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia, zwi¹zana z tym regulaminowym
pomys³em zdyscyplinowania zadawania pytañ.
Powiem szczerze, ¿e uwa¿am to za niefortunny po-
mys³. Proszê pañstwa, nazwa „parlament” pocho-
dzi od s³owa „parlare”, czyli mówiæ. Je¿eli bêdziemy
dodatkowo jeszcze ograniczaæ sposób zadawania
pytañ, to wydaje mi siê, ¿e siê trochê rozminiemy
z celem. Jest zasada, ¿e zadawanie pytania powin-
no trwaæ minutê. Pan marsza³ek ma kompetencje
do przywo³ywania osób, które naruszaj¹ wymiar
czasu, do porz¹dku, mo¿e nawet dojœæ do ode-
brania g³osu, je¿eli ktoœ przekracza przewidziany
wymiar czasu. I przy tym nale¿y pozostaæ, a apelo-
waæ ewentualnie o to, ¿eby rozprzestrzenia³a siê
dobra praktyka, poprzez któr¹ wyra¿a siê szacu-
nek i dla pana marsza³ka, i dla nas wszystkich, bo
czas wszyscy powinniœmy sobie ceniæ. I ja myœlê,
¿e taka praktyka bêdzie siê rozprzestrzenia³a,
w wiêkszoœci przecie¿ dopiero nabieramy wprawy
w tej nowej funkcji senatorów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Wniosek formalny.)
Moment, jeszcze pan senator Kaleta. A! Wnio-

sek formalny?
(SenatorPiotrZientarski: Tak,wniosek formalny.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku, jak powiedzia³em w swojej
wypowiedzi, uwa¿am, ¿e kwestia tych poprawek,
które zg³osi³em, powinna byæ jeszcze spokojnie
rozwa¿ona po to, aby poszukaæ konsensusu. A na
to trzeba czasu. W zwi¹zku z tym wycofujê te dwie
poprawki. (Oklaski)

(G³os z sali: Brawo!) (Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Piotr Kaleta:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Niewiem,czywtejsytuacjidyskusja jestzasadna.
(Weso³oœæ na sali)

Ale skoro zapisa³em siê do g³osu i szanowny
pan marsza³ek by³ ³askaw mi tego g³osu udzieliæ,
to ju¿ z niego skorzystam i powiem s³owa, które
pewnie niektórych z pañstwa zaskocz¹. Otó¿,
Szanowni Pañstwo, ja naprawdê dzisiaj z satys-
fakcj¹ bi³em brawo panu marsza³kowi, poniewa¿
te wszystkie kwestie, które on poruszy³, rzeczywi-
œcie dotykaj¹ istoty problemu. Jednoczeœnie
chcia³bym powiedzieæ, ¿e to jest dzieñ wrêcz nie-
samowity. A¿ siê chce pracowaæ, poniewa¿ w Wy-
sokiej Izbie dochodzi do jakiejœ takiej przyjemnej
sytuacji, w której mo¿emy z sob¹ piêknie i rzeczo-
wo porozmawiaæ.

Szanowni Pañstwo, byæ mo¿e moja wypowiedŸ
jest ju¿ bezprzedmiotowa, ale mo¿e warto to pod-
daæ pod rozwagê komisji, której pan senator Zien-
tarski przewodniczy. Mnie siê wydaje, ¿e przepis
o ograniczeniu dyskusji… przepraszam, ograni-
czeniu czasu zadawania pytañ, mo¿e byæ przepi-
sem martwym z tego wzglêdu, ¿e pytania w sposób
zakamuflowany mog¹ zostaæ przeniesione do dys-
kusji. Nie uzyskujemy wtedy nic w zamian. Ju¿
koñczê, jeszcze raz bardzo serdecznie dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Nor-

berta Krajczego. Proszê uprzejmie.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie pan senator Kaleta powiedzia³ to,

co ja chcia³em powiedzieæ, wiêc chcia³bym tylko
coœ dodaæ: dziêkujê panu senatorowi Zientarskie-
mu za wywo³anie tej dyskusji.

(Senator Piotr Kaleta: Ja tego nie powiedzia³em,
ale gdybym powiedzia³, by³oby to szczere.)

Zanim pan senator Zientarski sprowokowa³ tê
dyskusjê, na sali by³o nas dwóch, trzech i marsza-
³ek prowadz¹cy obrady. W tej chwili ju¿ chyba
wiêkszoœæ senatorów wróci³a, czyli nie jest tak, ¿e
my siê gdzieœ oddalamy. Ca³y czas czuwamy i rea-
gujemy na has³o. Dziêkujê za sprawdzanie tej na-
szej obecnoœci, Panie Senatorze.

Chcia³bym te¿ powiedzieæ jedn¹ rzecz. Mniej by
by³o, myœlê, tych ró¿nych pytañ dodatkowych,
gdyby przedstawiciele ministerstwa czasami
przychodzili przygotowani.

(Senator Piotr Zientarski: Ale tak nie jest.)
Bo to siê bierze st¹d, ¿e my zadajemy pytania, od-

powiedŸ jest udzielana tak jakoœ na okr¹g³o, póŸniej
s¹ dodatkowe pytania, póŸniej jest ta nerwowoœæ, bo
nie wiadomo, czy od razu mo¿na zadaæ trzy pytania.
Zdoœwiadczenia ju¿wiemy, ¿ena trzypytania jest je-
dna odpowiedŸ, i to na ¿adne pytanie, wiêc znowu s¹
dodatkowe pytania. Gdyby mo¿na by³o sprawiæ, i to
jest proœba do pana marsza³ka, ¿eby przedstawiciele
ministerstwa byli przygotowani do dyskusji z nami,
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a nie odpowiadali na okr¹g³o, wiedz¹c, ¿e tu jest wiê-
kszoœæ i niezale¿nie od tego, co oni nie powiedz¹, tak
czy tak bêdzie to przeg³osowane. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Zgadzam siê, Panie Senatorze. Przedstawiciele
ministerstwa powinni byæ przygotowani, tak¿e
przedstawiciele prezydenta i wszystkich innych
instytucji powinni byæ przygotowani, powinni byæ
przygotowani wszyscy, którzy siê tutaj stawiaj¹.

(Senator Piotr Kaleta: Panie Senatorze, wiêcej
takich propozycji.)

Proszê bardzo, pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Szanowny Panie Marsza³ku!
Wypada siê cieszyæ z decyzji pana senatora

Zientarskiego. Najpierw z³agodzi³ swoj¹ wypo-
wiedŸ, a nastêpnie wnioski wycofa³ i bardzo dob-
rze, ¿e wycofa³. Ja myœlê, ¿e tego typu wnioski s¹
spowodowane tym, ¿e w ostatnim okresie zauwa-
¿amy nawa³ pracy. Ja myœlê, Panie Senatorze, ¿e
jak ta „rewolucja paŸdziernikowa” siê skoñczy, to
sytuacja bêdzie troszeczkê inna i wtedy bêdzie
mo¿na spokojnie wróciæ do tego tematu.

Skoro ju¿ pan marsza³ek pozwoli³ mi zabraæ
g³os, to chcia³bym jeszcze nawi¹zaæ do spraw
zwi¹zanych z oœwiadczeniami i interwencjami.

Panie Marsza³ku, ma pan racjê. Oœwiadczenia
bardzo czêsto zastêpuj¹ interwencje, dlatego, ¿e od-
powiedzi na interwencje otrzymujemy w terminach,
wydaje siê, wielce niestosownych, a czêsto bywa
tak, ¿e te odpowiedzi przychodz¹ bardzo, bardzo
póŸno. Ja chcê powiedzieæ, ¿e nawet na odpowiedŸ
na oœwiadczenie w sprawie zamiaru montowania
przez rosyjsk¹ firmê zbiorników paliwowych w oko-
licach Puszczy Bia³owieskiej w województwie pod-
laskim, czekam ju¿ trzeci miesi¹c. Otrzyma³em
wprawdzie od pana marsza³ka pismo, ¿e pan mini-
ster deklarowa³ odpowiedŸ na 7 listopada, dzisiaj
mamy ju¿ po³owê listopada, a odpowiedzi dalej nie
ma. Ja rozumiem, ¿e te¿ i w ministerstwach jest na-
wa³ pracy, ale te oœwiadczenia po to s¹ kierowane,
aby… W tym przypadku ju¿ marsza³ek Senatu wy-
stêpowa³ z pytaniem. Mnie siê wydaje, ¿e wystar-
czy³aby rozmowa pana marsza³ka z premierem, aby
poruszyæ tego typu kwestie i uczuliæ na to minister-
stwa, ¿eby te odpowiedzi by³y w miarê terminowe.
Dziêkujê za uwagê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, ten problem, który pan poru-

szy³, akurat nadaje siê na oœwiadczenie.
(Senator Jan Dobrzyñski: Tak jest.)
Proszê bardzo, pan senator Ryszard Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wœród spraw, które tutaj pad³y, spraw, co do

których prawie wszyscy mo¿emy siê chyba zgo-
dziæ, wagê najwy¿sz¹ przywi¹zywa³bym do spra-
wy petycji. Dochodz¹ do nas wieœci, ¿e do Senatu
s¹ wysy³ane pisma – generalnie do Senatu, do po-
szczególnych biur Senatu – i nic, nie ma ¿adnego
echa, my o nich nic nie wiemy. S¹ to pisma ró¿ne,
nieraz rzeczywiœcie udziwnione, jak siê dowiadu-
jemy od tych rozmówców, którzy je wys³ali, ale
trzeba siê pochyliæ i nad takimi, którym trudno
zrozumieæ rzeczywistoœæ naszego ¿ycia publicz-
nego tak samo jak dzia³alnoœæ Senatu. I jeœli poja-
wi³aby siê instytucja zajmuj¹ca siê petycjami,
gdybyœmy wiedzieli póŸniej, jakie petycje wp³ywa-
j¹, kogo z nas i czego dotycz¹, to by³oby dobrze.
Ale zgadzam siê, ¿e tego nie zrobi ¿adna komisja,
to musi byæ biuro, bodaj¿e przy tej zajmuj¹cej siê
prawami cz³owieka komisji. W drugiej chyba ka-
dencji Senatu, gdy tu by³em, istnia³o doœæ rozbu-
dowane biuro, którym kierowa³a ¿ona pana wice-
marsza³ka Romaszewskiego. I wiem, ¿e tam siê
dowiadywano o wielu sprawach.

A wiêc to musi byæ biuro z³o¿one ze specjali-
stów. Tutaj prawnicy mówi¹, ¿e nie zawsze by dali
radê, bo to s¹ i sprawy ekonomiczne, i dotycz¹ce
socjologii, a niekiedy tak¿e historii. By³bym za
tym, ¿eby wy³oniæ coœ efektywnego.

Bolejê nad prób¹, ¿e tak powiem, tego coup
d’état, swego rodzaju zamachu stanu, jakiego pró-
bowa³ dokonaæ – ale mu to nie wysz³o – nasz kole-
ga, pan senator Zientarski. Ju¿ chcia³ sprawiæ, ¿e-
byœmy zostali milczkami, ¿eby Senat by³ Izb¹ jedy-
nie zadumy, a po pewnym czasie mo¿e i chrapania.
Ja ogromnie, wie pan, ceniê pana protoplastów,
o jednym z nich, duchownym, nawet parê razy pi-
sywa³em. Wiem, ¿e taka cecha charakteru byæ mo-
¿e przechodzi przez pokolenia. Oni w trudnym
okresie niewoli mogli zajmowaæ mocne stanowis-
ko i mocno stawiaæ sprawy, ale pan przeszed³ sa-
mego siebie. I dajmy ju¿ temu spokój. Dobrze, ¿e
siê pan czêœciowo wycofa³, ale apelowa³bym, ¿eby
siê pan wycofa³ ca³kowicie, bo powiedzia³ pan, ¿e to
tylko chwilowo, czasowo. Dajmy spokój. Niech to,
co pan mówi³, zaœnie œmierci¹ naturaln¹. Trzymaj-
my siê tradycji Senatu, który z takim trudem zosta³
odbudowany i który zreszt¹ nie ma tych wszyst-
kich kompetencji, jakie mia³ w miêdzywojniu, ¿e
o czasach przedrozbiorowych ju¿ nie wspomnê.
W zwi¹zku z tym zgadzam siê, ¿e tutaj w³aœnie
„parlare” – to znaczy „mówiæ” – jest w Senacie zasa-
d¹, podobnie jak w ca³ym parlamencie.

A pytania? Drodzy Pañstwo, gdybyœcie uczestni-
czyli w posiedzeniach – mo¿e zreszt¹ ktoœ uczestni-
czy³ – chocia¿by senatu we Francji, to wiedzia³by, ¿e
tam przez d³ugie lata przewodniczy³ prawie za-
wsze… Tu pan marsza³ek przewodniczy nam drug¹
kadencjê, apanPoherprzewodniczy³ francuskiemu
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senatowi przez piêæ, szeœæ czy siedem kadencji, bo
taka by³a umowa polityczna. Gdy de Gaulle doszed³
do w³adzy, znik³ Mouvement Républicain Populai-
re, czyli partia ludowa, chadecka, i wtedy Poher zo-
sta³kimœwrodzaju interreksa, tak¿e zawsze rz¹dzi³
miêdzy wyborami prezydenckimi i zawsze kierowa³
senatem. Kiedyœ w czasie obrad senatu pada³y py-
tania ju¿ nie tylko do przedstawicieli w³adzy wyko-
nawczej czy do ludzi francuskiego Zgromadzenia
Narodowego, którzy siê tam zjawiali, ale tak¿e do
siebie nawzajem. I by³o rol¹ marsza³ka, tak jak jest
rol¹ dyrygenta w dobrej filharmonii, ¿eby wychodzi-
³o to ciekawie. I wychodzi³o ciekawie, oni tam wza-
jemnie siebie cenili. U nas tak nie ma, ¿ebyœmy
mogli sobie dyskutowaæ, podawaæ w w¹tpliwoœæ,
czy coœ jest s³uszne, czy nies³uszne, dr¹¿yæ na zasa-
dzie: a zapytam jeszcze ciebie, Marsza³ku, niech
marsza³ek pozwoli itd., itd. A wiêc nie narzekajmy
na nadmiar. Niedomiar, w moim przekonaniu,
by³by gorszy. W Izbie Lordów… Ale to ju¿ zostawmy,
bo nie wiadomo, jak d³ugo siê utrzyma. Naprawdê
zajmijmy siê tym, co by³oby istotne, bo nie wiemy –
choæ tu niektórzy mówili, ¿e wiedz¹ – jakie wp³ywaj¹
pisma dotycz¹ce nas jako Izby i o co w nich chodzi.
To w³aœnie jest bardzo wa¿ne.

Poruszy³bymjeszczekwestiênaszych interpelacji,
interpelacji w cudzys³owie, czyli oœwiadczeñ. One
maj¹ ogromn¹ wagê, bo de facto s¹ to interpelacje.
Inaczej, jak tu ju¿ s³ysza³em, sprawa wygl¹da, gdy je
wyœle ze swojego biura senator X, Y czy Z, a inaczej,
gdy wyœle siê je st¹d, chocia¿ na nie te¿ siê otrzymuje
bardzookr¹g³e odpowiedzi.Nierazwszyscyotrzymu-
j¹odpowiedzi takiesame,zmieniaj¹siê tylkonazwis-
ka, tekst jest tensam– ju¿ siê tak zdarza³o.Alemimo
wszystko one s¹ zupe³nie inaczej odbierane. I nie
¿¹dajmy jakichœsformalizowanychregu³, ¿eby toby-
³oelektronicznieczy jakoœ inaczejustawiane.Drodzy
Pañstwo, ja rozumiem, ¿e wiêkszoœæ z nas ju¿…

(Senator Piotr Zientarski: To te¿ jest wycofane.)
Wiem.
…jestw tymbieg³a, ale jeszcze jestpokolenie,wy-

baczcie, do którego ja sam siê zaliczam, które, jeœli
chce byæ w tym bieg³e, to musi prosiæ ju¿ nawet nie
syna, tylko wnuka. W zwi¹zku z tym nie komplikuj-
my sprawy, nie mnó¿my bytów. Dziêkujê.

Skoñczy³em, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-

s³awa Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja powiem w sposób bardzo zwiêz³y i jak zwykle

krótki. Nie bêdê powiela³ tych argumentów, które

us³ysza³em od pana marsza³ka i pana senatora
Piesiewicza, co do potrzeby powo³ania do ¿ycia in-
stytucji petycji. Poza wszelkim sporem zgadzam
siê z tymi wywodami i nie bêdê ich powiela³.

Czy w³aœciwym miejscem dla instytucji petycji
jest Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci?
Jak dot¹d myœlê, ¿e tak. Zobaczymy, jak to zafun-
kcjonuje. W jakim stopniu, po spopularyzowaniu
tej idei, obywatele rzeczywiœcie uaktywni¹ siê
w tej dziedzinie, to ¿ycie poka¿e.

Chcia³bym teraz poddaæ coœ pod rozwagê, z te-
go g³ównie powodu zabieram g³os. Wiem, i¿ do Ko-
misji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wp³ywa
oko³o 80% korespondencji, jaka w ogóle przycho-
dzi do Senatu. S¹ to z natury rzeczy skargi
i wnioski obywateli w indywidualnych sprawach.
Stanowi to doœæ istotne, tak bym powiedzia³, ob-
ci¹¿enie komisji. I tu bym poddawa³ pod rozwagê,
czy aby nie utworzyæ biura skarg i wniosków, któ-
re by tymi indywidualnymi sprawami siê zajmo-
wa³o siê, Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci zajê³aby siê zaœ petycjami w takim rozumie-
niu, jak to przedstawia³ pan marsza³ek. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Senator Piotr Zientarski: Wniosek formalny.)
A, wniosek formalny.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku, pozwolê sobie z³o¿yæ wniosek
formalny na zasadzie art. 81 ust. 4 Regulaminu
Senatu. Uprzejmie proszê, ¿eby pan marsza³ek
skierowa³ projekt zmiany regulaminu do komisji
celem wyznaczenia terminu przedstawienia do-
datkowego sprawozdania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Na tym posiedzeniu?
(SenatorPiotrZientarski:Wdniudzisiejszym, tak.)
Dobrze.
(Senator Ryszard Bender: Czyli wycofuje

pan…)
Do trzeciego czytania…
(G³os z sali: Wrêcz przeciwnie.)
Do trzeciego czytania, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Do trzeciego czytania,

tak.)
Bo w tej chwili to jest drugie czytanie.
(Senator Ryszard Bender: PrzygwoŸdzili pana

do œciany?) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Wycofa³em…)
Panie Senatorze…
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Tak, tak, wycofana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym z³o¿yli panowie senatorowie: Augustyn, Gru-
szka, Skurkiewicz.

Przypominam, ¿e drugie czytanie koñczy siê
skierowaniem projektu do komisji w celu usto-
sunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji
wniosków. W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat
kieruje projekt uchwa³y do Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz do Komisji
Ustawodawczej.

Senator Zientarski zg³osi³ wniosek o wyznacze-
nie komisjom terminu przygotowania dodatko-
wego sprawozdania w celu przeprowadzenia trze-
ciego czytania projektu uchwa³y jeszcze na tym
posiedzeniu Senatu. Je¿eli nie us³yszê g³osów
sprzeciwu, uznam, ¿e Senat przyj¹³ przedstawio-
ny wniosek. Nie ma g³osów sprzeciwu, w zwi¹zku
z tym za chwilê przerwa.

Teraz komunikaty.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

Komunikaty. Wspólne posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków
do ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz niektórych innych
ustaw oraz do ustawy o emeryturach pomosto-
wych odbêdzie siê piêtnaœcie minut po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 217.

Teraz komunikat Komisji Ustawodawczej.
W dniu dzisiejszym bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 176 odbêdzie siê
wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w spra-
wie rozpoznania wniosków zg³oszonych na dwu-
dziestym drugim posiedzeniu Senatu do ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw, druk senacki nr 355, druki sejmowe
nr 949 i 1219, oraz do ustawy z dnia 7 listopada
2008 r. o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokura-
tury, to jest druk senacki nr 358 i druki sejmowe
nr 946, do druku 946, 946A i 1205.

W godzinê po og³oszeniu przerwy w sali nr 176
odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich w sprawie rozpoznania wniosków
zg³oszonych na dwudziestym drugim posiedzeniu
Senatu do projektu uchwa³y w sprawie zmiany Re-
gulaminu Senatu, druk senacki nr 155.

Nastêpnie pó³torej godziny po og³oszeniu
przerwy w sali nr 179 odbêdzie siê wspólne po-
siedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpoz-
nania wniosków zg³oszonych na dwudziestym

drugim posiedzeniu Senatu do ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych
ustaw; to jest druk senacki nr 353, druki sejmo-
we nr 888, 629, do druku 629 i 1111. Dziêkujê
œlicznie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do godziny 20.45.
(G³os z sali: Do której?)
Do godziny 20.45. Piêæ godzin na posiedzenia

komisji, jedna godzina na ewentualne posiedze-
nia klubów. Powtarzam: do godziny 20.45. Rozpo-
czynamy g³osowania o 20.45.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 43
do godziny 20 minut 47)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: trzecie czytanie
projektu ustawy o obywatelstwie polskim.

Drugie czytanie tego projektu ustawy odby³o
siê na dwudziestym posiedzeniu Senatu w dniu
30 paŸdziernika 2008 r. Senat, po przeprowadzo-
nej dyskusji, skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Spraw Emigracji i £¹cz-
noœci z Polakami za Granic¹ oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w celu ustosunkowania siê przez nie do zg³oszo-
nych w toku dyskusji wniosków i przygotowania
dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znaj-
duje siê ono w druku nr 246X.

Proszê sprawozdawcê, pana Andrzeja Persona,
o przedstawienie dodatkowego sprawozdania ko-
misji.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, na wspólnym posiedzeniu w dniu

4 listopada trzy komisje, Komisja Ustawodawcza,
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisja Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, ustosunkowa-
³y siê do zg³oszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje popar³y poprawki: drug¹, trzeci¹, siód-
m¹, jedenast¹, dwunast¹, trzynast¹, czternast¹
i dwudziest¹, i wnosz¹ o ich przyjêcie przez Senat
wraz z jednolitym tekstem ustawy o obywatel-
stwie polskim.

Przypominam raz jeszcze, ¿e to jest inicjatywa
ustawodawcza naszej Izby. Bardzo dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Bronis³awa Korfan-
tego, o przedstawienie wniosków mniejszoœci ko-
misji.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!

Chcê w imieniu mniejszoœci komisji zapropo-
nowaæ pañstwu g³osowanie za tymi poprawka-
mi… Poprawki te naszym zdaniem w istotny spo-
sób poprawiaj¹ ustawê. Proszê o zag³osowanie za
poprawkami pierwsz¹, czwart¹ i pi¹t¹, a tak¿e ós-
m¹, dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹ oraz za poprawkami od
piêtnastej do dziewiêtnastej. Wszystkie te po-
prawki, tak jak powiedzia³em, w znacznym stop-
niu poprawiaj¹ tê ustawê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Podkreœlaj¹c rangê, Panie Marsza³ku, tej usta-
wy, chcê tylko wyraziæ w¹tpliwoœæ, czy jednym
z zapisów nie wyrz¹dzamy Polakom za granic¹
niedŸwiedziej przys³ugi. Z tego powodu chcia³bym
poprzeæ poprawkê usuwaj¹c¹ przepis, który mó-
wi, ¿e bez wzglêdu na opcjê obywatel polski posia-
daj¹cy równoczeœnie obywatelstwo innego pañ-
stwa ma takie same obowi¹zki wobec pañstwa
polskiego jak osoba posiadaj¹ca wy³¹cznie oby-
watelstwo polskie, to znaczy jest ca³kowicie pod-
leg³y polskiemu prawu. Jest ju¿ pierwsza jas-
kó³ka, bo tu jest analogia do ustawy wêgierskiej,
mianowicie ogromne zadra¿nienie na granicy,
i nie tylko, tak¿e w S³owacji w zwi¹zku z takim za-
pisem w ustawie wêgierskiej. Mówi siê o podpo-
rz¹dkowanej Wêgrom pi¹tej kolumnie, mówi¹c
o tych, którzy okreœlili siê jako posiadaj¹cy jedno-
czeœnie obywatelstwo wêgierskie.

Karta Polaka jest w tej chwili zaskar¿ona do
S¹du Konstytucyjnego na Litwie, gdy¿ twierdzi
siê, ¿e zgodnie z litewsk¹ konstytucj¹ osoba
zwi¹zana z obcym pañstwem nie mo¿e starto-
waæ w wyborach parlamentarnych. W ten spo-
sób komplikujemy ¿ycie nie tylko Litwinom, ale
wszystkim tym, którzy s¹ na Wschodzie i w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie jest podobnie. Nie
wolno wykonywaæ praw wyborczych poza loka-
lem ambasady i nie wolno, bêd¹c obywatelem
amerykañskim, obywatelem Stanów Zjedno-

czonych Ameryki Pó³nocnej, byæ podporz¹dko-
wanym prawu i systemowi prawnemu innego
pañstwa.

Aby nie wylewaæ dziecka z k¹piel¹, nale¿y za-
stosowaæ, tak uwa¿am, prawo opcji zgodnie
z Konwencj¹ Hask¹, która nie zosta³a wypowie-
dziana, a która w art. 5 dotycz¹cym prawa opcji
przewiduje w takim przypadku, ¿e wtedy, kiedy
mamy do czynienia z podwójnym albo wielokrot-
nym obywatelstwem, obywatelstwo kraju stosuje
siê aktywnie w takim zakresie, w jakim ta osoba
jest najbardziej z nim zwi¹zana. To jest art. 5 Kon-
wencji Haskiej z 12 kwietnia 1930 r.

Obawiam siê, ¿e ten element mo¿e byæ polem
daleko posuniêtych konfliktów i dyskryminacji
obywateli, którzy zachowaj¹ obywatelstwo pol-
skie, a s¹ obywatelami innych krajów. Dlatego
uwa¿am za swój obowi¹zek o tym pañstwu powie-
dzieæ i tym uzasadniæ swoj¹ poprawkê w tym za-
kresie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e wnioski o charakterze legis-

lacyjnym w trakcie drugiego czytania oprócz pana
senatora Andrzejewskiego z³o¿yli: pan senator
Leon Kieres, pan senator Zbigniew Cichoñ, pan
senator Bronis³aw Korfanty, pan senator Piotr
Zientarski, pan senator Roman Ludwiczek…

(G³os z sali: Ludwiczuk, Panie Marsza³ku.)
Ludwiczak…
(G³os z sali: Ludwiczuk!)
(Weso³oœæ na sali)
To przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
…pan senator Roman Ludwiczuk i pan senator

Andrzej Person. Tak, tak, scenariusz wprowadzi³
mnie w b³¹d.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w zwi¹zku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie zapytanie?

Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Ja chcia³bym zadaæ pytanie panu senatorowi
Andrzejewskiemu, który przed chwil¹ przypomi-
na³ sw¹ poprawkê. Czy w toku prac komisji rozpa-
truj¹cej zg³oszone poprawki uzyskano stanowis-
ko rz¹du w tej sprawie?

Ja chcê powiedzieæ, ¿e pañska argumentacja
bardzo mi trafia do przekonania i obawiam siê, ¿e
mo¿emy pope³niæ b³¹d, je¿eli nie bêdziemy mieli
w tej chwili pe³niejszej, absolutnie wiarygodnej
interpretacji prawnej tego zagadnienia.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Ja to podnosi³em w komisji. Stanowisko, tak
wynika z tego, co pamiêtam, by³o dwuznaczne.
Komisja g³osowa³a negatywnie. Jest to mój wnio-
sek poparty przez mniejszoœæ komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
Zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu Senatu

g³osowania odbywaj¹ siê przy u¿yciu aparatury
elektronicznej i polegaj¹ na naciœniêciu przycisku
aparatury i podniesieniu rêki.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad poprawkami wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, druk nr 246X, a nastêp-
nie nad przyjêciem projektu w ca³oœci w brzmie-
niu zaproponowanym przez komisjê, druk
nr 246S, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza modyfikuje zasadê wy³¹cz-
noœci obywatelstwa polskiego w taki sposób, aby
realizacja praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z oby-
watelstwa polskiego dotyczy³a tylko tych obywa-
teli polskich, którzy posiadaj¹c jednoczeœnie oby-
watelstwo pañstwa obcego z³o¿yli oœwiadczenie
opcyjne wykonywania obywatelstwa polskiego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 51

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 1)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki druga, trzecia i siódma maj¹ charak-

ter technicznolegislacyjny. Usuwaj¹ skrót termi-
nologiczny przyjêty w projekcie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta skreœla przepisy przewidu-

j¹ce obowi¹zek zasiêgania u Komendanta G³ówne-
go Policji, szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego oraz innych organów informacji o cudzoziem-
cu, które mog¹ mieæ istotne znaczenie w postêpo-
waniu o nadanie obywatelstwa polskiego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 53

– przeciw. (G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta zastêpuje wymóg obligatoryj-

nego wystêpowania do Komendanta G³ównego
Policji, szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego oraz innych organów o informacje dotycz¹ce
cudzoziemca ubiegaj¹cego siê o nadanie obywa-
telstwa obowi¹zkiem wystêpowania o te informa-
cje wy³¹cznie w razie uzasadnionych w¹tpliwoœci
co do wnioskodawcy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 52

– przeciw. (G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta przyznaje w³aœciwemu orga-

nowi uprawnienie do podjêcia decyzji o wyst¹pie-
niu do Komendanta G³ównego Policji, szefa Agen-
cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz innych or-
ganów o informacje dotycz¹ce cudzoziemca ubie-
gaj¹cego siê o nadanie obywatelstwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 5)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta przyznaje w³aœciwemu orga-

nowi…
(G³osy z sali: Ju¿ przeg³osowana!)
Ju¿ przeg³osowana, dobrze.
Poprawki ósma i dziesi¹ta modyfikuj¹ prze-

s³anki uzasadniaj¹ce uznanie cudzoziemca za
obywatela polskiego, przewiduj¹c, i¿ w tym trybie
obywatelstwo polskie mo¿e nabyæ osoba o nieo-
kreœlonym obywatelstwie lub nieposiadaj¹ca ¿a-
dnego obywatelstwa oraz cudzoziemiec bêd¹cy
w zwi¹zku ma³¿eñskim z obywatelem polskim, je-
¿eli przebywa na terytorium RP na podstawie ze-
zwolenia na osiedlenie siê, zezwolenia na pobyt
rezydenta d³ugoterminowego Wspólnoty Euro-
pejskiej lub posiadaj¹c prawo sta³ego pobytu.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
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Na 85 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 52
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 6)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dziewi¹ta dodaje now¹ przes³ankê

uznania za obywatela polskiego, przewiduj¹c
uzyskanie w tym trybie obywatelstwa przez cu-
dzoziemców, których polskie pochodzenie zosta³o
stwierdzone zgodnie z ustaw¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki jedenasta i dwunasta zmierzaj¹ do

wyeliminowania przes³anki dotycz¹cej „naru-
szenia interesów Rzeczpospolitej Polskiej” jako
podstawy do odmowy uznania za obywatela pol-
skiego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 8)

Poprawka zosta³a odrzucona.
(G³os z sali: Przyjêta.)
Przepraszam, poprawka zosta³a przyjêta. Prze-

praszam.
Poprawka trzynasta doprecyzowuje przes³anki

odmowy przywrócenia obywatelstwa polskiego.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 9)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta wprowadza normê praw-

n¹ stwierdzaj¹c¹ niewa¿noœæ okreœlonych aktów
prawnych, na mocy których osoby utraci³y oby-
watelstwo polskie. Ponadto przewiduje, w razie
w¹tpliwoœci co do posiadania obywatelstwa pol-
skiego przez osoby, których dotyczy³y te akty pra-
wne, przeprowadzanie przez wojewodê postêpo-
wania w sprawie potwierdzenia posiadania oby-
watelstwa polskiego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta wprowadza…
(G³os z sali: Szesnasta.)
Aha, piêtnasta ju¿ by³a, tak.
Przechodzê do poprawki szesnastej. Poprawka

szesnasta wskazuje akty prawne, na podstawie
których utracone obywatelstwo mo¿e byæ przy-
wrócone w trybie przepisów rozdzia³u 5 projektu
ustawy oraz okreœla przes³anki odmowy przywró-
cenia obywatelstwa. Obywatelstwo polskie nie
mo¿e byæ przywrócone osobie, która dzia³a³a na
szkodê interesu Rzeczypospolitej Polskiej lub sta-
nowi zagro¿enie dla obronnoœci lub bezpieczeñ-
stwa pañstwa albo ochrony bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za, 53

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 11)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemnasta wskazuje akty prawne,

na podstawie których utracone obywatelstwo mo-
¿e byæ przywrócone w trybie przepisów rozdzia³u 5
projektu ustawy oraz okreœla przes³anki odmowy
przywrócenia obywatelstwa. Obywatelstwo pol-
skie nie mo¿e byæ przywrócone osobie, która dzia-
³a³a na szkodê interesów pañstwa polskiego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za, 53

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 12)

Poprawka zosta³a odrzucona,
Poprawka osiemnasta przewiduje przywrócenie

obywatelstwa polskiego osobom, które utraci³y je
przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek za-
warcia ma³¿eñstwa z cudzoziemcem lub w zwi¹zku
z zawarciem takiego ma³¿eñstwa, je¿eli po ustaniu
tego ma³¿eñstwa lub jego uniewa¿nieniu z³o¿¹ od-
powiednie oœwiadczenie przed w³aœciwym organem
iorgan tenwydadecyzjêoprzyjêciuoœwiadczenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta zmierza do uchylenia

obowi¹zku zasiêgania informacji wykazuj¹cych,
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czy przywrócenie cudzoziemcowi obywatelstwa
polskiego nie stanowi zagro¿enia dla obronnoœci
lub bezpieczeñstwa pañstwa albo ochrony bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz czy cu-
dzoziemiec nie dzia³a³ na szkodê interesów Rze-
czypospolitej Polskiej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za, 53

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 14)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta wy³¹cza prezesa Insty-

tutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu z grupy orga-
nów, które maj¹ obowi¹zek udzielania informacji
wskazuj¹cych, czy przywrócenie cudzoziemcowi
obywatelstwa polskiego nie stanowi zagro¿enia
dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa albo
ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
oraz czy cudzoziemiec nie dzia³a³ na szkodê inte-
resów pañstwa polskiego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 29

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 15)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy o obywatelstwie polskim w ca³o-
œci, w brzmieniu zaproponowanym przez komisje,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek, oraz nad projektem uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Andrzeja Persona do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad projektem usta-
wy.

Przystêpujemy do g³osowania.
(G³os z sali: Jeszcze dwa g³osowania, Panie

Marsza³ku.)
Nie, teraz ju¿ g³osujemy nad ca³oœci¹…
(G³os z sali: Tak, nad ca³oœci¹.)
(G³os z sali: Nie, dwa g³osowania…)
(G³os z sali: Pan ju¿ przes¹dzi³, Panie Mar-

sza³ku.)
Nie, nie. Przepraszam pañstwa, ale te osoby,

które s³yszê, nie maj¹ racji. (Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Posun¹³em siê za daleko.)
Jeszcze raz powtarzam: przystêpujemy do g³o-

sowania nad przyjêciem projektu ustawy o oby-
watelstwie polskim w ca³oœci, w brzmieniu zapro-

ponowanym przez komisje, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tora Andrzeja Persona do reprezentowania Sena-
tu w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za, 31

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 16)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o obywatelstwie pol-
skim i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Andrzeja Persona do reprezentowania
Senatu w toku dalszych prac nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych.

Podczas przerwy w obradach odby³o siê posie-
dzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono na druku nr 357Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Mieczy-
s³awa Augustyna, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja rozpatrzy³a jeszcze raz poprawki, zgo-

dnie z ¿yczeniem senatorów, którzy chcieli siê na
ich temat wypowiedzieæ.

(G³os z sali: G³oœniej.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: G³oœniej, g³oœ-

niej, Panie Senatorze.)
Komisja jeszcze raz rozpatrzy³a poprawki tych

senatorów, którzy chcieli jeszcze raz je uzasadniæ,
i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie w g³oso-
waniu wniosku zawartego w punkcie oznaczo-
nym rzymsk¹ dwójk¹, to znaczy wniosku o przyjê-
cie ustawy bez poprawek.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e podczas obrad
dokonana zosta³a zmiana treœci wniosku wnios-
kodawców, którzy zawarli ten wniosek w punkcie
oznaczonym rzymsk¹ trójk¹ w ppkcie 22, oraz ¿e
senatorowie Wies³aw Dobkowski i Piotr Kaleta
wycofali swój wniosek, zawarty w punkcie ozna-
czonym rzymsk¹ trójk¹ w ppkcie 79 zestawienia
wniosków.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Wies³awa Dobkow-
skiego, o przedstawienie wniosków mniejszoœci
po³¹czonych komisji.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu wnioskodawców wniosku mniejszo-

œci wnoszê o przyjêcie poprawek drugiej, dwu-
dziestej siódmej, trzeciej, ósmej, dziewi¹tej, dzie-
si¹tej, jedenastej, czternastej, siedemnastej,
osiemnastej, dwudziestej dziewi¹tej, trzydziestej
drugiej, trzydziestej trzeciej oraz pozosta³ych po-
prawek zg³oszonych przez mniejszoœæ komisji.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Trzy poprawki sk³adaj¹ siê na wniosek mniej-

szoœci. S³u¿¹ one poprawieniu ustawy od strony
prawnej, jedna z nich zosta³a wniesiona miêdzy
innymi dziêki inicjatywie dzia³u legislacyjnego,
a nade wszystko jednak s³u¿¹ zachowaniu pokoju
spo³ecznego w Polsce. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Stanis³awa Koguta,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Moje poprawki dotyczy³y i by³y niejako konsek-

wencj¹ realizacji podpisanych porozumieñ
z rz¹dem, miêdzy innymi porozumienia zawarte-
go w Stoczni Gdañskiej, którego punkt czternasty
wyraŸnie mówi³ o tym, ¿e pracownicy kobiety od-
chodz¹ na emeryturê w wieku piêædziesiêciu piê-
ciu lat, a mê¿czyŸni w wieku szeœædziesiêciu lat.
Konsekwentnie na plenarnym posiedzeniu przed-
stawia³em porozumienia podpisane z rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., w których

czynnik spo³eczny zgodzi³ siê na rezygnacjê z bar-
dzo du¿ej l iczby emerytur pomostowych,
a w zwi¹zku z tym pojawi³ siê tam tak¿e konkretny
zapis o tym, ¿e powstaje fundusz, fundusz emery-
tur pomostowych, z czego pracodawcy mieli p³a-
ciæ 3%.

Z bólem serca stwierdzam, ¿e wszystkie moje
poprawki, które prowadzi³y do tego, ¿eby w Polsce
istnia³ jeden system emerytalny, ¿eby nie by³o
osobnego systemu dla górników, dla kolejarzy,
dla nauczycieli, ¿eby szanowana by³a Konstytu-
cja Rzeczypospolitej, zw³aszcza art. 2, zosta³y od-
rzucone. Zosta³y odrzucone, dlatego ¿e na posie-
dzeniu Komisji Gospodarki Narodowej w drodze
demokracji, o któr¹ ja i miêdzy innymi pan mar-
sza³ek walczyliœmy, zosta³ przyjêty wniosek
o przyjêcie ustawy bez poprawek. S¹dzê, ¿e moje
dzia³ania – tak jak powiedzia³ senator Rulewski –
konsekwentnie prowadzi³y do tego, aby zlikwido-
waæ niepokoje spo³eczne, tak, aby zlikwidowaæ
niepokoje spo³eczne.

Je¿eli pañstwo senatorowie uwa¿acie, ¿e te
poprawki zas³uguj¹ na poparcie i nie macie dy-
scypliny partyjnej, to serdecznie proszê dla dob-
ra ciê¿ko pracuj¹cych ludzi pracy o ich poparcie.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca, pan senator Tomasz Mi-
siak, chc¹ jeszcze zabraæ g³os?

Dziêkujê.
Przypominam, kto zg³osi³ wnioski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Rezyg-

nujê z zabrania g³osu.)
Rozumiem. Dziêkujê.
A pan senator?
Te¿ rezygnuje. Dziêkujê.
Przypominam, kto zg³osi³ wnioski w trakcie

dyskusji. S¹ to panowie senatorowie Dobkowski,
Kaleta, Gruszka, Rulewski, Andrzejewski, Roma-
szewski i Dajczak.

Przypominam, ¿e panowie senatorowie Wie-
s³aw Dobkowski oraz Piotr Kaleta wycofali swój
wniosek zawarty w punkcie oznaczonym rzymsk¹
trójk¹ w ppkcie  79 w druku nr 357Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofany wniosek?

(G³os z sali: Nie.)
Nie ma chêtnych. Dziêkujê.
Przystêpujemy zatem do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek. G³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami zostan¹ przeprowadzone, je¿eli zosta-
n¹ odrzucone poprzednie wnioski.
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Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
mniejszoœci Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
o odrzucenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za, 54

– przeciw. (G³osowanie nr 17)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej o przyjêcie usta-
wy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za, 31

– przeciw, 2 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 18)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o emerytu-
rach pomostowych.

(G³os z sali: Brawo!)
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej, które ustosunkowa³y
siê do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie.

Znajduje siê ono w druku nr 356Z.
Proszê sprawozdawcê, pana senatora Kazimie-

rza Jaworskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Kazimierz Jaworski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dobrze nam id¹ g³osowania.
Komisje po posiedzeniu proponuj¹, a¿eby przy-

j¹æ tê ustawê bez poprawek. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator sprawozdawca, pan senator Hen-

ryk WoŸniak, chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone

g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek,anastêpnie,wwypadkuodrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej popartym przez po-
³¹czone komisje o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 52 – za, 30 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania”.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie. Tekst sprawozdania zawarty
jest  w druku nr 329Z.

Proszê sprawozdawcê komisji, pana senatora
Zbigniewa Szaleñca o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje rozpatrzy³y wszystkie

wnioski. W imieniu komisji rekomendujê Wyso-
kiemu Senatowi przyjêcie poprawek pierwszej
i drugiej w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora S³awomira Sadow-
skiego o przedstawienie wniosku mniejszoœci po-
³¹czonych komisji.

Senator S³awomir Sadowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Pañstwo!

W imieniu mniejszoœci Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej chcê
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podtrzymaæ poprawkê trzeci¹, mówi¹c¹, ¿e
w art. 1 w pkt 1, w art. 6a ust. 4 wyraz „10%” za-
stêpuje siê wyrazem „12,5%”. Uzasadniam…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku,
ale w kwestii formalnej, pan senator mówi w imie-
niu komisji…)

…mniejszoœci. Tak siê wyrazi³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Mniejszoœci, tak powiedzia³. A przynajmniej ja
na pewno tak powiedzia³em.

(Poruszenie na sali)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Proszê o spokój. Proszê o spokój.

Senator S³awomir Sadowski:

Uzasadniam poprawkê. Wczoraj w czasie deba-
ty uczyni³em to szczegó³owo, dwukrotnie zabiera-
j¹c g³os. Argumentowa³em to tym, ¿e w Polsce
strefa ubóstwa wœród dzieci siêga 26% wed³ug ra-
portu Komisji Europejskiej, a strefa ubóstwa
wœród polskich rodzin osi¹gnê³a 14%. Podawa³em
przyk³ady pañstw, w których dzieci, a wiêc
w œwietle prawa osoby p³ci mêskiej b¹dŸ ¿eñskiej,
które nie ukoñczy³y osiemnastego roku ¿ycia, s¹
objête ca³kowit¹ opiek¹, je¿eli chodzi o posi³ki.
Podawa³em przyk³ad Finlandii, gdzie jeszcze
w czasach Wielkiego Ksiêstwa Finlandii w ramach
Imperium Rosyjskiego by³o darmowe do¿ywianie
i w tej chwili równie¿ jest. W krajach Unii Euro-
pejskiej, tej starej Unii, wiêkszoœæ krajów takie
darmowe formy —posiada. Nie poda³em przyk³a-
dów pañstw, które wst¹pi³y wraz z Polsk¹ do Unii,
a wiêc od 1 maja 2004 r. I tu chcia³bym siê odwo-
³aæ do trzech: Litwy, Estonii, a tak¿e Rumunii.
W Rumunii ca³a m³odzie¿ jest objêta do¿ywia-
niem, jest tam taki program, co prawda skromny,
„Mleko i rogalik”. I to jest moje uzasadnienie do tej
poprawki. Proszê Wysoki Senat, maj¹c na uwadze
tê wielk¹ strefê ubóstwa wœród dzieci polskich –
powtarzam raz jeszcze: w raporcie Komisji Euro-
pejskiej ta strefa jest szacowana na 26% –
o poparcie tej poprawki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Barbara Borys-Da-

miêcka lub pozostali senatorowie sprawozdawcy
chc¹ jeszcze zabraæ g³os?

(SenatorBarbaraBorys-Damiêcka:Nie,dziêkujê.)
Dziêkujê, rozumiem, ¿e nikt z pañstwa nie chce

ju¿ zabraæ g³osu. Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-

lejnoœci zostanie przeprowadzone g³osowanie nad

wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek,
a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego wnios-
ku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o prze-

ciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 20)
Wniosek zosta³ odrzucony.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy

bez poprawek, przystêpujemy do g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby pomo-
c¹ w zakresie do¿ywiania w formie posi³ku by³y
objête wszystkie dzieci, które odbywaj¹ obowi¹z-
kowe roczne przygotowanie przedszkolne, bez
wzglêdu na miejsce, w którym realizuj¹ ten obo-
wi¹zek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga powoduje modyfikacjê kryte-

rium przydzielania pomocy w formie posi³ku, uza-
le¿niaj¹c udzielenie tej pomocy wy³¹cznie od woli
osoby uprawnionej, czyli ucznia lub dziecka od-
bywaj¹cego roczne przygotowanie przedszkolne.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zwiêksza z 10% do 12,5% li-

mit pomocy, jaka mo¿e byæ udzielona – na zasa-
dach okreœlonych w niniejszej ustawie – dzieciom
i uczniom w ka¿dej gminie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
(G³os z sali: Oka¿cie zrozumienie.)
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 46

– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 23)

Poprawka zosta³a odrzucona.
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Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
pañstwa w zakresie do¿ywiania” w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 24)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Tekst spra-
wozdania zawarty jest w druku nr 339Z.

Proszê sprawozdawcê komisji, senatora Zbi-
gniewa Paw³owicza o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia

przedstawiæ sprawozdanie z posiedzenia odbyte-
go w dniu 20 listopada bie¿¹cego roku, na któ-
rym rozpatrzono wnioski zg³oszone w toku deba-
ty z dnia 19 listopada nad ustaw¹ o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych
u ludzi.

Komisja przedstawia Wysokiemu Senatowi
stanowisko z proœb¹ o przyjêcie poprawek: pier-
wszej, drugiej, czwartej, szóstej, siódmej, ósmej,
dziewi¹tej i jedenastej. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, pa-

na senatora Norberta Krajczego o przedstawienie
wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku, je¿eli mogê. Chcia³bym wy-
cofaæ dwa wnioski, to jest poprawka trzecia
i pi¹ta. Dziêkujê.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale przepra-
szam, senator Krajczy?)

Mówi³em do pana marsza³ka, ¿e chcê wycofaæ
poprawkê trzeci¹ i pi¹t¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem. Czy pan senator chce zabraæ g³os
jako wnioskodawca?

(G³os z sali: No zabra³ przecie¿.)
Wycofa³ pan swoje poprawki. I jako sprawo-

zdawca te¿ pan nie chce zabraæ g³osu? Dobrze,
dziêkujê.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofane pana senatora Norberta Krajczego
wnioski? Nie.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Poprawka pierwsza rozszerza zakres delegacji
ustawowej dla ministra w³aœciwego do spraw
zdrowia o obowi¹zek okreœlenia kryteriów rozpoz-
nawania choroby szczególnie niebezpiecznej i wy-
soce zakaŸnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga rozszerza obowi¹zki na³o¿one

ustaw¹ na osoby przebywaj¹ce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zobowi¹zuj¹c je do
udzielania podmiotom sprawuj¹cym nadzór epi-
diomo… epidiomo…

(G³osy z sali: Epidemiologiczny.)
…epidemiologiczny niezbêdnych danych

umo¿liwiaj¹cych zapobieganie rozwijaniu siê
choroby.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia…
(G³osy z sali: Wycofana.)
Trzecia jest wycofana.
Poprawka czwarta modyfikuje przepis okreœla-

j¹cy sk³ad zespo³u kontroli zaka¿eñ szpitalnych,
likwiduj¹c wymóg, by cz³onkowie tego zespo³u by-
li zwi¹zani ze szpitalem stosunkiem pracy.

Przycisk obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta skraca z piêtnastu do dwu-

dziestu czterech godzin termin na zg³aszanie
przez lekarza lub felczera pañstwowemu powiato-
wemu inspektorowi sanitarnemu przypadku wy-
st¹pienia niepo¿¹danego odczynu poszczepien-
nego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma rozszerza kr¹g osób, które s¹

zobowi¹zane do pouczenia chorego o œrodkach
s³u¿¹cych zapobieganiu przeniesieniu zaka¿enia
na inne osoby wykonuj¹ce zawód medyczny.
Obowi¹zek ten w regulacji przyjêtej przez Sejm
na³o¿ony jest na lekarza, felczera, pielêgniarkê
lub po³o¿n¹, którzy rozpoznaj¹ lub podejrzewaj¹
zaka¿enie lub chorobê zakaŸn¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta uœciœla zakres delegacji

ustawowej dla ministra w³aœciwego do spraw
zdrowia, likwiduj¹c zbêdne powtórzenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 31)
Poprawka jedenasta wprowadza w³aœciw¹ na-

zwê wskazanego w tym przepisie zaka¿enia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Trzynasta te¿ jest wycofana.
Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u lu-
dzi w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 33)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zapobieganiu
orazzwalczaniuzaka¿eñ ichoróbzakaŸnychuludzi.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê
ono w druku nr 342Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Jana Wyro-
wiñskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje, które by³ pan uprzejmy wymieniæ, ze-

bra³y siê wczoraj i przedstawiaj¹ Wysokiemu Sena-
towinastêpuj¹ce stanowisko, je¿eli chodzi o zmianê
ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz
ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych. Komisje te proponuj¹, aby Wysoka Izba ra-
czy³a przyj¹æ cztery poprawki: drug¹, pi¹t¹, siódm¹
i ósm¹. Ponadto jestem zobowi¹zany poinformowaæ
Wysok¹ Izbê o tym, ¿e po³¹czone komisje, stosowa-
nie do w³aœciwego przepisu naszego regulaminu,
dokona³y zmiany treœci swojej poprawki, poprawki
ósmej w zestawieniu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca, pan Kazimierz

Kleina, lub pozosta³y senator sprawozdawca, pan
Grzegorz Banaœ, chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie.
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Przypominam, ¿e mniejszoœæ komisji wycofa³a
swoje poprawki, pierwsz¹ i trzeci¹ w druku
nr 342Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofane wnioski? Nie.

Przystêpujemy 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.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
drug¹. Zgodnie z poprawk¹ drug¹ wniosek o og³o-
szenie upad³oœci bêdzie móg³ zg³osiæ tylko d³u¿-
nik. Konsekwencj¹ poprawki jest wy³¹czenie sto-
sowania przepisu art. 20 ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma charakter doprecyzowu-

j¹cy. Przes¹dza, ¿e dokonywane obwieszczenie
dotyczy postanowienia o og³oszeniu upad³oœci.

(G³os z sali: A czwarta?)
(G³osy z sali: Wszystko w porz¹dku.)
Przyjêcie drugiej wyklucza g³osowanie nad

czwart¹, tak ¿e g³osujemy nad poprawk¹ pi¹t¹.
Poprawka pi¹ta ma charakter doprecyzowuj¹cy.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta odnosi kwotê wydzielon¹

upad³emu z sumy uzyskanej ze sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do sta-
wek czynszu w miejscowoœci, w której znajduje
siê lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za,

83 – przeciw. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma wprowadza mo¿liwoœæ przy-

znania zaliczki na poczet kwoty wydzielanej
upad³emu ze sprzeda¿y lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego wchodz¹cego w sk³ad ma-
sy upad³oœciowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Zgodnie z poprawk¹ ósm¹ s¹d, na wniosek wie-

rzyciela, uchyla plan sp³aty wierzycieli i umarza
postêpowania upad³oœciowe, gdy upad³y w okre-
sie wykonywania planu sp³aty wierzycieli doko-
nywa³ czynnoœci przekraczaj¹cych granice zwyk-
³ego zarz¹du.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych w ca-
³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz
ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci, które ustosunkowa³y siê
do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie, zawarte w druku nr 355Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Zbi-
gniewa Cichonia, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja postanowi³a przyj¹æ proponowane po-

prawki w zakresie uchylenia §3 w art. 1302 kodek-

22. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2008 r.
194 G³osowania

(marsza³ek B. Borusewicz)



su postêpowania cywilnego. I to by³a jedyna po-
prawka. W œlad za ni¹ oczywiœcie nast¹pi³y uchy-
lenie §4, co wynika³o z orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, i zmiana §5 przez wykreœlenie z nie-
go treœci paragrafu, który podlega uchyleniu.
Czyli §5 brzmia³by tak: przepisu §1 nie stosuje
siê, gdy obowi¹zek powsta³ na skutek sprawdze-
nia przez s¹d wskazanej przez stronê wartoœci
przedmiotu sporu lub zaskar¿enia.

Tylko tyle. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca, pan Leon Kieres, chc¹ za-
braæ g³os? Panie Senatorze?

(G³os z sali: Nie, nie.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowa-

dzone g³osowanie na wnioskiem o przyjêcie usta-
wy bez poprawek, a nastêpnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przedstawion¹ po-
prawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za,

80 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 40)

Poprawka zosta³a odrzucona… To znaczy
wniosek zosta³ odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy
bez poprawek przystêpujemy do g³osowania nad
wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka zmierza do usuniêcia przepisu, któ-
ry nienale¿ycie op³acone œrodki odwo³awcze
wniesione przez adwokata, radcê prawnego lub
rzecznika patentowego nakazuje s¹dowi odrzu-
ciæ, bez wezwania o uiszczenie op³aty.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 41)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-

deks postêpowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtej poprawki.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 42)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo dewizowe.

Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja
Ustawodawcza przygotowa³y jednobrzmi¹ce pro-
jekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Zatem mo¿emy g³osowaæ nad tym projektem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 62 g³osowa³o za, 22

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo de-
wizowe.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie zmiany – Kodeks cywilny.

Komisja Ustawodawcza przedstawi³a projekt
uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 44)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Komisja Ustawodawcza i Komisja Gospodarki
Narodowej przedstawi³y projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 45)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek
handlowych.

Powracamy do punktu dziewi¹tego…
(G³os z sali: Dziesi¹tego.)
Przepraszam.
Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, które po debacie przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie, które jest w druku
nr 353Z.

Pan senator Zbigniew Cichoñ – proszê na mó-
wnicê. Proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po³¹czone komisje przyjê³y bez poprawek pro-

jekt zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuñczego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W trakcie dyskusji wnioski zg³osili senatorowie

Kaleta i Paszkowski. Prócz tego sprawozdawcami
byli senatorowie Paszkowski i Kogut.

Czy któryœ z panów chce zabraæ g³os?
Pan senator Kaleta. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Uprzejmie proszê Wysok¹ Izbê o poparcie
moich wniosków.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam. O co?
(Senator Piotr Kaleta: O poparcie moich wnios-

ków.)
O poparcie, rozumiem.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci przeprowadzimy g³o-

sowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek, a nastêpnie, w przypadku jego od-
rzucenia, g³osowanie nad przedstawionymi po-
prawkami.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za, 30

– przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 46)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y projekt
uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Jest to druk nr 341A.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 47)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

Powracamy do punktu dwunastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y projekt
uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez
poprawek. Jest to druk nr 354A.

Przycisk obecnoœci, Wysoki Senacie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

26 – przeciw. (G³osowanie nr 48)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

Powracamy do punktu trzynastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, które przygotowa³y wspólne
sprawozdanie – jest to druk nr 358Z.

Znowu pan senator Zbigniew Cichoñ proszony
jest na mównicê. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje postanowi³y przyj¹æ wszystkie popraw-

ki, z wyj¹tkiem poprawki dziewi¹tej. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wnioski zg³osili panowie senatorowie Piesie-

wicz, Cichoñ, Piotrowicz.
Czy któryœ z panów chce zabraæ g³os?
(G³osy z sali: Nie, nie. Dziêkujemy.)
Panowie dziêkuj¹.
W takim razie mo¿emy g³osowaæ.
Najpierw g³osujemy nad poprawkami, a potem

nad podjêciem uchwa³y co do ca³oœci.
Poprawka pierwsza zmierza do poszerzenia

sk³adu Rady Programowej Krajowej Szko³y S¹do-
wnictwa i Prokuratury o cz³onków wskazanych
przez prezesów w³aœciwych rad reprezentuj¹cych
zawody prawnicze.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych… Przepraszam. Na 83 obec-

nych senatorów 64 g³osowa³o za, 18 – przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹, ósm¹ i dwudziest¹

pierwsz¹ g³osujemy ³¹cznie. Poszerzaj¹ one za-
dania Rady Programowej o zadanie dotycz¹ce
opiniowania sk³adu zespo³u egzaminacyjnego
oraz uzupe³niaj¹ przepisy szczególne dotycz¹ce
powo³ywania zespo³ów i komisji egzaminacyj-
nych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, wszyscy – za… Nie,

przepraszam, ktoœ zmieni³ decyzjê. 82 g³osowa³o
za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)

Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami trzeci¹ i dwudziest¹ ósm¹

g³osujemy ³¹cznie. Zastêpuj¹ one obowi¹zek
zwrotu stypendium, w przypadkach okreœlonych
ustaw¹, mo¿liwoœci¹ decydowania o zwrocie sty-
pendium przez dyrektora krajowej szko³y w wyj¹t-
kowych przypadkach, po wi¹¿¹cym zaopiniowa-
niu przez Radê Programow¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, 82 g³osowa³o za, 1 siê

wstrzyma³. (G³osowanie nr 51)
Poprawki zosta³y przyjête.
Czwarta poprawka dodaje przepis, który wska-

zuje, w jakich przypadkach wygasa kadencja dy-
rektora krajowej szko³y.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

83 obecnych senatorów, 82 g³osowa³o za, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 52)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Pi¹ta poprawka okreœla wymagania, jakie po-

winna spe³niaæ osoba, której mo¿e byæ powierzo-
ne pe³nienie obowi¹zków dyrektora krajowej
szko³y na czas jego zawieszenia w czynnoœciach.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
82 obecnych senatorów, 81 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Poprawka przyjêta.
Szósta poprawka ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
82 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Siódma poprawka zmierza do uporz¹dkowania

materii regulowanej tym przepisem, wyraŸnie za-
znaczaj¹c, które przepisy odnosz¹ siê do poszcze-
gólnych aplikacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Ósemka ju¿ zosta³a przeg³osowana.
Dziewi¹tka zrównuje liczbê sêdziów i prokura-

torów zasiadaj¹cych w sk³adzie zespo³ów i komisji
konkursowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 56)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Dziesi¹ta poprawka likwiduje zbêdne powtó-

rzenie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 57)
Poprawka przyjêta.
Jedenasta poprawka doprecyzowuje przepis.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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79 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.
(G³osowanie nr 58)

Poprawka przyjêta.
Dwunasta poprawka precyzuje odwo³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Poprawka przyjêta.
Nad trzynast¹, dwudziest¹ czwart¹ i dwudzie-

sta pi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Precyzuj¹ przepisy
poprzez wyraŸne wskazanie, ¿e cecha umyœlnoœci
b¹dŸ nieumyœlnoœci powinna byæ okreœlona przy
przestêpstwach skarbowych osobno.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 60)
Poprawki przyjête.
Czternasta reguluje sposób postêpowania przy

naborze na aplikacjê ogóln¹ w sytuacji, gdy w na
ostatnim z objêtych limitem przyjêæ miejscu znaj-
duje siê kilka osób z t¹ sam¹ liczb¹ punktów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 61)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Piêtnasta przesuwa przepis na inne miejsce

w ustawie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 obecnych senatorów, 79 g³osowa³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 62)
Poprawka przyjêta.
Nad szesnast¹ i dziewiêtnast¹ g³osujemy ³¹cz-

nie. Precyzuj¹ one przepisy odnosz¹ce siê do œlu-
bowania aplikantów poszczególnych aplikacji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 63)
Siedemnasta poprawka przestaje uzale¿niaæ

prawo wpisania siê na listê klasyfikacyjn¹ w ko-
lejnych latach od daty zakoñczenia aplikacji ogól-
nej w danym roku.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Osiemnastka ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 obecnych… Nie, 81 obecnych senatorów,

wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Dziewiêtnastka ju¿ zosta³a przeg³osowana.
Dwudziestka precyzuje przepis i stanowi, ¿e

w krajowej szkole bêd¹ odbywaæ siê zajêcia, zaœ
praktyki w innych miejscach, zgodnie z progra-
mem aplikacji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 66)
Poprawka przyjêta.
Dwudziesta pierwsza ju¿ przeg³osowana.
Dwudziesta druga usuwa zbêdn¹ treœæ przepi-

su ze wzglêdu na to, ¿e uprawnienie ministra
sprawiedliwoœci do wyznaczania przewodni-
cz¹cego zespo³u egzaminacyjnego wynika
z brzmienia ust. 2.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Dwudziesta trzecia przyznaje prawo do wyna-

grodzenia równie¿ tym osobom, które przeprowa-
dzaj¹ testy bêd¹ce czêœci¹ naboru na aplikacjê
ogóln¹ w siedzibach s¹dów lub prokuratur apela-
cyjnych poza siedzib¹ krajowej szko³y.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka dwudziesta szósta. Precyzu-

je ona, ¿e wykreœlenie aplikanta z listy aplikan-
tów w przypadku nieprzyst¹pienia do egzaminu
sêdziowskiego nast¹pi jedynie wtedy, gdy dany
aplikant nie z³o¿y³ wniosku o zezwolenie na
przyst¹pienie do egzaminu w terminie póŸniej-
szym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 69)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma ma charakter re-

dakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 70)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami dwudziest¹ dziewi¹t¹ i trzy-

dziest¹ pierwsz¹ g³osujemy ³¹cznie. Ujednolicaj¹
one przepisy nowelizowanych ustaw w zakresie
terminologii okreœlaj¹cej wymogi dotycz¹ce wy-
kszta³cenia kandydatów na prokuratorów, refe-
rendarzy i asystentów sêdziów oraz w zakresie
uprawnieñ przyznawanych ustaw¹ prezesowi,
wiceprezesowi i starszym radcom Prokuratorii
Generalnej Skarbu Pañstwa.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 71)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta usuwa zbêdny wyraz.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 72)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga zezwala na ubie-

ganie siê o stanowisko sêdziego równie¿ tym oso-
bom, które ukoñczy³y aplikacjê s¹dow¹ na do-
tychczasowych zasadach, bez wzglêdu na okres
jej trwania.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 73)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta trzecia ma charakter re-

dakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 74)
Poprawka przyjêta.

Poprawka trzydziesta czwarta zrównuje do po-
ziomu dwóch lat okres wykonywania pracy w cha-
rakterze referendarza s¹dowego lub asystenta sê-
dziego, który pozwoli ubiegaæ siê o stanowisko sê-
dziego s¹du rejonowego osobom, które ukoñczy³y
aplikacjê s¹dow¹ i zda³y egzamin sêdziowski na
dotychczasowych zasadach.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 75)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta pi¹ta zrównuje do pozio-

mu szeœciu lat okres wykonywania pracy w cha-
rakterze referendarza s¹dowego lub asystenta sê-
dziego, który pozwoli ubiegaæ siê o stanowisko sê-
dziego s¹du rejonowego osobom, które choæ nie
ukoñczy³y aplikacji innej ni¿ referendarska, zda³y
egzamin sêdziowski.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 76)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta szósta stanowi, ¿e osoby,

które zosta³y zatrudnione na stanowisku asy-
stenta sêdziego na dotychczasowych zasadach,
spe³niaj¹ warunki konieczne do zajmowania tego
stanowiska po wejœciu w ¿ycie niniejszej noweli-
zacji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 77)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta siódma ma charakter

precyzuj¹cy, Wysoki Senacie.
(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê. Panie Senatorze Kwiatkowski,

proszê o ciszê.
Obecnoœæ.
Kto jest za…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: A jak ja prosi-

³em…)
Ale pan prosi³ o co innego, Panie Senatorze.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 78)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy g³osowaæ nad uchwa³¹ w sprawie

ca³oœci.
Obecnoœæ.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

27 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 79)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o Krajowej
Szkole S¹downictwa i Prokuratury.

Powracamy do punktu czternastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki Na-
rodowej przedstawi³y projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o wprowadzenie poprawki do ustawy.
W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad poprawk¹,
a potem nad uchwa³¹ w sprawie ca³oœci.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹.
Ma ona charakter porz¹dkuj¹cy. Modyfikuje

przepis okreœlaj¹cy zasady dorêczania stronom
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy zatem g³osowaæ nad uchwa³¹ w spra-

wie ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 81)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

Powracamy do punktu piêtnastego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy – druk nr 359A. Najpierw
g³osujemy nad poprawkami, a potem nad uchwa-
³¹ w sprawie ca³oœci.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza wskazuje, ¿e organem w³a-

œciwym do wymiany zagranicznego prawa jazdy
na polskie oraz dokonania w nim wpisu potwier-
dzaj¹cego spe³nienie wymagañ uprawniaj¹cych
do wykonywania zawodu, w stosunku do kierow-
cy spoza Unii Europejskiej, mo¿e byæ tak¿e staro-

sta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
kierowcy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 82)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma charakter porz¹dkuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 83)
Poprawka przyjêta.
Uchwa³a w sprawie ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 84)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Powracamy do punktu szesnastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu i Komisja
Gospodarki Narodowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Najpierw g³osowanie nad poprawk¹, a potem
nad ca³oœci¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹.
Ma ona na celu wskazanie, ¿e przes³ank¹ na-

dania przez starostê cechy identyfikacyjnej po-
jazdowi zabytkowemu powinna byæ okolicznoœæ
nieposiadania cechy oryginalnie naniesionej
przez producenta – cokolwiek to znaczy. Jedno-
czeœnie poprawka precyzuje przedmiot wydawa-
nej w takim wypadku opinii rzeczoznawcy samo-
chodowego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 85)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Uchwa³a w sprawie ca³oœci, Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 86)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Widzê, ¿e zbli¿a siê senator Zientarski.
A wiêc powracamy do punktu siedemnaste-

go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
skierowa³ projekt do Komisji Ustawodawczej i Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
i zobowi¹za³ te komisje do przedstawienia dodat-
kowego sprawozdania – druk nr 155X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Proszê pana senatora sprawozdawcê Piotra

Zientarskiego o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Ustawodawczej i Komisji

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich reko-
mendujê przyjêcie poprawek: pierwszej, trzeciej
i pi¹tej. Dziêkujê bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Czy bêdzie lepiej?)
Na pewno.
(G³os z sali: Lepiej ni¿ by³o.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

W scenariuszu nie mam odpowiedzi na to pyta-
nie, Panie Senatorze.

W trakcie drugiego czytania wnioski zg³osili se-
natorowie: Augustyn, Skurkiewicz i Gruszka. Czy
któryœ z panów senatorów chce zabraæ g³os?

(G³os z sali: Dziêkujê.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Pan senator

Gruszka chce.)
Pan senator Gruszka.
Zapraszam na mównicê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poprawka, któr¹ zaproponowa³em w trakcie de-

baty, w zasadzie wychodzi³a naprzeciw sygna³om,
jakie pada³y ze wszystkich stron tej Izby, naprzeciw
tym wnioskom, aby po³¹czyæ zadania zwi¹zane z in-
frastruktur¹ i œrodowiskiem w zakresie dzia³ania
jednej komisji. Moja poprawka mówi³a, ¿eby zada-
nia Komisji Gospodarki Narodowej, które zwi¹zane
s¹ z gospodark¹ przestrzenn¹ i mieszkaniow¹, bu-
downictwem, transportem, ³¹cznoœci¹, informaty-
zacj¹ i gospodark¹ morsk¹, w³¹czyæ w zakres dzia-
³ania komisji œrodowiska. Jest jeszcze chwila na to,
abyœcie siê zastanowili nad przyjêciem tej popraw-
ki. Nie sk³adam proœby, bo kolega Kaleta zosta³
skarcony. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

pytanie sprawozdawcy b¹dŸ wnioskodawcom?
(Senator Ryszard Bender: Nie bêdzie skarco-

ny?)
Przez kogo? Przez pana senatora Bendera, jak

rozumiem.
Nikt siê nie zg³osi³, zatem przystêpujemy do

g³osowania, najpierw nad poprawkami, jak
wszyscy wiemy, a nastêpnie nad przyjêciem pro-
jektu uchwa³y w sprawie ca³oœci.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawkami
pierwsz¹ i pi¹t¹. G³osujemy ³¹cznie. Powierzaj¹
one Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i je-
go organów oraz dodaj¹ do Regulaminu Senatu
przepisy dotycz¹ce trybu rozpatrywania petycji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za, 28

– przeciw, 1 siê wstrzyma³, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 87)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga przenosi sprawy bezpieczeñ-

stwa publicznego z zakresu dzia³ania Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji do za-
kresu Komisji Obrony Narodowej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 1 g³osowa³ za, 80

– przeciw. (G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Poprawka trzecia…
Nie rozumiem, dlaczego Wysokiej Izbie tak we-

so³o.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Konsekwentny

do koñca…)
…zmierza do uchylenia przepisu, w myœl które-

go ogólnie dostêpnym, nieurzêdowym sprawo-
zdaniem z przebiegu posiedzeñ Senatu i komisji
senackich jest „Diariusz Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej”.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Na 81 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 89)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: Jaki zaskoczony…)
Pañstwo Senatorowie, jak bêdziecie sobie b³ê-

dnie podpowiadaæ, to ci¹gle bêd¹ jakieœ b³êdy.
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Poprawka czwarta przenosi z zakresu dzia³ania
Komisji Gospodarki Narodowej do zakresu komi-
sji œrodowiska sprawy gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, budownictwa, transportu, ³¹cz-
noœci, informatyzacji i gospodarki morskiej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Weso³oœæ na sali)
Na 81 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za, 48

– przeciw, 3 siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 90)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad uchwa-

³¹ w sprawie ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za, 26

– przeciw, 2 siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 91)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmiany Regulami-
nu Senatu.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania naszych uchwa³ przez
komisje sejmowe.

Porz¹dek zosta³ wyczerpany, dziêkujê pañstwu.
Senatorowi Januszowi sk³adam ¿yczenia z okazji

imienin w dniu jutrzejszym, dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorskich.
(Senator Ryszard Bender: Jestem zg³oszony,

Panie Senatorze.)
Tak jest, proszê bardzo, Panie Senatorze.
Zaraz, trzydzieœci sekund przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Mo¿na?)
Tak jest.

Senator Ryszard Bender:

Wysoki Senacie, oœwiadczenie kierujê do pana
Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Wiadomo zapewne panu i pañskiemu gabine-
towi, jak ma³o tak zwanej odnawialnej energii
mamy w Polsce. Ze strony Komisji Europejskiej
gro¿¹ naszemu pañstwu drastyczne kary w wy-
padku niezwiêkszenia jej poziomu do 2020 r.
Rozwój tak zwanej energetyki zielonej i wiatrowej
uzyskujemy z trudem, s¹ to iloœci œladowe. Ze
wzglêdu na specyfikê naszego kraju mo¿emy
i powinniœmy liczyæ przede wszystkim na zasoby
geotermalne i geotermiczne. Wed³ug ustaleñ ba-
dawczych, naukowych stanowi¹ one 99,8% od-
nawialnych Ÿróde³ energii w Polsce. Pod powie-

rzchni¹ naszego kraju znajduje siê oko³o 6 tysiê-
cy km3 gor¹cych wód i pary. Takiej obfitoœci tej
energii nie posiadaj¹ Niemcy. Tam jednak bez
wiêkszego rozg³osu inicjuje siê odwierty w celu
wydobycia energii geotermalnej i geotermicznej.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel, w³adze po-
szczególnych landów niemieckich p³ac¹ miliony
euro firmom i osobom, które podejmuj¹ inicjaty-
wy pozyskania wspomnianej energii. U nas
w Polsce, Panie Premierze, trwa cisza medialna
w tej sprawie. Nie, Ÿle mówiê, w mediach mamy
do czynienia jeœli nie z wykpiwaniem, to przynaj-
mniej z lekcewa¿eniem mo¿liwoœci pozyskiwania
w Polsce niezwykle bogatych z³ó¿ energii geoter-
malnej i geotermicznej.

Niestety, pañscy ministrowie nie tylko utrud-
niaj¹, ale wrêcz torpeduj¹, ze szkod¹ dla Polski,
unikatowe inicjatywy podejmowane w tym wzglê-
dzie. Mam na myœli inicjatywê Fundacji „Lux Ve-
ritatis” z Torunia, która maj¹c zapewnione wspar-
cie finansowe poprzedniego, ale i pañskiego
rz¹du, rozpoczê³a i prowadzi niezbêdne do uzys-
kania wspomnianej energii odwierty. S¹ ju¿ pozy-
tywne rezultaty, ale Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, przy aprobacie
pañskiego ministra Macieja Nowickiego, wspiera-
ny te¿ przez sekretarza stanu Stanis³awa Gaw-
³owskiego, wrêcz niecierpi¹cego inicjatywy Fun-
dacji „Lux Veritatis”, cofn¹³ dotacje na odwierty
energii wyp³acane jeszcze w styczniu bie¿¹cego
roku, a nastêpnie bez formalnego wypowiedzenia
zerwa³ umowê w maju obecnego roku. Sta³o siê to
w momencie, gdy ju¿ pojawi³y siê pierwsze pozyty-
wne rezultaty, które podziwiaj¹ przybywaj¹cy do
Torunia specjaliœci z Niemiec, z Houston w Sta-
nach Zjednoczonych i z Arabii Saudyjskiej. Wier-
cenia osi¹gnê³y ju¿ g³êbokoœæ 2770 m, a tempera-
tura wydobywanej wody osi¹ga 70°, wyp³ywa jej
500 m3 na godzinê. To prawda, wed³ug amerykañ-
skich ekspertów, przy tamtejszej technologii, ju¿
przy temperaturze 60° uruchamia siê elektro-
ciep³ownie, ale pozyskanie tamtej, wy¿szej te-
chnologii dla wody i pary o temperaturze 60° czy
70° by³oby dro¿sze ni¿ dalsze pog³êbianie odwier-
tów, zapewniaj¹ce jeszcze wy¿sz¹ temperaturê
wody i pary. Do planowanych chwilowo 3000 m
g³êbokoœci pozostaje zaledwie 230 m, i niebawem,
za tydzieñ, dwa, trzy tygodnie, zostanie to w Toru-
niu osi¹gniête. Te koñcowe dzia³ania wymagaj¹
jednak chocia¿by minimalnego zwiêkszenia œrod-
ków finansowych wstrzymywanych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. Trzeba w Toruniu jak najszybciej konty-
nuowaæ tak zwane rurowanie i rdzeniowanie od-
wiertów, by dotrzeæ do g³êbokoœci 3000 m, a na-
wet g³êbiej. Najwybitniejsi specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e
na poziomie 5000 m wody i pary mog¹ mieæ
300°C, a na poziomie 7000 m nawet 400°C. To
skarb dla Polski ogromny.
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Panie Premierze, idzie o wielk¹ rzecz. Mo¿emy
wyprzedziæ Niemcy, mo¿emy przyk³adem Torunia
zachêciæ inne obszary Polski do budowy elektro-
ciep³owni geotermalnych i zaimponowaæ polsk¹
inicjatyw¹ naszym s¹siadom. Nie powinien prze-
szkadzaæ we wsparciu inicjatywy Fundacji „Lux
Veritatis” fakt, ¿e jest ona zwi¹zana poœrednio
z zakonem ojców redemptorystów, z Radiem Ma-
ryja. To tylko chwa³a dla tego zakonu i tego radia.
Nie mo¿emy, Panie Premierze, cofaæ siê do mrocz-
nego koñca lat miêdzywojennych, gdy Felicjan
S³awoj Sk³adkowski, ówczesny prezes Rady Mini-
strów, czyni³ utrudnienia ojcu Maksymilianowi
Kolbemu, krytykuj¹c sam i z ministrami pomys³y
ojca Kolbego dotycz¹ce tworzenia w Polsce tele-
wizji, a nawet radia w Niepokalanowie, gdy¿ któ-
ryœ z jego ministrów pertraktowa³ z firmami ho-
lenderskimi i bodaj¿e z niemieckim Telefunkiem.

Pan, Panie Premierze, pokonawszy opór œrodo-
wisk ministrów stosuj¹cych dyskryminacjê, mo-
¿e sprawiæ, ¿e za jego rz¹du pojawi siê w Polsce, za
spraw¹ ojców redemptorystów z Torunia, pier-
wsza w naszym kraju elektrociep³ownia geoter-
malna. Z pewnoœci¹ ca³a Polska bêdzie z niej
dumna. Jestem przekonany, ¿e równie¿ i pan pre-
mier. Podpisane: Ryszard Bender, senator RP.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Piotr Wach, który w zasadzie

by³ pierwszy w kolejnoœci do odczytywania oœ-
wiadczeñ.

(Senator Ryszard Bender: Niestety, ja by³em
pierwszy, Panie Marsza³ku.)

(Senator Piotr Wach: Nie.)
Nie, wszystko wed³ug listy, verba volant, scrip-

ta manent, Panie Senatorze. Ale pan, Panie Sena-
torze, swoje ju¿ odczyta³.

Pan senator Piotr Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku!
Moje oœwiadczenie jest skierowane do ministra

spraw zagranicznych, pana Rados³awa Sikor-
skiego.

Dotyczy ono sprawy krwawych przeœladowañ
chrzeœcijan w Indiach, które od trzech miesiêcy
maj¹ charakter intensywny.

Trzy miesi¹ce temu w Indiach zaczê³y siê maso-
we, krwawe przeœladowania chrzeœcijan. Rozpo-
czê³y siê one w stanie Orisa i rozprzestrzeni³y siê
w tym kraju, szczególnie je¿eli chodzi o Indie po³u-
dniowe. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy najprawdo-
podobniej jest wzrost nacjonalizmu hinduskiego,

a tak¿e budowa fundamentalizmu pañstwa hin-
duistycznego. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e maj¹ na
to wp³yw w pewnym sensie kraje s¹siednie, w któ-
rych wzrasta fundamentalizm o charakterze isla-
mistycznym.

Chrzeœcijanie s¹ tam niewygodni, dlatego ¿e
chrzeœcijanie g³osz¹ równoœæ, co w takim trady-
cyjnym spo³eczeñstwie kastowym jest rzecz¹ bar-
dzo niewygodn¹ i w odbiorze fundamentalistów
ostro k³óci siê z tradycj¹. Te przeœladowania to s¹
przeœladowania masowe, krwawe, prowadz¹ one
do zabijania ludzi, gwa³tów, niszczenia dóbr i wy-
ganiania ludzi z wiosek, z miejsc zamieszkania.
Tak ¿e nie s¹ to incydenty ani szykany, tylko s¹ to
prawdziwe, prowadzone na du¿¹ skalê ciê¿kie
przeœladowania.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e chrzeœcijañstwo nie
boi siê mêczeñstwa i to nie o to chodzi. Jednak
w œwiecie cywilizowanym, gdzie przestrzega siê
praw cz³owieka, miêdzy innymi my, tak¿e jako
chrzeœcijanie, powinniœmy wyraŸnie temu siê
przeciwstawiæ i domagaæ siê interwencji naszego
rz¹du kana³ami dyplomatycznymi. I o to w³aœnie
do pana ministra siê zwracam.

Uzasadniæ to mo¿na bardzo prosto. ONZ pod-
pisa³a Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka
i jest zobowi¹zana przestrzegaæ zasad niedyskry-
minacji i nieprzeœladowania swoich obywateli.
Dodatkowo mo¿na powiedzieæ jeszcze rzecz na-
stêpuj¹c¹: Indie s¹ krajem o olbrzymim dorobku
i równie¿ krajem bardzo ambitnym. Z Indii w³aœ-
nie wywodzili siê Mahatma Gandhi, a nastêpnie
Indira Gandhi i pod wieloma wzgl¹dami Indie ja-
ko kraj by³y wzorem tolerancji i w³aœciwego po-
stêpowania. Wspó³czesne Indie s¹ krajem ambit-
nym. Ostatnio wystêpowa³y w grupie G-20,
a wiêc s¹ krajem, który chce jakby przewodziæ
œwiatu, nale¿eæ do grupy przewodz¹cej, która
ustanawia wspó³czesne standardy cywilizacyj-
ne. Taki kraj absolutnie nie mo¿e tolerowaæ prze-
œladowañ na swoim terenie. Indie maj¹ ogromny
dorobek i ogromne ambicje naukowe. Maj¹ du¿y
program kosmiczny, którego mo¿na im pozaz-
droœciæ, program atomowy. Taki kraj, który w pe-
wnym sensie jest wzorem dla œwiata, dla innych
krajów, dla otoczenia, nie mo¿e sobie pozwalaæ
na coœ takiego i przymykaæ oczu na to, co siê
dzieje ze znaczn¹ grup¹ obywateli, którzy wyzna-
j¹ chrzeœcijañstwo.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana mini-
stra, aby by³ uprzejmy, o ile tego dot¹d nie zrobi³,
kana³ami dyplomatycznymi domagaæ siê od
rz¹du Indii przeciwstawiania siê tym przeœlado-
waniom, zainterweniowaæ w tej sprawie, równie¿,
o ile to mo¿liwe, na forum ONZ, gdzie Indie odgry-
waj¹ istotn¹ rolê. Myœlê, ¿e takie wyst¹pienie jest
naszym obowi¹zkiem w ogóle, a w szczególnoœci
dlatego, ¿e nasz kraj jest krajem chrzeœcijañskim
i czujemy jeszcze dodatkow¹ solidarnoœæ z tymi
ludŸmi, którzy tam cierpi¹. Dziêkujê.

22. posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2008 r.
Oœwiadczenia 203

(senator R. Bender)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Eryk Smulewicz, proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Postaram siê byæ szybszy.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Prze³om pierwszej i drugiej dekady listopada

ka¿dego roku to okres, w którym obchodzimy ko-
lejne rocznice odzyskania przez Polskê niepodleg-
³oœci. W roku bie¿¹cym by³a to dziewiêædziesi¹ta
rocznica. W ró¿nych miejscach naszego kraju or-
ganizowane s¹ rozmaite uroczystoœci, imprezy
i wydarzenia. Zawsze maj¹ one donios³y i patrio-
tyczny charakter.

Równie¿ w województwie mazowieckim, w re-
gionie pó³nocnego Mazowsza obchody dziewiêæ-
dziesi¹tej rocznicy odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci mia³y szczególny wymiar. Warto
w tym miejscu wskazaæ dwa wydarzenia.

Pierwsze to II Bieg Niepodleg³oœci, który zgro-
madzi³ niemal czterystu zawodników w katego-
riach szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadpodstawowych oraz w kategorii open. Warto
podkreœliæ, ¿e najstarszy uczestnik tego biegu
mia³ osiemdziesi¹t lat. By³a to impreza o charak-
terze sportowym, ale chodzi³o równie¿ o to, ¿eby
w zdrowy sposób uczciæ Œwiêto Niepodleg³oœci.

Warto równie¿ powiedzieæ o inicjatywie œrodo-
wisk gospodarczych, konkretnie Izby Gospodar-
czej Regionu P³ockiego, która zorganizowa³a
III P³ocki Bal Niepodleg³oœciowy. Wydarzeniu te-
mu towarzyszy³y niepowtarzalny nastrój, muzyka
i œpiew pieœni patriotycznych. Tegorocznemu ba-
lowi towarzyszy³a równie¿ loteria, z której dochód
przeznaczony by³ na cele charytatywne.

Mia³em okazjê braæ udzia³ w obu wydarzeniach
i pragnê potwierdziæ, ¿e mia³y one bardzo donios³y
i uroczysty charakter. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Panie Marsza³ku! Pani Senator! Panowie Sena-
torowie! Szanowni Pañstwo!

Ja w imieniu w³asnym i senatora Stanis³awa
Gorczycy chcia³bym z³o¿yæ oœwiadczenie skiero-
wane do Cezarego Grabarczyka, ministra infra-
struktury.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz zmianie niektórych ustaw do mojego biura

wp³ynê³o wiele apeli i protestów w sprawie negaty-
wnych skutków, jakie niesie wspomniana ustawa
dla w³aœcicieli i u¿ytkowników ogrodów dzia³ko-
wych.

G³ówna kwestia, jak¹ podnosz¹ dzia³kowcy, to
utrata wszelkich praw do odszkodowañ w przy-
padku realizacji inwestycji drogowych na obec-
nych terenach dzia³kowych. Œrodowisko
dzia³kowców nie krytykuje potrzeby wprowadze-
nia u³atwieñ w realizacji tych inwestycji, lecz
uwa¿a, ¿e tak du¿e ograniczenia jego praw s¹ nie-
wspó³mierne do ewentualnych korzyœci p³y-
n¹cych z wejœcia w ¿ycie ustawy.

Zwracamy siê do pana ministra z proœb¹ o od-
powiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

Czy w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji drogo-
wych niezbêdne jest tak dalece id¹ce ograniczenie
czy wrêcz pozbawienie praw dzia³kowców?

Czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje
zrewidowanie swojego stanowiska w tej sprawie
i wprowadzenie zmian w prawie tak, aby by³o ono
mniej krzywdz¹ce dla w³aœcicieli i u¿ytkowników
ogrodów dzia³kowych? Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Henryk WoŸniak. Zapraszam.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym prosiæ o poœwiêcenie chwili spra-

wie, która odbi³a siê g³oœnym echem, a dotyczy
dwóch pos³ów do litewskiego Sejmu, panów Mi-
cha³a Mackiewicza i Waldemara Tomaszewskie-
go, maj¹cych polskie pochodzenie, Polaków.

W Sejmie litewskim ju¿ po zaprzysiê¿eniu zo-
sta³ sformu³owany wniosek maj¹cy na celu po-
zbawienie mandatów poselskich wymienionych
pos³ów w zwi¹zku z tym, ¿e s¹ oni posiadaczami
Karty Polaka. Ale G³ówna Komisja Wyborcza nie
mo¿e odebraæ mandatów osobom, które ju¿ otrzy-
ma³y legitymacje poselskie i które zosta³y zaprzy-
siê¿one przez Sejm litewski. W zwi¹zku z tym zo-
sta³ sformu³owany wniosek, by to Sejm pozbawi³
mandatów obu pos³ów. Jednak Sejm litewski
skierowa³ ten wniosek do rozpatrzenia przez S¹d
Konstytucyjny. W gronie osób popieraj¹cych ta-
kie stanowisko jest prezydent Litwy Valdas
Adamkus.

Chcia³bym w zwi¹zku z tym zwróciæ siê z ape-
lem do szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, pana ministra Kownackiego – maj¹c
na wzglêdzie wyj¹tkowo dobre osobiste relacje
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha
Kaczyñskiego, i prezydenta Republiki Litewskiej,
pana Valdasa Adamkusa – by prezydent Najjaœ-
niejszej Rzeczypospolitej zechcia³ w trakcie naj-
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bli¿szego spotkania prezydentów obu krajów
przedstawiæ istotê Karty Polaka i wyjaœniæ, ¿e jej
posiadanie nie powoduje nastawienia jej posiada-
cza przeciwko w³asnemu krajowi, a jedynie jest
potwierdzeniem przynale¿noœci do narodu pol-
skiego.

Sprawa ma oczywiœcie du¿e znaczenie – mimo
liczby osób, których dotyczy, czyli zaledwie dwóch
– bowiem wyznacza ona pewne ramy wzajemnych
stosunków miêdzy Polsk¹ i Litw¹, krajami nale-
¿¹cymi do Unii Europejskiej, krajami o wielowie-
kowej wspólnej historii. Jeœli mia³oby siê staæ tak,
¿e pos³owie litewscy polskiego pochodzenia utra-
ciliby mandaty tylko z tego wzglêdu, ¿e maj¹ urzê-
dowo potwierdzon¹ przynale¿noœæ do narodu pol-
skiego, to w moim przekonaniu oznacza³oby to ³a-
manie standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Euro-
pejskiej.

I druga kwestia, o wys³uchanie której proszê
Wysok¹ Izbê i z któr¹ zwracam siê do ministra
spraw zagranicznych, to sprawa funkcjonowania
Jugendamtów, urzêdów do spraw m³odzie¿y, in-
stytucji federalnych funkcjonuj¹cych w Republi-
ce Federalnej Niemiec. Ich dzia³alnoœæ, maj¹ca
oficjalnie na celu ochronê praw dzieci, wywo³uje
bardzo wiele kontrowersji w Polsce, ale nie tylko
tu, bo tak¿e w wielu innych krajach, dotyczy bo-
wiem dzia³añ wobec dzieci z ma³¿eñstw miesza-
nych, w których jedno z rodziców jest Niemcem.
Sprawa ta wywo³uje wielkie wzburzenie równie¿
na arenie Parlamentu Europejskiego, w Komisji
Petycji Parlamentu Europejskiego. Powsta³o ju¿
Stowarzyszenie „Rodzice przeciw dyskryminacji”,
w którym zrzeszyli siê rodzice Polacy maj¹cy prze-
konanie o dyskryminowaniu ich praw rodziciel-
skich. Powsta³o tak¿e bardzo silne stowarzysze-
nie rodziców francuskich.

Chcia³bym zapytaæ ministra spraw zagranicz-
nych: jak polskie placówki konsularne monitoru-
j¹ te problemy? S³ysza³em wprawdzie w trakcie

debaty w Wysokim Senacie – zreszt¹ sam zadawa-
³em wtedy pytania na temat Konwencji w sprawie
kontaktów z dzieæmi – ¿e Ministerstwu Spraw Za-
granicznych znana jest dzia³alnoœci Jugendam-
tów. Ale nie us³ysza³em, Wysoka Izba tak¿e nie
us³ysza³a, wyczerpuj¹cej odpowiedzi na temat
skali zagro¿eñ dla dzieci z ma³¿eñstw, w których
jedno z rodziców jest Polakiem.

Mam wra¿enie, ¿e sprawa, która wraca na pier-
wsze strony prasy, nie jest nale¿ycie monitorowa-
na przez polskie placówki konsularne, ¿e nie za-
pewniaj¹ one w³aœciwej ochrony dzieciom pol-
skim przebywaj¹cym na terenie Republiki Fede-
ralnej Niemiec, a Jugendamty, urzêdy znane
z bardzo zaborczego chronienia praw zwi¹zanych
z przynale¿noœci¹ tych dzieci do narodu niemiec-
kiego, naruszaj¹ prawa cz³owieka.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do ministra
spraw zagranicznych o szczegó³ow¹ informacjê
w tym zakresie: jak placówki konsularne monito-
ruj¹ tê sytuacjê i w jaki sposób zapewniaj¹ nie-
zbêdn¹ pomoc obywatelom polskim?

Dziêkujê, Panie Marsza³ku, Dziêkujê Wysoka
Izbo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-

nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficz-
nego.

Informujê te¿, ¿e protokó³ dwudziestego dru-
giego posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej 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 drugie posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê pañstwu bardzo. Dobranoc.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 37)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
2 M. Adamczak - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + - + + + + + + - - + - - -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender + + + + + + + + ? + + + + + - - + - - -
8 J. Bergier - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
9 S. Bisztyga - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
11 K. Bochenek - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
12 B.M. Borusewicz - + + + + + - + + + - - - - + + - + + -
13 B. Borys-Damiêcka - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + ? - + ? - -
17 W. Cimoszewicz ? + - + ? ? - ? + + ? ? - - + ? - ? ? -
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
22 J. Duda - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
23 J. Fetliñska + + + + + + + + ? + + + + + - - + - - -
24 P.K. G³owski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
26 S.A. Gorczyca + + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
27 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
29 M.T. Grubski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
30 P.A. Gruszczyñski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
32 A.S. Grzyb - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
34 S.A. Iwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
36 S. Jurcewicz - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
39 L. Kieres - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
40 K.M. Kleina - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + - - + - ? -
42 P. Klimowicz - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
43 R. Knosala - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
45 M. Konopka - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
46 B.J. Korfanty . + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
47 S. Kowalski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
49 W.J. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Kwiatkowski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
51 R.E. Ludwiczuk - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + - - -
53 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
57 A.A. Motyczka - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
58 R.K. Muchacki - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
59 I. Niewiarowski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
60 M. Ok³a - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
61 J. Olech - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + ? + + + + + - - + - - -
63 A. Owczarek - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
66 Z.M. Paw³owicz - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
67 A. Person - + - - - - - + + + - - - - + + - + . -
68 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 K.M. Piesiewicz - + - - - - - + + + - - - - + + - + + #
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
72 J.W. Rachoñ + + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
73 M.D. Rocki - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
74 Z. Romaszewski + + + + + + + - + + + . + + - - + - - -
75 J. Rotnicka - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
76 J. Rulewski - + - - - - - + + + - - - - + + - - + -
77 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
79 J. Sepio³ - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
83 E.S. Smulewicz - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
84 J. Swakoñ - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
85 Z.M. Szaleniec - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
86 A. Szewiñski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
87 G.A. Sztark - + - - - - - + + + - - - ? + + - + + -
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak - + - - - - - + # + - - - - + + - + + -
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + - - + - - -
94 M. Wojtczak - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
95 H.M. WoŸniak - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
96 J. Wyrowiñski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
97 S. Zaj¹c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 K.P. Zaremba - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -
99 P.B. Zientarski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -

100 M. Zió³kowski - + - - - - - + + + - - - - + + - + + -

Obecnych 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 84 85 85 85 85 85 85 84 85
Za 32 85 32 33 32 32 31 82 81 85 31 30 31 31 55 53 31 52 52 0
Przeciw 51 0 53 52 52 52 54 2 0 0 53 53 54 53 29 31 54 31 30 84
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
210 Wyniki g³osowañ

. nieobecny;  + za;  - przeciw;  ? wstrzyma³ siê;  # nie g³osowa³



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + + - + + + + + + + + + + + + - + + + #
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
57 A.A. Motyczka + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
58 R.K. Muchacki + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
59 I. Niewiarowski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
60 M. Ok³a + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
61 J. Olech + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
63 A. Owczarek + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
66 Z.M. Paw³owicz + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
67 A. Person + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
68 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 K.M. Piesiewicz + + ? + + + + + + + + + + + + - + + + -
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
73 M.D. Rocki + + - + + + + + + + + + + + + + + . + -
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
75 J. Rotnicka + + - + + + + + # + + + + + + - + + + -
76 J. Rulewski + + - + + + + + # + + + + + + - + # + -
77 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
79 J. Sepio³ + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
83 E.S. Smulewicz + + ? + + + + + . + + + + + + - + # + -
84 J. Swakoñ + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
85 Z.M. Szaleniec + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
86 A. Szewiñski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
87 G.A. Sztark + + ? + + + + + + + + + + + + - + + + -
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak + + - + + + + + + + + + + + + + + + + -
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
94 M. Wojtczak + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
95 H.M. WoŸniak + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
96 J. Wyrowiñski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
97 S. Zaj¹c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 K.P. Zaremba + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -
99 P.B. Zientarski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -

100 M. Zió³kowski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + -

Obecnych 84 85 85 85 85 85 85 85 84 84 84 85 85 85 85 85 85 84 85 85
Za 84 84 35 84 85 85 85 85 82 84 84 84 85 85 85 2 85 82 85 3
Przeciw 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 80
Wstrzyma³o siê 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
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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 85 85 84 84 84 84 82 82 83 83 83 83 82 82 81 81 79 79 80 80
Za 82 83 62 84 84 52 82 56 64 82 82 82 81 82 81 30 79 79 80 80
Przeciw 0 1 0 0 0 30 0 26 18 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 2 1 22 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
214 Wyniki g³osowañ

. nieobecny;  + za;  - przeciw;  ? wstrzyma³ siê;  # nie g³osowa³



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 80 80 81 80 81 81 81 81 81 80 81 80 80 80 81 81 81 80 81 81
Za 80 79 81 80 81 81 80 81 81 80 81 79 80 80 81 81 81 80 52 81
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
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
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 81 81 80 80 81 81 81 81 81 81 81
Za 80 81 80 80 80 80 51 1 79 30 53
Przeciw 0 0 0 0 0 0 28 80 1 48 26
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 22. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Jana Dobrzyñskiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Wysoki Senacie!
Przyjêty przez rz¹d projekt ustawy o emeryturach pomostowych wymaga dalszych konsultacji ze stro-

n¹ spo³eczn¹ i zwi¹zkami zawodowymi. Obecne zasady przechodzenia na wczeœniejsze emerytury powin-
ny wiêc zostaæ tymczasowo zachowane, a dodatkowy czas powinien byæ przeznaczony na wypracowanie
lepszego projektu. Wiele niedoci¹gniêæ i braków w obecnym projekcie wskazuje na tymczasowoœæ roz-
wi¹zania kwestii emerytur pomostowych, na znaczn¹ niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹, a tym samym na ko-
niecznoœæ poszukiwania kolejnych, bardziej optymalnych alternatyw.

Rz¹d s³usznie szuka mo¿liwoœci zmniejszenia wydatków. Niestety, szuka ich w niew³aœciwym miejscu –
chce to zrobiæ kosztem najciê¿ej pracuj¹cych, którzy wykonuj¹c prace w szczególnych warunkach lub prace
o szczególnym charakterze, zas³u¿yli na wczeœniejsz¹ emeryturê. Zgodnie z tekstem ustawy przekazanym do
Senatu wykaz prac w szczególnych warunkach zawiera czterdzieœci pozycji, a wykaz prac o szczególnym cha-
rakterze – dwadzieœcia cztery, podczas gdy pierwotnie planowano piêædziesi¹t jeden rodzajów prac.

Wed³ug twórców projektu ustawy rozwi¹zania w niej przyjête oparte s¹ na kryteriach medycznych,
a nie spo³ecznych czy politycznych. Czy wobec tego zmiany wprowadzone w stosunku do pocz¹tkowej li-
sty prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze wynikaj¹ ze z³agodzenia kryte-
riów medycznych? Jakie to kryteria medyczne s¹ na tyle elastyczne, ¿e raz zaliczaj¹ do tej grupy czterdzie-
œci zawodów, innym zaœ razem piêædziesi¹t jeden, co daje dwudziestopiêcioprocentow¹ zmianê w stosun-
ku do stanu wyjœciowego? Czy taka fakultatywnoœæ nie jest efektem niedopracowania kryteriów, a pozo-
stawiona dowolnoœæ zaliczania poszczególnych zawodów nie jest polem do uwzglêdniania jednak kryte-
riów politycznych? Z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdzam koniecznoœæ usystematyzowania przejrzystych kryte-
riów medycznych, w pe³nej konsultacji z Komisj¹ Trójstronn¹.

Jedenzwarunków,którychspe³nienie,wed³ugprojektuustawy,uprawnia³obydoemeryturypomostowej,
wymagazatrudnieniaprzed1stycznia1999r.nastanowiskach iprzypracachwymienionychwrozporz¹dze-
niu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szcze-
gólnychwarunkach lubwszczególnymcharakterze –DzUz1983r.Nr8poz.43zpóŸniejszymi zmianami.Ale
dlaczego akurat rok 1999 ma byæ tym rokiem prze³omowym? Oznacza to, ¿e osoby, które zaczê³y pracê na
stanowiskach lub przy pracach wymienionych we wspomnianym rozporz¹dzeniu po 1 stycznia 1999 r., ta-
kiego prawa by nie nabywa³y, mimo jednoczesnego spe³nienia pozosta³ych warunków. A prawo to powinno
przys³ugiwaæ wszystkim, którzy podejmuj¹c pracê, byli œwiadomi wczeœniejszego odejœcia na emeryturê,
anoweprzepisypowinnyobj¹æpodejmuj¹cychpracêwtymmomencie,wktórymteprzepisywesz³yw¿ycie.

Wysoki Senacie! Mo¿na tu sobie tylko wyobraziæ poczucie spo³ecznej niesprawiedliwoœci wœród osób,
które podjê³y pracê w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze tu¿ po 1 stycznia 1999 r.
Wed³ug ustawodawcy ich warunki pracy uleg³y poprawie, skoro ci ludzie nie zas³uguj¹ na wczeœniejsz¹
emeryturê. Ale czy sprawdzono, które z warunków wykonywania zawodów zaliczanych do uprawnia-
j¹cych do emerytur pomostowych uleg³y poprawie na tyle, ¿e spe³niaj¹ ju¿ przyjête kryteria medyczne?
Dlaczego nast¹pi³y tak daleko id¹ce wykluczenia?

Zaproponowane otrzymanie dodatku do kapita³u pocz¹tkowego nie zrekompensuje w ¿adnym wypad-
ku póŸniejszego odejœcia na emeryturê i utraty mo¿liwoœci zas³u¿onego odpoczynku po ciê¿kiej i uci¹¿li-
wej pracy. Siêganie po rozwi¹zanie, jakim s¹ rekompensaty, odrzucone w 2005 r., a proponowane przez
ministra polityki spo³ecznej Krzysztofa Paterê, wskazuje na brak pomys³ów obecnej koalicji PO-PSL
w kwestii emerytur pomostowych. Jednoczeœnie proponuje siê oszczêdnoœci dla bud¿etu centralnego ko-
sztem najciê¿szej pracuj¹cych. Czy tak ma wygl¹daæ w Rzeczypospolitej Polskiej praworz¹dnoœæ, demo-
kracja, sprawiedliwoœæ i odpowiedzialnoœæ spo³eczna?

Wed³ug projektu ustawy przychody Funduszu Emerytur Pomostowych – FEP, który ma byæ pañstwo-
wym funduszem celowym powo³anym w celu finansowania emerytur pomostowych – maj¹ pochodziæ
miêdzy innymi ze sk³adek na FEP. Stopa sk³adki na FEP, finansowana w ca³oœci przez pracodawcê, mia-
³aby wynosiæ 1,5% podstawy wymiaru. Skutkuje to podwy¿szeniem kosztów pracy. Jest to dzia³anie
sprzeczne z przyjêt¹ Strategi¹ Rozwoju Kraju na lata 2007–2015, w której wskazuje siê na kierunek obni-
¿ania kosztów pracy jako na determinantê rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju, ponadto na pewno
nie przyczyni siê to do wzrostu zatrudnienia.

Wysoki Senacie! To wszystko w praktyce oznacza obci¹¿enie pracodawców dodatkowymi kosztami,
które zwiêksz¹ te¿ koszty pracy, a pamiêtaæ nale¿y, ¿e pracodawcy ponios¹ i tak dodatkowe koszty
zwi¹zane ze zwiêkszon¹ rotacj¹ pracowników, poszukiwaniem i wdro¿eniem nowych.

Powy¿sze rozwa¿ania jednoznacznie wskazuj¹, i¿ przyjêcie ustawy w proponowanym kszta³cie by³oby
potwierdzeniem akceptacji niesprawiedliwoœci spo³ecznej.
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Przemówienie senatora S³awomira Kowalskiego
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wed³ug danych resortu polityki spo³ecznej, z do¿ywiania co roku korzysta oko³o pó³tora miliona dzieci.

Najwiêcej w szko³ach podstawowych. O niedo¿ywieniu wiele ju¿ powiedziano, nale¿y jednak podkreœliæ,
¿e jego konsekwencje s¹ bardzo groŸne. Obni¿aj¹ odpornoœæ organizmu, zmniejszaj¹ jego wydolnoœæ,
tak¿e umys³ow¹, a po³¹czone z ubóstwem mog¹ doprowadziæ do wykluczenia z grupy rówieœniczej.

W dalszym ci¹gu szacuje siê, ¿e oko³o 5% dzieci potrzebuj¹cych nie otrzymuje w szkole bezp³atnych
posi³ków. Specjaliœci sugeruj¹, aby do¿ywianiem w szko³ach objête by³y wszystkie dzieci, bez wzglêdu na
ich sytuacjê finansow¹, od której w tej chwili zale¿y forma otrzymania tego posi³ku.

W³adze samorz¹dowe do tej pory stara³y siê dostosowywaæ swoje uchwa³y o odp³atnoœci za wy¿ywienie
do istniej¹cych mo¿liwoœci prawnych, ale w³aœnie ta zmiana ustawy u³atwia i organom prowadz¹cym,
i przede wszystkim dzieciom korzystanie z bezp³atnej formy do¿ywiania. Uwa¿am, ¿e ka¿da taka zmiana
warta jest poparcia, gdy¿ oszczêdza rodzinie traumatycznych prze¿yæ, zwi¹zanych z przeprowadzaniem
wywiadu œrodowiskowego i zwi¹zanymi z nim procedurami urzêdniczymi.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kolejna zmiana polskiego prawa, zaproponowana przez komisjê „Przyjazne Pañstwo”, jest zmian¹ la-

koniczn¹, ale niew¹tpliwie konieczn¹, a przynajmniej w du¿ej mierze u³atwiaj¹c¹ ¿ycie osobom, które bê-
d¹ ze zmienionych przepisów korzysta³y.

Jak wiemy, ta nowelizacja zak³ada, ¿e najem zawarty miêdzy przedsiêbiorcami na czas d³u¿szy ni¿
trzydzieœci lat po up³ywie tego terminu uznaje siê za najem na czas nieoznaczony. Obecnie mamy do czy-
nienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e umowa najmu zawarta na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat po up³ywie te-
go terminu jest uznawana za zawart¹ na czas nieoznaczony. Po wprowadzeniu zmian okres ten wyd³u¿y
siê do trzydziestu lat i wówczas w momencie up³yniêcia terminu najem stanie siê zobowi¹zaniem bezter-
minowym bez koniecznoœci zawierania kolejnych umów. Bezterminowoœæ nowej umowy gwarantuje jej
stronom mo¿liwoœæ swobodnego wypowiedzenia jej w dowolnym momencie.

W trakcie debaty sejmowej nad tym projektem podnios³y siê g³osy ze strony opozycji, ¿e wyd³u¿enie
okresu, od którego umowa staje siê bezterminowa, komplikuje prawo, a przede wszystkim ¿ycie obywate-
li. W odniesieniu do tych g³osów chcia³bym jedynie powiedzieæ, ¿e po pierwsze, nowelizacja odnosi siê wy-
³¹cznie do przedsiêbiorców, a po wtóre, przedsiêbiorcy ci bêd¹ mogli ³atwiej szacowaæ op³acalnoœæ swych
inwestycji w perspektywie d³ugofalowej, bowiem w obiektach przynosz¹cych dochód, które s¹ wynajmo-
wane, pewnoœæ d³ugotrwa³ego wynajmowania powierzchni o okreœlonej wielkoœci pozwala na szacunko-
we okreœlenie zysków i przychodów w przysz³oœci. Nowelizacja ta wp³ywa wiêc na utrwalenie stosunku
najmu miêdzy przedsiêbiorcami i polepsza warunki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Myœlê, ¿e s¹ to wystarczaj¹ce argumenty pokazuj¹ce bezzasadnoœæ tez opozycji, a z drugiej strony po-
trzebê wprowadzenia zmian, które niniejszym bardzo rekomendujê Wysokiemu Senatowi.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany, jakich nale¿y dokonaæ w ustawie o transporcie drogowym oraz w ustawie – Prawo o ruchu dro-

gowym, wynikaj¹ z chêci usprawnienia dzia³ania pañstwa, u³atwienia ¿ycia ludziom, jak i ze zobowi¹zañ,
jakie nak³ada na nas cz³onkostwo w Unii Europejskiej.

Projekt zak³ada likwidacjê karty kwalifikacji kierowcy, czyli dokumentu potwierdzaj¹cego spe³nienie
przez kierowców pochodz¹cych z pañstw trzecich, a wiêc spoza Unii Europejskiej, wymagañ uprawnia-
j¹cych ich do wykonywania zawodu kierowcy w Polsce. Zamiast tego w prawie jazdy ma figurowaæ odpo-
wiedni kod unijny, który potwierdza³by uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy.

Karta kwalifikacji kierowcy w du¿ej czêœci pokrywa siê ze œwiadectwami, które od 2004 r. wydawane s¹
kierowcom pracuj¹cym dla polskich przedsiêbiorców i posiadaj¹cym prawo jazdy kategorii C. Jeœli zaœ
idzie o prawo jazdy kategorii D, to jego posiadacze spoza UE otrzymaj¹ stosowny wpis poœwiadczaj¹cy je-
go posiadanie i ten dokument bêdzie traktowany jak dokument unijny.

Na obecn¹ chwilê roczne zapotrzebowanie na kartê kwalifikacji kierowcy wynosi oko³o dwóch tysiêcy
egzemplarzy. Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e nie s¹ uregulowane kwestie zwi¹zane z tym, jak maj¹ byæ wybie-
rani producenci kart i z czego je finansowaæ. Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e poniewa¿ karty s¹ produkowane
wedle unijnego wzoru, ich produkcja jest droga, a ¿e zapotrzebowanie na nie jest w Polsce niewielkie, ich
produkcja przynosi du¿e straty.

Wydawanie kart w Polsce chce siê, moim zdaniem, ze wszech miar s³usznie zast¹piæ obowi¹zkiem wy-
miany przez odpowiedniego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania kierowcy starostê posiadanego przez
kierowcê zagranicznego prawa jazdy na polskie, z jednoczesnym dokonaniem w nim wpisu potwierdza-
j¹cego spe³nienie wymagañ uprawniaj¹cych do wykonywania zawodu kierowcy.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Uregulowania zaproponowane w omawianym projekcie s¹ absolut-
nie bezsporne, s¹ one bowiem racjonalne, likwiduj¹ przerost biurokracji, likwiduj¹ marnotrawienie pub-
licznych pieniêdzy na rzadko potrzebne specjalistyczne druki, podejmuj¹ te¿ próbê rozwi¹zania proble-
mu niedoboru wykwalifikowanych kadr w zawodzie kierowcy, z którym to problemem Polska boryka siê
ju¿ od pewnego czasu.

Przedstawione argumenty jasno wskazuj¹ na koniecznoœæ przyjêcia niniejszej ustawy, do czego Wyso-
k¹ Izbê bardzo namawiam.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak wiele projektów tworzonych przez komisjê „Przyjazne Pañstwo”, tak i obecnie omawiana zmiana

w ustawie – Prawo o ruchu drogowym ma u³atwiæ ¿ycie obywatelom naszego kraju. Ta nowelizacja odnosi
siê jednak do bardzo specyficznej grupy, a mianowicie do kolekcjonerów pojazdów zabytkowych.

Do tej pory nie mo¿na by³o zarejestrowaæ, a przez to u¿ytkowaæ, pojazdu, który nie mia³ takich cech
identyfikacyjnych, jak numery identyfikacyjne nadwozia, silnika i ramy. Trzeba jednak uœwiadomiæ so-
bie, ¿e du¿o ci¹gle dzia³aj¹cych pojazdów zabytkowych nie ma tych danych, poniewa¿ wiele lat temu
standardy oznaczania by³y inne.

Dlatego komisja „Przyjazne Pañstwo” zaproponowa³a, by rozszerzono katalog sytuacji, w których sta-
rosta mo¿e wydaæ decyzjê o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdowi zabytkowemu i zarejestrowaæ go,
co mog³oby mieæ miejsce po udokumentowaniu pochodzenia i w³asnoœci pojazdu oraz stwierdzeniu jego
autentycznoœci stosown¹ ekspertyz¹ rzeczoznawcy.

W trakcie debaty sejmowej nad niniejszym projektem przedstawiciele lewicowej opozycji postawili za-
rzut, ¿e zmiany w prawie o ruchu drogowym s¹ chaotyczne i s³u¿¹ tylko mno¿eniu bytów ponad potrzebê
oraz efektom statystycznym. Sami zauwa¿aj¹ jednak, ¿e dotychczasowe regulacje wymagaj¹ce okazywa-
nia dokumentów pojazdów zabytkowych sprzed kilkudziesiêciu lat s¹ absurdalne. Ja chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e to nie my wprowadzaliœmy te absurdalne przepisy, ale za to my jesteœmy pierwsz¹ formacj¹,
która z tymi absurdami walczy i chce je wyeliminowaæ, i to ju¿ w pierwszym roku naszej dzia³alnoœci, pod-
czas gdy parlamentarzyœci lewicy mieli wiele okazji, ¿eby zrobiæ taki krok, w trakcie dwóch pe³nych ka-
dencji w latach 1993–1997 i 2001–2005.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie! Projekt zmian w prawie o ruchu drogowym jest, jak powiedzia³em,
potrzebny, poniewa¿ u³atwia ¿ycie kolekcjonerom i jednoczeœnie daje im szansê na lepsz¹ konserwacjê
ich pojazdów przez utrzymywanie ich w ruchu i sprawnoœci technicznej. A trzeba zauwa¿yæ, ¿e elementy
poszczególnych kolekcji czêsto s¹ per³ami motoryzacji, na których zmarnowanie nie mo¿emy sobie po-
zwoliæ.

Z tych wzglêdów, mimo narzekañ opozycji na formê naszych dzia³añ, jestem zwolennikiem zmiany
przedstawionej przez komisjê „Przyjazne Pañstwo”.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W swoim pytaniu chcia³abym siê odnieœæ do ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i do-

wodach osobistych (DzU z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 li-
stopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postêpowania w sprawach wydawania do-
wodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (DzU z 2000 r., Nr 112, poz. 1182).

W zwi¹zku z tymi aktami prawnymi mam pytanie dotycz¹ce z³o¿enia przez osobê niepe³noletni¹ wniosku
o wydanie dowodu osobistego. Osoba niepe³noletnia ma mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o dowód osobisty do-
piero w dniu ukoñczenia lat osiemnastu, co oznacza niemo¿noœæ posiadania dowodu przez osobê ju¿
pe³noletni¹ przez okres potrzebny na przygotowanie dowodu osobistego. Na wydanie dowodu osobistego
czeka siê oko³o miesi¹ca. Taka osoba mimo obowi¹zku posiadania dowodu osobistego z dniem ukoñczenia
osiemnastego roku ¿ycia, co wynika z art. 34 ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, faktycz-
nie dowodu nie mo¿e posiadaæ. Brak dowodu osobistego utrudnia osobie pe³noletniej funkcjonowanie, nie
mo¿e ona na przyk³ad za³o¿yæ konta w banku.

Oczywiœcie ma³oletni mo¿e przed ukoñczeniem osiemnastego roku ¿ycia z³o¿yæ wniosek o wydanie do-
wodu osobistego w obecnoœci przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, ale to nie rozwi¹zuje
poruszonego przeze mnie problemu, gdy¿ nie jest to obowi¹zek, lecz uprawnienie.

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie. Czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji dostrzega problem oraz w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do 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¿eñstw
mieszanych, zawsze przy rodzicu niemieckim, a w wypadku ma³¿eñstw polsko-polskich na kierowaniu
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 przestawionemu 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 in-
terwencjê? Z obserwacji rzeczywistoœci wynika raczej, ¿e ci rodzice s¹ pozostawieni sami sobie, a maj¹ po
drugiej 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 Ministra. Odnoszê bowiem wra¿enie, ¿e obywatele polscy mieszkaj¹cy w Niemczech oczekiwaliby
od polskiego s¹downictwa znacznie wiêkszego zaanga¿owania, pieczo³owitoœci i wnikliwoœci w tej kwe-
stii.

Chcia³abym przy tym zwróciæ uwagê na to, ¿e pani Pokrzeptowicz-Meyer (prezes Stowarzyszenia Pol-
skiego „Rodzice przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech” z siedzib¹ w Bielefeld) jako przyk³ad
budz¹cego wspomniane w¹tpliwoœci orzeczenia wskaza³a postanowienie S¹du Rejonowego w Mys³owi-
cach Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich z dnia 26 czerwca 2008 r. wydanego 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
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister o informacje na temat mo¿liwoœci wykorzystania kwoty 11 milionów z³,

które zosta³y przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przyznane Ma³opolsce na dofinansowanie in-
stytucji pomocy spo³ecznej, a w szczególnoœci domów pomocy spo³ecznej.

Zgodnie z wytycznymi resortu œrodki te powinny s³u¿yæ zabezpieczeniu w 2008 r. wszystkich niezbêd-
nych wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem standardu œwiadczonych w tych jednostkach us³ug, w tym
tak¿e zrekompensowania niskich wynagrodzeñ pracownikom tych jednostek.

Droga do tego, ¿eby wszystkie ma³opolskie domy pomocy spo³ecznej spe³ni³y odpowiednie standardy,
jest daleka.

Proszê tak¿e o udzielenie informacji, czy prawd¹ jest, ¿e kwota11 milionów z³ nie zosta³a wykorzystana
i jakie s¹ ewentualne mo¿liwoœci jej ponownego otrzymania.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udostêpnienie informacji na temat prowadzonych

w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac nad zmian¹ ustawy z dnia 22 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych.
W materiale pod tytu³em „Aktualna sytuacja kurateli s¹dowej w Polsce”, który otrzyma³em od Krajowej

Rady Kuratorów, widoczny jest niepokój o przysz³oœæ kuratorów. Stawiane jest pytanie, czy proponowane
przez resort zmiany nie doprowadz¹ do marginalizacji kuratorów w zakresie oddzia³ywañ wychowaw-
czo-resocjalizacyjnych, czyni¹c z nich kolejn¹ grupê urzêdników biurowych.

Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa jest pierwszym w historii aktem prawnym o tej randze, okreœlaj¹cym
system kurateli i status zawodowy kuratora s¹dowego. Je¿eli przyjmiemy, ¿e ustawa ta siê sprawdzi³a, to
czy nie lepiej, zamiast gruntownych zmian, dodaæ przepisy wykonawcze, na przyk³ad w formie roz-
porz¹dzeñ, umo¿liwiaj¹cych sprawne wykonywanie zadañ.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz ministra œrodo-
wiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracam siê do Panów z proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU Nr 92 poz. 880 z póŸ-

niejszymi zmianami) wyciêcie drzew i krzewów starszych ni¿ piêæ lat wymaga uzyskania stosownej decy-
zji oraz wniesienia op³aty. Przepisy te dotycz¹ równie¿ wycinania drzew i krzewów, które wyros³y na grun-
tach rolnych. Od jakiegoœ czasu otrzymujê sygna³y od rolników, zarówno od osób fizycznych, jak i praw-
nych, o koniecznoœci wnoszenia do gminy op³at za wycinkê drzew i krzewów, które wyros³y na gruntach
rolnych, przy jednoczesnym naliczaniu przez gminy podatku rolnego za dzia³ki poroœniête drzewami i
krzewami w pe³nej wysokoœci. Rolnicy posiadaj¹cy ziemiê, która w ewidencji gruntów figuruje jako zie-
mia rolna i od której p³ac¹ podatek rolny, nie mog¹ jej u¿ytkowaæ rolniczo, poniewa¿ nie s¹ w stanie
zap³aciæ ogromnych op³at za wyciêcie drzew. Te drzewa to bardzo czêsto tak zwane samosiejki wierzby,
brzozy czy sosny, które nie przedstawiaj¹ ¿adnej wartoœci. Nale¿y jednoczeœnie zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
w wiêkszoœci przypadków w takiej sytuacji s¹ rolnicy, którzy nabyli grunty czasowo nieu¿ytkowane i za-
mierzaj¹ rozpocz¹æ ich u¿ytkowanie rolnicze. W takim przypadku musz¹ oni ponieœæ koszty przywróce-
nia takich nieu¿ytków do produkcji rolnej oraz dodatkowo koszty wycinki drzew, w wiêkszoœci przypad-
ków niemo¿liwe do zap³acenia. Takie dzia³anie administracji pañstwowej wydaje siê absurdalne, ponie-
wa¿ zachêca do pozostawiania ziemi rolnej bez uprawy, zamiast zachêcaæ rolników do jak najlepszego
wykorzystywania dostêpnych u¿ytków rolnych.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê Panów Ministrów na bardzo powa¿ny problem zwi¹zany z poruszan¹
przeze mnie kwesti¹. W rêkach Agencji Nieruchomoœci Rolnych znajduje siê obecnie wiele tysiêcy hekta-
rów ziemi rolnej, która od wielu lat nie by³a uprawiana. W wielu przypadkach porastaj¹ j¹ drzewa i krzewy
starsze ni¿ piêæ lat, wiêc zgodnie z przepisami przytoczonej przeze mnie ustawy ich wyciêcie bêdzie mo¿li-
we dopiero po uiszczeniu op³aty. Zainteresowanie rolników nabywaniem takiej ziemi mo¿e byæ mniejsze,
poniewa¿ nie bêd¹ oni w stanie ponieœæ takich kosztów.

Przygl¹daj¹c siê uwa¿niej przedmiotowej sprawie, zauwa¿y³em, ¿e gmina mo¿e umorzyæ op³atê za wy-
ciêcie drzew, jeœli w³aœciciel nieruchomoœci, który zamierza wyci¹æ drzewa lub krzewy rosn¹ce na jego
nieruchomoœci, zobowi¹¿e siê do nasadzenia odpowiedniej liczby drzew lub krzewów na posiadanych
przez siebie nieruchomoœciach albo na nieruchomoœciach nale¿¹cych do gminy. Wydaje siê to dobrym
rozwi¹zaniem przedmiotowego problemu w przypadku, gdy wycinka dotyczy ma³ej liczby drzew lub krze-
wów. Jednak w przypadku, kiedy wycinka dotyczy na przyk³ad kilku hektarów gruntów rolnych, takie
rozwi¹zanie przestaje byæ mo¿liwe z dwu powodów. Pierwszy to taki, ¿e rolnik zwykle nie posiada odpo-
wiednio du¿ej nieruchomoœci nieu¿ytkowanej rolniczo, na której móg³by dokonaæ nasadzenia drzew, a
nasadzenie drzew na innych u¿ytkach rolnych wydaje siê pozbawione sensu, zaœ drugi – ¿e gmina rów-
nie¿ rzadko dysponuje stosown¹ powierzchni¹ terenów zielonych, na których mo¿liwe by³oby takie nasa-
dzenie.

Maj¹c na uwadze powy¿szy problem, bardzo proszê o przes³anie informacji, w jaki sposób rolnik,
p³ac¹cy podatek rolny za dzia³ki, na których rosn¹ drzewa i krzewy starsze ni¿ piêæ lat, mo¿e przywróciæ te
dzia³ki do produkcji rolnej bez ponoszenia ogromnych i trudnych do uzasadnienia op³at oraz w jaki spo-
sób administracja rz¹dowa zamierza rozwi¹zaæ problem dotycz¹cy zarastania posiadanych przez Agen-
cjê Nieruchomoœci Rolnych u¿ytków rolnych drzewami i krzewami, co mo¿e powodowaæ trudnoœci z przy-
wróceniem tych u¿ytków do produkcji rolnej.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ju¿ od ponad piêtnastu lat tocz¹ siê rozmowy na temat koniecznoœci wybudowania lotniska w Bia³ym-

stoku. Sprawa jego lokalizacji budzi³a i nadal budzi wiele kontrowersji, jednak¿e jego niezbêdnoœæ dla
dalszego rozwoju województwa podlaskiego jest niepodwa¿alna.

Rada Miejska Bia³egostoku zauwa¿y³a potrzebê wprowadzenia powszechnie obowi¹zuj¹cych regulacji
prawnych umo¿liwiaj¹cych przyspieszenie powstania lotnisk u¿ytku publicznego, w tym zw³aszcza
w Bia³ymstoku. Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w kwestii budo-
wy lotniska regionalnego w Bia³ymstoku oraz odpowiednich regulacji prawnych, a tak¿e o przyjrzenie siê
prawid³owoœci i rzetelnoœci prowadzonego postêpowania w sprawie budowy tego lotniska. Proszê te¿ o u-
dzielenie informacji, czy w tej sprawie zosta³y ju¿ podjête ostateczne decyzje. Je¿eli tak, to jakie, a je¿eli
nie, to kiedy zostan¹ one podjête, tak aby mog³a wreszcie ruszyæ budowa?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zosta³o ujawnione, i¿ na pok³adzie porwanego w sobotê saudyjskiego supertankowca „Sirius Star”

oprócz wartej oko³o 100 milionów dolarów ropy znajduje siê tak¿e dwóch Polaków. Z posiadanych przeze
mnie informacji wynika, i¿ jednostka zawinê³a do somalijskiego portu Haradere.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji, czy rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej podj¹³ jakiekolwiek dzia³ania (negocjacje) maj¹ce na celu uwolnienie przetrzymywanych Pola-
ków, a je¿eli nie, to czy w ogóle zamierza takie dzia³ania podejmowaæ i w jakim terminie.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Z publikowanych ostatnio informacji wynika, i¿ znacznie opóŸnia siê przerzut polskiego sprzêtu woj-

skowego z Iraku. Mia³ on rzekomo dotrzeæ do Polski w po³owie listopada, jednak jeden ze statków z pol-
skim sprzêtem przebywa obecnie w Holandii, a drugi – w Stanach Zjednoczonych.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie nastêpuj¹cych informacji.
1. Dlaczego polski sprzêt wojskowy, wykorzystywany przez polskich ¿o³nierzy w Iraku, dot¹d nie dotar³

do Rzeczypospolitej Polskiej, mimo ¿e stacjonuj¹cy w Iraku ¿o³nierze wrócili ju¿ pod koniec paŸdziernika?
2. Czym spowodowane jest to opóŸnienie?
3. Dlaczego trasa morska wy¿ej wymienionych statków zosta³a zmieniona?
4. Czy zosta³y przygotowane i wdro¿one procedury, a jeœli tak, to jakie, maj¹ce na celu unikniêcie kra-

dzie¿y sprzêtu wojskowego podobnej do tej, z jak¹ mieliœmy do czynienia podczas transportu polskiego
sprzêtu przez Pakistan do Afganistanu?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³a proœba pana in¿yniera Wojciecha Szustakiewicza, starosty
¯yrardowa, dotycz¹ca poparcia dzia³añ zmierzaj¹cych do w³¹czenia do bud¿etu pañstwa na rok 2009
œrodków finansowych na budowê obwodnicy ¯yrardowa. Dotychczasowe zapewnienia wojewody mazo-
wieckiego oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad napawa³y optymizmem
co do powodzenia inwestycji. Niestety, niedawna dyskusja nad projektem planu finansowego pañstwa na
przysz³y rok przynios³a ogromne rozczarowanie, bo okaza³o siê, ¿e nie zabezpieczono pieniêdzy na to klu-
czowe dla ¯yrardowa przedsiêwziêcie.

Od wielu lat ¯yrardów boryka siê z istnym koszmarem komunikacyjnym. Codziennie g³ówn¹ ulic¹ mia-
sta przeje¿d¿a kilka tysiêcy samochodów ciê¿arowych, które w godzinach szczytu ca³kowicie blokuj¹ mia-
sto. Do tego dochodz¹ inne uci¹¿liwoœci, takie jak spaliny i ha³as. Wszystko to powoduje, ¿e mieszkañcy nie
tylko naciskaj¹ na w³adze samorz¹dowe w kwestii przyspieszenia budowy obwodnicy, ale równie¿ sami po-
dejmuj¹ inicjatywy, maj¹ce zwróciæ uwagê na koniecznoœæ jej budowy. W ostatnim czasie kilkakrotnie zor-
ganizowano symboliczne blokady, a teraz pojawiaj¹ siê sygna³y o kolejnych tego typu akcjach.

8 paŸdziernika bie¿¹cego roku w ¯yrardowie odby³a siê rozprawa administracyjna, bêd¹ca ostatnim eta-
pem czynnoœci formalnych zmierzaj¹cych do wydania pozwolenia na budowê obwodnicy. Tego samego
dnia w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej pod numerem 2008/S 195–258400 ukaza³o siê og³oszenie
o przetargu na realizacjê tej inwestycji. Niestety, ku zdziwieniu i niedowierzaniu w³adz miasta w dniu 9 paŸ-
dziernika podczas dyskusji nad projektem bud¿etu pañstwa na 2009 r. pan Tadeusz Jarmuziewicz poin-
formowa³ pos³ów, ¿e nie przewidziano w tym dokumencie œrodków na ¿yrardowsk¹ obwodnicê.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, jakie s¹ szanse na wprowadzenie do
przysz³orocznego bud¿etu poprawek umo¿liwiaj¹cych realizacjê tej tak d³ugo wyczekiwanej przez miasto
¯yrardów inwestycji. Budowa drogi, dziêki której tiry bêd¹ omija³y ¯yrardów, jest potrzebna nie tylko sa-
memu miastu i jego mieszkañcom, ale równie¿ wszystkim, którzy na co dzieñ korzystaj¹ z drogi krajowej
nr 50. Udro¿nienie tej trasy na wysokoœci ¯yrardowa pozwoli udro¿niæ j¹ na ca³ej d³ugoœci.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Panie Ministrze!
Rada Pracownicza Polskiej ¯eglugi Morskiej, zaniepokojona ewentualn¹ komercjalizacj¹ P¯M, zwró-

ci³a siê do parlamentarzystów RP z proœb¹ o przeciwdzia³anie zmianom statusu przedsiêbiorstwa.
Jak twierdz¹ przedstawiciele rady pracowniczej, w blisko szeœædziesiêcioletniej historii przedsiêbior-

stwa pañstwowego Polska ¯egluga Morska kolejne pokolenia pracowników budowa³y solidne podstawy
armatora. Od dziesiêcioleci P¯M jest najwiêkszym przedsiêbiorstwem ¿eglugowym w Polsce i jednym
z najwiêkszych w Europie. Po zmianach ustrojowych koñca lat osiemdziesi¹tych jako jedna z niewielu
polskich firm gospodarki morskiej skutecznie kontynuowa³a dzia³alnoœæ w nowych warunkach gospo-
darki wolnorynkowej na œwiatowym rynku ¿eglugowym. Przedsiêbiorstwo utrzyma³o i ugruntowa³o
swoj¹ pozycjê wœród najwiêkszych armatorów na œwiecie, a ogromnym jego sukcesem jest zdobycie wia-
rygodnoœci i zaufania wœród swoich kontrahentów. Polska ¯egluga Morska po wielu trudnych latach
przetrwa³a dziêki wysi³kowi i poœwiêceniu za³ogi. Od kilku lat konsekwentnie realizuje program odbudo-
wy floty. Obecnie realizowany plan zak³ada budowê trzydziestu czterech nowych jednostek. Opiera siê on
na finansowaniu w³asnym i kredytach zewnêtrznych.

Ogólne za³amanie na rynkach finansowych, jakie nast¹pi³o we wrzeœniu bie¿¹cego roku, oraz dra-
styczny spadek stawek frachtowych powoduj¹, ¿e instytucje finansowe s¹ niezwykle wra¿liwe na wszel-
kie wydarzenia, dotycz¹ce kredytowanych przez nich firm armatorskich. Dzia³ania zewnêtrzne dotycz¹ce
P¯M oraz zaskakuj¹cy poœpiech w ich wprowadzaniu mog¹ spowodowaæ niepokój tych instytucji i wsz-
czêcie postêpowania, które mia³yby dla przedsiêbiorstwa zgubne skutki.

Dlatego Radê Pracownicz¹ P¯M zaniepokoi³a informacja o tym, ¿e na posiedzeniu Sejmu podczas dru-
giego czytania projektu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych dodano
zapis o mo¿liwoœci komercjalizacji Polskiej ¯eglugi Morskiej.

Podczas debaty pad³o równie¿ stwierdzenie, i¿ przekszta³cenia mia³yby rzekomo nast¹piæ z inicjatywy
kierownictwa przedsiêbiorstwa, samorz¹du za³ogi oraz zwi¹zków zawodowych. Jest to ewidentna nie-
prawda. Jak twierdz¹ przedstawiciele rady pracowniczej, do dnia dzisiejszego, pomimo próœb kierownic-
twa przedsiêbiorstwa o mo¿liwoœæ zorganizowania spotkania i przeprowadzenia rozmów na temat
przysz³ych zmian w³asnoœci w P¯M, do dyskusji w tej sprawie nie dosz³o. Pominiêto w ten sposób niezwy-
kle wa¿ny etap dialogu spo³ecznego.

Wed³ug kierownictwa, jakiekolwiek kroki podjête w obecnym, niespokojnym czasie, a dotycz¹ce zmia-
ny statusu przedsiêbiorstwa, wytworzy³yby nieprawdziwy obraz Polskiej ¯eglugi Morskiej, tak wœród in-
stytucji finansowych, jak i ubezpieczycieli oraz innych kontrahentów, sprawiaj¹c wra¿enie, ¿e w firmie
potrzebne s¹ dzia³ania interwencyjne. Taka sytuacja – zdaniem za³ogi – stwarza realne zagro¿enie dla sa-
mego przedsiêbiorstwa i osób zatrudnionych.

Wobec powy¿szego zwracam siê do pana ministra z pytaniami, jakie jest pañskie stanowisko wzglêdem
przedsiêbiorstwa Polska ¯egluga Morska, jakie s¹ plany rz¹du co do przysz³ego statusu przedsiêbior-
stwa, dlaczego zosta³y zawieszone prace Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw Przygotowania Strategii
Pañstwa wobec Grupy Polskiej ¯eglugi Morskiej powo³anego w 2005 r. Finalne uzgodnienia tego zespo³u
mog¹ byæ wytycznymi do kontynuowania prac na temat dalszej przysz³oœci przedsiêbiorstwa.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po analizie pisma z dnia 27 paŸdziernika 2008 r., jakie otrzyma³em od pana Jerzego Szymañskiego, za-

stêpcy prokuratora generalnego, w sprawie postêpowania prowadzonego wobec ma³¿eñstwa Iwony
i W³odzimierza Stelmachów pragnê zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie.

Przes³uchanie prezesów i w³aœcicieli firmy „Diagnostyka” by³o we wrzeœniu 2007 r., a pan prokurator
po ponad roku prowadzenia œledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestêpczej nie postawi³ jeszcze
zarzutów wszystkim osobom. Zgodnie z informacj¹ zawart¹ w piœmie pana Jerzego Szymañskiego wnio-
sek o aresztowanie i zatrzymanie pani profesor Iwony Stelmach by³ konieczny, gdy¿ pan prokurator mu-
sia³ w tym samym czasie przes³uchaæ osoby podejrzane w tej sprawie. Szeœciomiesiêczny areszt pana W.
Stelmacha mia³ s³u¿yæ temu, ¿eby nie kontaktowa³ siê on z innymi osobami. Dzia³ania te œwiadcz¹ o nie-
równym traktowaniu podejrzanych w sprawie, manipulowaniu dowodami oraz o tym, ¿e celem pana pro-
kuratora nie by³o i nie jest wyjaœnienie sprawy firmy „Diagnostyka”. Informacje o hamowaniu œledztwa
przez pana prokuratora pojawi³y siê równie¿ w artykule „Rzeczpospolitej” w kwietniu bie¿¹cego roku.

W dniu 9 kwietnia 2008 r. pan prokurator Adam Gierk uchyli³ œrodek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztu wobec pana W³odzimierza Stelmacha ze wzglêdu na zagro¿enie zdrowia i ¿ycia
(art. 259 pkt 1 k.p.k.). Pomimo tego za¿¹da³ od pana W. Stelmacha porêczenia maj¹tkowego w wysokoœci
250 tysiêcy z³, które nakaza³ wp³aciæ w ci¹gu dwóch tygodni od opuszczenia szpitala w Areszcie Œledczym
w Poznaniu. Wysokoœæ kaucji nie mog³a byæ ustalona z adwokatami, gdy¿ nawet nie zostali oni poinfor-
mowani przez prokuratora o tej decyzji. Równie¿ o opuszczeniu aresztu adwokaci dowiedzieli siê od pana
W. Stelmacha, gdy przebywa³ on ju¿ w domu.

Rzeczywiœcie, w grudniu 2007 r. pan prokurator Adam Gierk za¿¹da³ porêczenia maj¹tkowego w wyso-
koœci 250 tysiêcy z³ za uchylenie tymczasowego aresztu, na co zgodê wyrazi³a ¿ona pana W. Stelmacha
(ka¿dy cz³owiek w podobnej sytuacji post¹pi³by tak samo), jednak¿e po przes³uchaniu pana W. Stelma-
cha w dniu 19 grudnia 2007 r., podczas którego odwo³a³ on poprzednie wyjaœnienia, pan prokurator
Adam Gierk wyst¹pi³ do s¹du z wnioskiem o przed³u¿enie aresztowania.

W sumie kaucje pañstwa Stelmachów wynosz¹ 400 tysiêcy z³. Ponadto zabrano wszystkie pieni¹dze z
domu, a tak¿e zabezpieczono samochody oraz zgodnie z decyzj¹ pana prokuratora zawieszono pani¹ pro-
fesor Iwonê Stelmach w obowi¹zkach kierownika Kliniki Interny Dzieciêcej i Alergologii. Chcia³bym poin-
formowaæ, ¿e pan prokurator w dniu 14 lipca 2008 r., bezpoœrednio po z³o¿eniu przeze mnie pierwszego
oœwiadczenia w przedmiotowej sprawie, umorzy³ œledztwo o przestêpstwo z art. 258 k.k. przeciwko szes-
nastu osobom, stwierdzaj¹c, ¿e czyn nie nosi³ znamion czynu zabronionego. Kaucje osób, wobec których
umorzono œledztwo, wynosi³y 20 tysiêcy z³, 30 tysiêcy z³, 40 tysiêcy z³, 50 tysiêcy z³, 80 tysiêcy z³, 150 ty-
siêcy z³, a wobec jednej osoby w ogóle nie wyst¹piono o porêczenie maj¹tkowe. 150 tysiêcy z³ porêczenia
maj¹tkowego pani Iwony Stelmach oraz 250 tysiêcy z³ porêczenia pana W³odzimierza Stelmacha mo¿e
œwiadczyæ o stronniczym dzia³aniu pana prokuratora wobec pañstwa Stelmachów.

W grudniu 2007 r. pan W. Stelmach, przebywaj¹c w areszcie, odwo³a³ uprzednio z³o¿one wyjaœnienia,
wskazuj¹c na okolicznoœæ wywierania wp³ywu na treœæ jego wyjaœnieñ oraz na uzale¿nienie sytuacji pro-
cesowej jego lub jego ¿ony od z³o¿enia wyjaœnieñ okreœlonej treœci. Wskaza³ równie¿ na rolê, jak¹ odgry-
wa³ w tym pan prokurator Adam Gierk. Wyjaœnienia dotycz¹ce okolicznoœci pierwszego przes³uchania
zosta³y z³o¿one w sposób bardzo szczegó³owy, mimo ¿e przes³uchanie w Areszcie Œledczym w Poznaniu
prowadzi³ pan prokurator Adam Gierk. Czynnoœæ ta nie tylko by³a protoko³owana, ale równie¿ nagrywany
by³ dŸwiêk. Chcê równie¿ dodaæ, ¿e na pierwsze posiedzenie S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w
sprawie wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie pan W. Stelmach zosta³ przywieziony z Od-
dzia³u Kardiologicznego Szpitala MSWiA w £odzi, mimo ¿e poinformowa³, ¿e ze wzglêdu na stan zdrowia
nie mo¿e uczestniczyæ w czynnoœciach procesowych. Nie zosta³ wówczas zbadany przez bieg³ych lekarzy
s¹dowych. Przez ponad szeœæ miesiêcy przebywa³ na oddzia³ach szpitalnych: w £odzi przy ulicy Kraszew-
skiego oraz w Poznaniu, sk¹d zosta³ zwolniony, jak pisa³em na wstêpie, ze wzglêdu na powa¿ne niebez-
pieczeñstwo dla jego ¿ycia i zdrowia. Chcê podkreœliæ, ¿e najd³u¿szy areszt w tej sprawie trwa³ nie d³u¿ej
ni¿ cztery tygodnie. Œwiadczy to o „wydobywczym” charakterze aresztu pana W. Stelmacha, aresztu, któ-
ry ma na celu spowodowanie z³o¿enia prawdziwych lub nieprawdziwych zeznañ obci¹¿aj¹cych polityków
bêd¹cych w Sejmie RP obecnej kadencji, o czym informowa³em w poprzednim piœmie.
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Jak poinformowali mnie pañstwo Iwona i W³odzimierz Stelmachowie, prokurator Adam Gierk podej-
mowa³ za poœrednictwem obroñcy pana Wojciecha WoŸniackiego próbê stosowania niedozwolonych me-
tod œledczych. W obecnoœci drugiego obroñcy, pana Mariana Koperskiego, mecenas W. WoŸniacki prze-
kaza³ informacjê od prokuratora Adama Gierka, ¿e oczekuje on zeznañ obci¹¿aj¹cych obecnego pos³a na
Sejm, pana Stanis³awa Olasa, ówczesnego wicemarsza³ka województwa ³ódzkiego i wiceprezesa zarz¹du
wojewódzkiego PSL w £odzi. Pragnê zaznaczyæ, ¿e mecenas W. WoŸniacki by³ w tym czasie obroñc¹ pani
profesor Iwony Stelmach oraz jednoczeœnie pe³nomocnikiem prezesów firmy „Diagnostyka”. Zgodnie z
informacj¹ uzyskan¹ od pañstwa Stelmachów bezpoœrednio przed przes³uchaniem pana W. Stelmacha w
dniu 4 paŸdziernika 2007 r. pan mecenas W. WoŸniacki przekaza³ informacjê od prokuratora Adama
Gierka, nastêpnie wszed³ na przes³uchanie pana W. Stelmacha, a po kilku minutach ze wzglêdu na, jak to
okreœli³, „konflikt interesów” przesta³ w nim uczestniczyæ.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê Pana Ministra o sprawdzenie, czy pan mecenas W. WoŸniacki by³
ustanowiony obroñc¹ przez pana W. Stelmacha, a jeœli tak, to czy by³o to zgodne z prawem.

Twierdzenie pani profesor Iwony Stelmach o stosowaniu niedozwolonych metod œledczych przez pana
Adama Gierka, prokuratora z Prokuratury Krajowej w £odzi, znajduje potwierdzenie w piœmie pani
I. Stelmach z dnia 7 stycznia 2008 r. skierowanym do pana Wojciecha Górskiego, naczelnika z Prokura-
tury Krajowej. Pan mecenas W³odzimierz WoŸniak, w obecnoœci pana dra Paw³a Skoczylasa, poinformo-
wa³ pani¹ Iwonê Stelmach, ¿e „wypuœci mê¿a, jeœli bêdzie on oskar¿a³ ludzi, których wska¿e prokurator
(oczywiœcie w innych sprawach, poniewa¿ ta niewiele go interesuje), w przeciwnym wypadku areszt mê¿a
mo¿e potrwaæ lata” – cytat ze wspomnianego pisma pani Iwony Stelmach do prokuratora W. Górskiego. Z
dokumentu tego jednoznacznie wynika, ¿e nie jest ono ogólnikowe, wrêcz przeciwnie – dotyczy konkret-
nej osoby, a mianowicie prokuratora prowadz¹cego sprawê, czyli pana Adama Gierka. W piœmie tym pani
Iwona Stelmach informuje, ¿e chce przekazaæ dowody w tej sprawie, z³o¿yæ wyjaœnienia oraz prosi o po-
nowne przes³uchanie. Pomimo ¿e pismo zosta³o w³¹czone do akt, pan prokurator Wojciech Górski nie
udzieli³ na nie odpowiedzi. Rozmowê pana mecenasa W³odzimierza WoŸniaka z pani¹ Iwon¹ Stelmach,
przeprowadzon¹ w obecnoœci dra Paw³a Skoczylasa, potwierdzaj¹ nagrania z rozmów: pani Iwony Stel-
mach z panem drem Paw³em Skoczylasem oraz pana W³odzimierza Stelmacha z panem drem Paw³em
Skoczylasem (przekazane przeze mnie wczeœniej).

Prokurator nie jest uprawniony do wystêpowania o likwidacjê dzia³aj¹cej niezgodnie z prawem spó³ki
„Diagnostyka”, a przepisy nie przewiduj¹ zawieszenia dzia³alnoœci spó³ki, której w³aœcicielem jest zorga-
nizowana grupa przestêpcza, ale zastanawiaj¹ce jest, dlaczego nie zosta³y uniewa¿nione i zakwestiono-
wane przetargi, które wed³ug prokuratora by³y „ustawione”. Jak podaje pan prokurator, Skarb Pañstwa
ponosi ogromne straty w wyniku realizacji umów na badania laboratoryjne wykonywane przez laborato-
ria tej¿e spó³ki.

W sprawie dorêczenia panu W. Stelmachowi na polecenie pana prokuratora Adama Gierka przez funk-
cjonariuszy ABW pilnego wezwania na badanie przez bieg³ego lekarza informujê, ¿e pan W. Stelmach do
dnia dzisiejszego nie uczestniczy³ w ¿adnych czynnoœciach procesowych. Œwiadczy to o próbie zastrasze-
nia pañstwa Stelmachów i ich rodziny.

Szanowny Panie Ministrze, jeszcze raz uprzejmie proszê o kontrolê prowadzonego œledztwa i dok³adn¹
analizê materia³u dowodowego. Dyskietki zabezpieczone jako materia³ dowodowy w dniu 15 wrzeœnia
2007 r. podczas przeszukania gabinetu pani profesor Iwony Stelmach okaza³y siê elektronicznym zapi-
sem rozdzia³ów wydanej przez ni¹ ksi¹¿ki „Astma dzieciêca. Wybrane zagadnienia” i mog¹ byæ jedynie do-
wodem jej ciê¿kiej pracy. Zosta³y one oddane pani profesor 23 paŸdziernika 2008 r.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacj¹ przekazan¹ przez pani¹ Jolantê Nowak, referendarza w Prokuraturze Rejonowej

£ódŸ – Œródmieœcie, w piœmie* skierowanym do pana W³adys³awa Skwarka o zawieszeniu przez Prokuratu-
rê Rejonow¹ £ódŸ – Œródmieœcie postêpowania o sygnaturze akt 1 Ds. 256/08 dotycz¹cego budowy boiska
pi³karskiego przy al. Unii w £odzi, uprzejmie proszê Pana Ministra o podanie przyczyn takiej decyzji.

W piœmie* z dnia 4 listopada 2008 r. pan Dariusz Daniluk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów, dzia³aj¹cy z upowa¿nienia pana Jana Rostowskiego, ministra finansów, poinformowa³ mnie, i¿ w
dniu 30 lipca 2008 r. zosta³o zawieszone postêpowanie prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w £odzi. Powodem zawieszenia wymienionego postê-
powania by³o prowadzone przez Prokuraturê Rejonow¹ £ódŸ – Œródmieœcie postêpowanie karne „w spra-
wie niedope³nienia obowi¹zków przez pracowników Urzêdu Miasta £odzi przy inwestycji – budowie bo-
iska pi³karskiego, tj. o czyn z art. 231 §1 k.k.”.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o skierowanie do rzecznika
dyscypliny finansów publicznych przy RIO w £odzi wniosku o odwieszenie postêpowania do czasu wzno-
wienia przez prokuraturê prowadzonego dochodzenia.

Z uwagi na fakt, i¿ sprawa dotyczy najwiêkszej inwestycji w moim mieœcie, wymaga ona szczególnej
troski ze strony parlamentarzystów, a tak¿e spo³ecznego nadzoru nad prowadzonym œledztwem.

Licz¹c na pomoc Pana Ministra w tej sprawie, przesy³am wyrazy szacunku.

Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 23 paŸdziernika 2008 r. przekaza³em do wiadomoœci Pana Ministra kopiê pisma* adre-

sowanego do pana Krzysztofa Bukowieckiego, prokuratora okrêgowego w £odzi, w sprawie prowa-
dzonego przez Prokuraturê Rejonow¹ £ódŸ – Ba³uty postêpowania dotycz¹cego dzia³ania spó³ki
MPO £ódŸ. Ponowna analiza pisma* pana Roberta G¹siorowskiego, zastêpcy prokuratora okrêgo-
wego w £odzi, z dnia 13 paŸdziernika 2008 r., bêd¹cego odpowiedzi¹ na moje pismo z dnia 29 wrze-
œnia 2008 r. (l.dz. BS/249/08) w przedmiotowej sprawie, wywo³a³a falê pytañ, które kierujê do
Pana Ministra.

Pan prokurator, opisuj¹c zeznania pierwszej osoby powiadamiaj¹cej o mo¿liwoœci pope³nienia prze-
stêpstwa na szkodê spó³ki miejskiej MPO £ódŸ poprzez kradzie¿ materia³ów budowlanych i przeznacze-
nie ich na remont mieszkania przy ul. Gandhiego w £odzi, zaznaczy³, ¿e obci¹¿ona zeznaniami osoba za-
przeczy³a, i¿ posiada pod wymienionym adresem lokal mieszkalny. W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie
proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi, czy prokuratorzy prowadz¹cy postêpowanie sprawdzili, do
kogo nale¿y wskazany lokal (akt w³asnoœci). Je¿eli tak, to proszê o potwierdzenie tej informacji. Je¿eli zaœ
prokuratorzy nie zweryfikowali tej informacji, to czy w trakcie postêpowania kontroluj¹cego zwrócono na
ten fakt uwagê? Czy przes³uchano pod tym k¹tem pana Wojciecha M. i pana Adama W., którzy z³o¿yli ze-
znania w sprawie nieprawid³owoœci w spó³ce MPO £ódŸ? Jeden z wymienionych panów posiada konkret-
ne informacje w tej sprawie. Potwierdzi³a to osoba sk³adaj¹ca zawiadomienie do prokuratury w dniu
1 sierpnia 2006 r.

Zgodnie z informacj¹ zawart¹ w piœmie pana prokuratora R. G¹siorowskiego, podczas protokolarnego
przyjêcia zawiadomienia o przestêpstwie osoba sk³adaj¹ca zeznania poinformowa³a, ¿e skradzione
spó³ce materia³y budowlane zosta³y równie¿ przeznaczone na remont domu i pizzerii w £asku. I w tym
przypadku zeznania osoby, pod adresem której sformu³owane s¹ oskar¿enia, a przes³uchanej w charak-
terze œwiadka, zakoñczy³y ten w¹tek sprawy. Proszê zatem Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi, jakie
dodatkowe czynnoœci przeprowadzili prokuratorzy w celu skonfrontowania zeznañ. Czy by³a przeprowa-
dzona wizja lokalna? Czy przeprowadzono wywiad z w³aœcicielami s¹siaduj¹cych posesji? Czy w tej spra-
wie przes³uchano pana Wojciecha M. (np. jakiego rodzaju materia³y budowlane by³y w tym czasie kupo-
wane na potrzeby ekipy remontowej MPO £ódŸ Sp. z o.o.)?

Szanowny Panie Ministrze, w zg³oszeniu z dnia 1 sierpnia 2006 r. znajduje siê informacja o s³u¿bowym
wyjeŸdzie do W³och osoby, pod adresem której skierowano oskar¿enia. Osobie tej towarzyszy³a „sympa-
tia”. Uprzejmie proszê o udzielenie informacji, czy prokurator prowadz¹cy sprawê dokona³ czynnoœci
sprawdzaj¹cych w postaci analizy, kto realizowa³ wyjazd, czy wskazane nazwisko znalaz³o siê na liœcie
przewoŸnika, który realizowa³ podró¿? Czy sprawdzono miejsce noclegu?

W piœmie pana prokuratora pojawia siê równie¿ informacja o kontroli spó³ki przeprowadzonej
przez radê nadzorcz¹. Kontrola objê³a lata 2003–2006. Nie stwierdzono niegospodarnoœci. Pozwalam
sobie zapytaæ, czy na tym etapie zlecono zasiêgniêcie opinii bieg³ego rewidenta w celu porównania jej
z dokumentacj¹ przedstawion¹ przez radê, tym bardziej ¿e jeden z jej cz³onków zasiadaj¹cy w radzie
miêdzy styczniem 2003 r. a majem 2007 r. mia³ okreœlone zastrze¿enia co do prawid³owoœci dzia³añ
spó³ki.

W odpowiedzi pana prokuratora znajduje siê wzmianka, ¿e pracownicy spó³ki informowali o mo¿li-
wych nieprawid³owoœciach wiceprezydentów miasta £odzi. Uprzejmie proszê Pana Ministra o potwier-
dzenie informacji, ¿e dosz³o do przes³uchania wymienionych przedstawicieli w³adz miasta.

Proszê równie¿ o odpowiedŸ, czy za³¹czona przez g³ówn¹ ksiêgow¹ spó³ki opinia bieg³ego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego za 2005 r. by³a poddana ocenie. Je¿eli tak, to jakie wyci¹gniêto
wnioski?

Szanowny Panie Ministrze, pragnê przeprosiæ za du¿¹ liczbê pytañ skierowanych do Pana, ale ta spra-
wa wymaga pilnego i rzetelnego wyjaœnienia. Dla ³odzian istotn¹ kwesti¹ jest wiedza na temat dzia³ania
najwiêkszej miejskiej spó³ki. Bardzo dziwi mnie – i proszê potraktowaæ to jako skargê – niemoc i brak po-
mys³ów na prowadzenie przedmiotowego œledztwa przez prokuratorów. Wyra¿am nadziejê, i¿ zgromadzo-
ny w tej sprawie materia³ dowodowy pozwoli na rozwianie w¹tpliwoœci, które przedstawi³em w niniejszym
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piœmie. W przeciwnym razie œwiadczy³oby to o braku starannoœci, do której jednak, mam nadziejê, nie
dosz³o. Dwadzieœcia osiem miesiêcy to wystarczaj¹cy czas, aby ³odzianie poznali ustalenia prokuratury.

Licz¹c, ¿e jest to ostatnia korespondencja w tej bulwersuj¹cej sprawie kierowana na rêce Pana Mini-
stra, przesy³am wyrazy szacunku.

Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cym artyku³em, jaki ukaza³ siê w gazecie wydawanej na Ukrainie, w „Kurierze

Galicyjskim” z dnia 20 czerwca 2008 r., na temat niebezpiecznych obiektów, w tym statków i okrêtów wo-
jennych, amunicji, bomb, broni gazowej i innych truj¹cych œrodków chemicznych, zatopionych na
Ba³tyku po II wojnie œwiatowej, a tak¿e proœbami o interwencjê w tej sprawie, które zosta³y zg³oszone pod-
czas pe³nionego przeze mnie dy¿uru senatorskiego, zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹ proœ- b¹ o
udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

Czy sporz¹dzono szczegó³ow¹ mapê rozmieszczenia niebezpiecznych obiektów spoczywaj¹cych na
dnie Ba³tyku wraz z uwzglêdnieniem rodzaju poszczególnych przedmiotów?

Czy istniej¹ plany utylizacji wymienionej broni gazowej?
Czy w zwi¹zku z planami budowy na dnie Ba³tyku ruroci¹gu gazowego pomiêdzy Rosj¹ a Niemcami

przeprowadzono z ekspertami konsultacje na temat konsekwencji, jakie mo¿e spowodowaæ oczyszczanie
dna morskiego na ca³ej d³ugoœci gazoci¹gu i eksplozja skorodowanej amunicji, bomb, beczek i kontene-
rów z broni¹ chemiczn¹?

Czy okreœlono strefê zatrucia w przypadku eksplozji i dostania siê gazów do morza?
Jakie zagro¿enia dla ludzi, fauny i flory niesie ze sob¹ wydostanie siê niebezpiecznych cieczy i gazów na

powierzchniê Ba³tyku?
Liczê na wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dzia³ania nakierowane na propagowanie sportu na poziomie spo³ecznoœci lokalnych zakoñczy³y siê

du¿ym sukcesem za spraw¹ programu Orlik 2012. To pañska zas³uga. „Orliki” zapewni³y mo¿liwoœæ
uprawiania kilku dyscyplin sportowych, stworzy³y komfortow¹ bazê, która do tej pory w Polsce nie by³a
dostêpna.

Nie mo¿emy jednak zapominaæ, ¿e jedynie osi¹gniêcia uzyskiwane w dyscyplinach olimpijskich przy-
czyni¹ siê do sukcesu ca³ego kraju. Warunki klimatyczne, w jakich ¿yjemy, sprawiaj¹, ¿e nie jest mo¿liwe
uprawianie np. zapasów, judo lub boksu pod go³ym niebem. Potrzebne s¹ hale sportowe. Jak wiem, pro-
gram wspierania budowy hal sportowych w powiatach znalaz³ siê w pakiecie propozycji realizowanych
przez kierowane przez pana ministerstwo. By budowane hale nie œwieci³y pustkami, szczególny nacisk
nale¿y po³o¿yæ na rozszerzenie szkolenia ogólnorozwojowego dzieci i m³odzie¿y. To one bêd¹ stanowiæ
materia³ do póŸniejszej obróbki w ramach bardziej ukierunkowanego szkolenia sportowego. Niezbêdna
jest zatem modernizacja istniej¹cych ju¿ szkolnych obiektów sportowych i budowa nowych.

Na przyk³adzie £odzi mogê powiedzieæ, ¿e zajêcia wychowania fizycznego odbywaj¹ siê w dawno nieremon-
towanych salach gimnastycznych, Ÿle wyposa¿onych zarówno pod wzglêdem jakoœciowym, jak i iloœciowym.
Program tych zajêæ nie propaguje pozytywnych stron uprawiania sportu, nie wskazuje m³odym ludziom mo-
¿liwoœci uzawodowienia. Myœlê, ¿e przedstawiony problem dotyczy prawie wszystkich gmin w Polsce.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê pana ministra o rozwa¿enie mo¿liwoœci opracowania wieloletniego
planu rz¹dowego wspierania budowy i modernizacji szkolnych obiektów sportowych, których organami
samorz¹dowymi s¹ gminy. Zdaj¹c sobie sprawê z mo¿liwoœci bud¿etowych pañstwa, proponujê przepro-
wadzenie pilota¿owego programu obejmuj¹cego gminy powy¿ej stu tysiêcy mieszkañców. Jest to podyk-
towane du¿¹ liczb¹ zniszczonych obiektów sportowych, znajduj¹cych siê na tak zaludnionych terenach.
Œrodki finansowe na ten cel , maksymalnie 3 mln PLN, pochodzi³yby – tak jak w przypadku programu Or-
lik – z bud¿etu pañstwa, urzêdu marsza³kowskiego przypisanego danemu terenowi oraz gminy. Pozwo-
li³oby to na modernizacjê w ci¹gu jednego roku piêciu wybranych obiektów szkolnych w gminach. Pro-
gram pilota¿owy zakoñczy³by siê szczegó³ow¹ analiz¹ wyników, jakie osi¹gniêto w ci¹gu piêciu lat. W
przypadku pozytywnych rezultatów program móg³by dzia³aæ bezterminowo. Gdyby zaistnia³a koniecz-
noœæ wybudowania nowego obiektu sportowego, choæ myœlê, ¿e tego rodzaju przypadki bêd¹ sporadycz-
ne, ró¿nicê w kosztach pokry³aby gmina.

Projekt wymaga równie¿ podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu rozszerzenie programu zajêæ wychowania
fizycznego o bardziej wyspecjalizowan¹ rekreacjê, a nawet o elementy sportów olimpijskich. W tym przy-
padku nale¿y wprowadziæ do zajêæ kultury fizycznej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
zestaw æwiczeñ do zajêæ wychowania fizycznego, który dawa³by mo¿liwoœæ ukierunkowania dziecka pod
k¹tem jednej z dyscyplin olimpijskich. W mojej ocenie tego typu rozwi¹zanie prze³ama³oby marazm w
propagowaniu sportów olimpijskich w wiêkszoœci gmin. Wp³ynê³oby to równie¿ na mo¿liwoœæ budowania
kolejnych szczebli szkolenia i selekcji dzieci, byæ mo¿e tak¿e na nastêpnych poziomach nauczania, np. w
gimnazjach i liceach, b¹dŸ w tych miejscach, które by³y si³¹ szkolenia polskiego sportu przed laty, czyli w
stowarzyszeniach kultury fizycznej. Tego typu rozwi¹zania za kilka lat dadz¹ efekty w postaci udzia³u
polskich zawodników w kolejnych igrzyskach olimpijskich, który nie bêdzie wi¹za³ siê z takim stresem o
koñcowy wynik medalowy, jaki mieliœmy okazjê prze¿yæ przy okazji ostatniej olimpiady w Pekinie. Brak
okreœlonych decyzji mo¿e skutkowaæ pora¿k¹ nie w kolejnej olimpiadzie, tej w Londynie, ale na pewno w
nastêpnej.

Liczê na pozytywne odniesienie siê do przedstawionej propozycji.

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!
Zwracam siê do pana ministra w sprawie przysz³oœci tzw. sportowych klubów gwardyjskich. W mojej

ocenie, opartej na wiedzy o klubie policyjnym „Gwardia” w £odzi, jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce,
gdzie tworzy siê i realizuje sport na bardzo wysokim poziomie. B³êdy, jakie pope³niono w przypadku inne-
go rodzaju stowarzyszeñ kultury fizycznej, na szczêœcie nie dotycz¹ klubów gwardyjskich. Pomimo jak
najlepszej oceny funkcjonowania klubów policyjnych „Gwardia” potrzebne jest dzia³anie, które bêdzie je
wspieraæ i s³u¿yæ rozwojowi sportu i dzia³alnoœci wychowawczej, prowadzonej przez gwardyjskie stowa-
rzyszenia.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê pana ministra o przedstawienie planu, jakim bêdzie objêty
sport gwardyjski w nastêpnych latach.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 14 listopada 2008 r. otrzyma³em list*, którego nadawc¹ jest pan Andrzej Kurczewski, by³y

przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzezinach. W korespondencji tej znajduj¹ siê informacje na temat nie-
zgodnych z prawem dzia³añ pana prokuratora Adama Gierka.

W 2006 r. pan Andrzej Kurczewski ubiega³ siê w wyborach samorz¹dowych o urz¹d burmistrza miasta
Brzeziny. W dniu 31 paŸdziernika 2006 r. pan prokurator Adam Gierk wyst¹pi³ o zastosowanie aresztu
wobec pana Andrzeja Kurczewskiego, zarzucaj¹c mu przyjêcie od mieszkañca Brzezin ³apówki w kwocie
800 z³ w zamian za skrócenie okresu pozbawienia go prawa jazdy. Do przestêpstwa ma³o dojœæ osiem lat
wczeœniej, czyli w 1998 r. Jak pisze nadawca, pan Adam Gierk dopuœci³ siê z³amania prawa, sporz¹dzaj¹c
niezgodny z prawd¹ akt oskar¿enia. W akcie oskar¿enia, który zosta³ przekazany do s¹du, prokurator
poda³ informacjê, ¿e pan Andrzej Kurczewski jest podejrzany o handel narkotykami i wy³udzenie odszko-
dowañ komunikacyjnych. W zwi¹zku z tym s¹d zastosowa³ wobec oskar¿onego areszt na okres trzech
miesiêcy. Po up³ywie trzech miesiêcy prokuratur wyst¹pi³ o przed³u¿enie aresztu o kolejne trzy miesi¹ce.
Na mocy decyzji S¹du Okrêgowego w £odzi areszt przed³u¿ono o jeden miesi¹c. Pomimo obowi¹zywania
tego postanowienia, pan prokurator Adam Gierk wyst¹pi³ z kolei do S¹du Rejonowego w Brzezinach o za-
stosowanie wobec pana Andrzeja Kurczewskiego aresztu na okres trzech miesiêcy, w zwi¹zku z tymi sa-
mymi zarzutami. Posiedzenie S¹du Rejonowego w Brzezinach uznano za bezprzedmiotowe po tym, jak
obroñca oskar¿onego poinformowa³ s¹d, i¿ w przedmiotowej sprawie zapad³a ju¿ decyzja, wydana przez
S¹d Okrêgowy w £odzi.

Wed³ug informacji podanej przez pana Andrzeja Kurczewskiego, dokumenty potwierdzaj¹ce niezgodne z
prawem dzia³ania prokuratora znajduj¹ siê w S¹dzie Rejonowym w Brzezinach, w S¹dzie Okrêgowym
w £odzi, a tak¿e w S¹dzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, gdzie toczy siê sprawa zarejestrowana pod sy-
gnatur¹ akt II K 189/07. Pan Andrzej Kurczewski wskazuje ponadto na niegodne prokuratura zachowanie
pana Adama Gierka podczas przes³uchania.

Szanowny Panie Ministrze, to kolejna ju¿ osoba podaj¹ca informacje na temat dzia³añ pana prokurato-
ra Adama Gierka. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o sprawdzenie infor-
macji podanych przez pana Andrzeja Kurczewskiego i do³¹czenie ich do akt sprawy prowadzonej przez
prokuratora apelacyjnego w Lublinie.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Od kilku lat trwaj¹ prace konserwatorskie i porz¹dkowe na cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Brackiej 40
w £odzi, realizowane przez Fundacjê Monumentum Iudaicum Lodzense przy wsparciu miejskiego kon-
serwatora zabytków w £odzi. Cmentarz jest obiektem zabytkowym. Zosta³ wpisany do rejestru zabytków
pod nr 276 decyzj¹ wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 17 wrzeœnia 1980 r. Pierwsze pochówki
na cmentarzu odby³y siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XIX wieku. Najstarsza zachowana macewa
pochodzi z 1892 r. Pochowani tu zostali miêdzy innymi rodzice Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina, a
tak¿e Maurycy Trêbacz, Seweryn Sterling oraz wielu innych wybitnych przedstawicieli sztuki, kultury,
nauki, medycyny i polityki. Spoczywaj¹ tu równie¿ prochy fabrykantów oraz dzia³aczy spo³ecznych. Na
czêœci cmentarza zwanej polem gettowym pochowano ponad 43 tysi¹ce ofiar getta ³ódzkiego.

Cmentarz przy ul. Brackiej jest najwiêkszym czynnym cmentarzem ¿ydowskim w Europie i zajmuje
obszar 39,6 ha. Znajduj¹ siê tutaj liczne zabytki, pocz¹wszy od macew z XIX wieku po grobowce rodzin
Poznañskich i Silbersteinów. Dziêki dzia³aniom fundacji na terenie cmentarza zosta³o przeprowadzo-
nych wiele prac porz¹dkowych i konserwatorskich. Ca³kowicie uporz¹dkowano pole gettowe, zajmuj¹ce
blisko 1/4 powierzchni terenu, wykonano renowacjê mauzoleum rodziny Poznañskich oraz wielu mniej-
szych nagrobków, rozpoczêto tak¿e prace przy konserwacji grobowca rodziny Silbersteinów. Niestety,
fundacja nie jest w stanie sama uratowaæ cmentarza przed zniszczeniem, zaœ œrodki przekazane przez
miejskiego konserwatora zabytków w £odzi wystarcz¹ w tym roku jedynie na wykonanie prac zabezpie-
czaj¹cych mauzoleum Silbersteinów przed dalszym rozpadem.

Koszty wykonania prac konserwatorskich przy grobowcu Silbersteinów oszacowano na kwotê 380 ty-
siêcy PLN. Koszt przygotowania dokumentacji, na mocy której fundacja otrzyma decyzjê – pozwolenia na
budowê, kosztorysu oraz programu konserwatorskiego – szacuje siê na oko³o 12 tysiêcy PLN. Brak pie-
niêdzy na wykonanie tej dokumentacji uniemo¿liwia staranie siê fundacji o dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowny Panie Ministrze, cmentarz ¿ydowski przy ul. Brackiej 40 w £odzi to miejsce wyj¹tkowe pod
wzglêdem historycznym, kulturowym i religijnym, które ze wzglêdu na swój unikatowy charakter
zas³uguje na to, by przetrwaæ przez nastêpne stulecia. Nieliczna obecnie spo³ecznoœæ ¿ydowska nie jest w
stanie sfinansowaæ prac renowacyjnych na terenie ca³ego cmentarza. Kosztów remontów nie jest w sta-
nie pokryæ Urz¹d Miasta £odzi, który corocznie poprzez miejskiego konserwatora zabytków przekazuje
na ten cel œrodki finansowe.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o przyznanie Fundacji Monumen-
tum Iudaicum Lodzense dofinansowania w kwocie 12 tysiêcy z³ w celu wykonania dokumentacji, która
umo¿liwi staranie siê o dotacjê z bud¿etu pañstwa. Jednoczeœnie uprzejmie proszê Pana Ministra o za-
bezpieczenie w bud¿ecie na 2009 r. œrodków finansowych, które umo¿liwi¹ wykonanie renowacji najcen-
niejszych grobowców znajduj¹cych siê na terenie cmentarza.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Z wielkim niepokojem przyj¹³em wiadomoœæ o zabezpieczeniu w bud¿ecie pañstwa na 2009 r. kwoty
400 tysiêcy PLN z przeznaczeniem na modernizacjê kompleksu 8156 przy ul. 6 Sierpnia 92 w £odzi. Za-
bezpieczone œrodki finansowe nie rozwi¹zuj¹ problemów kompleksu zwi¹zanych ze sfinansowaniem nie-
zbêdnych remontów i zaopatrzenia w konieczny sprzêt. Dotacja z bud¿etu pañstwa prawdopodobnie oka-
¿e siê niewystarczaj¹ca chocia¿by na to, by zabezpieczyæ obiekty przed dalszym niszczeniem. Niedosta-
teczna iloœæ œrodków finansowych potrzebnych na inwestycje i remonty bêdzie skutkowa³a
przed³u¿aniem siê okresu niewykorzystania obiektów, a nawet podwa¿aniem zasadnoœci pozyskania
kompleksu, który mia³ siê staæ centralnym oœrodkiem kszta³cenia i doskonalenia kadr medycznych. Po-
nadto brak œrodków na modernizacjê budynków przeznaczonych na internat oraz kuchniê ze sto³ówk¹
stawia pod znakiem zapytania mo¿liwoœci szkolenia s³uchaczy zgodnie z harmonogramem szkolenia woj-
skowego i wojskowo-medycznego, które ma byæ realizowane przez Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b
Medycznych w 2009 r.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie informacji, w jaki spo-
sób Ministerstwo Obrony Narodowej bêdzie w przysz³oœci realizowa³o tak istotn¹ dla wojska inwestycjê,
nad któr¹ patronat prawdopodobnie obejmie NATO.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z pismem* z³o¿onym na moje rêce przez prezydenta miasta Rybnika, pana Adama Fudali,

proszê o zajêcie stanowiska w kwestiach w nim poruszanych. Pragnê nadmieniæ, i¿ naganny jest fakt,
¿e pomimo wielu próœb ze strony Urzêdu Miasta Rybnika (ostatnia proœba z dat¹ 25 lipca 2008 r.) mini-
sterstwo kierowane przez Pani¹ do tej pory nie udzieli³o odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas ostatniego dy¿uru w biurze senatorskim przeprowadzi³em rozmowê ze studentami prawa odno-

œnie do ich przysz³oœci zawodowej. Studenci wyrazili obawy, ¿e po studiach nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci dal-
szego rozwoju i pracy w zawodzie. Podstaw¹ takich wniosków s¹ tegoroczne egzaminy umo¿liwiaj¹ce, a ra-
czej – jak to podkreœlili – uniemo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie aplikacji, które zda³a œrednio co siódma osoba. Od-
rzucili od razu argument, jakoby osoby, które nie zda³y egzaminu, nie by³y nale¿ycie przygotowane. Wed³ug
nich oznacza³oby to, ¿e studenci przez piêæ lat studiów niczego siê nie nauczyli, a tak przecie¿ nie jest!

M³odzi ludzie zadali mi wiele pytañ, na które nie potrafi³em im odpowiedzieæ, dlatego kierujê je do pana
ministra.

Co by³o przyczyn¹ tego, ¿e w trakcie wrzeœniowych egzaminów pozytywny wynik uzyska³o niewiele po-
nad 10% zdaj¹cych przy zdawalnoœci w roku ubieg³ym na poziomie 50%?

Czy pytania przygotowywa³a ta sama grupa ekspertów?
Czy wykonano analizê doboru pytañ?
Czy przygotowane pytania by³y weryfikowane i przez kogo?
Czy wypracowano ju¿ system przygotowania pytañ, a ogólnie rzecz bior¹c, formê przysz³ych egzami-

nów, aby w nastêpnym roku unikn¹æ tegorocznej kuriozalnej sytuacji?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie dotyczy zamierzonej reformy ubezpieczeñ zdrowotnych i likwidacji Lubuskiego Od-
dzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uprzejmie informujê, ¿e przewodnicz¹cy Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich, pan Marek
Cieœlak, przekaza³ mi stanowisko konwentu w wymienionej sprawie, które pozwolê sobie przedstawiæ.

W stanowisku tym zawarte s¹ stwierdzenia o poparciu wobec pomys³u zreformowania i dalszego usa-
modzielniania instytucji kontraktuj¹cej – Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielkie obawy budzi jednak
zamiar ulokowania terenowych oddzia³ów, zwanych roboczo towarzystwami, jedynie w szeœciu oœrod-
kach. Powstaje tutaj pytanie, czy nie bêdzie to szkodliwe dla wypracowanych w ostatnim dziesiêcioleciu
relacji pomiêdzy œwiadczeniobiorcami, œwiadczeniodawcami a kasami chorych i NFZ.

Istnieje obawa, i¿ oddalone od województwa lubuskiego towarzystwa nie spe³ni¹ oczekiwanej roli part-
nera w dochodzeniu do sprawnej i relatywnie taniej s³u¿by zdrowia. Mieszkañcy i samorz¹dy wojewódz-
twa lubuskiego w takiej sytuacji mog¹ nie mieæ realnego wp³ywu na zarz¹dzanie tymi jednostkami i na
gospodarowanie ich pieniêdzmi. Wielkoœæ, umiejscowienie i zakres dzia³ania uczyni towarzystwa prak-
tycznie niezale¿nymi od samorz¹dów gminnych i powiatowych. W takiej sytuacji szczególnie nasuwa siê
pytanie o przysz³oœæ lubuskich szpitali powiatowych oraz o dostêpnoœæ do ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej – zadañ o charakterze ponadgminnym, za które lubuscy samorz¹dowcy odpowiadaj¹ przed
spo³eczeñstwem.

W województwie lubuskim kosztem wielu wyrzeczeñ i ograniczeñ innych zadañ zosta³a przeprowadzo-
na restrukturyzacja placówek s³u¿by zdrowia. Zamkniêto niektóre szpitale, ograniczono zatrudnienie,
zmniejszono liczbê oddzia³ów i ³ó¿ek. Wiêkszoœæ tych zadañ zosta³a sfinansowana œrodkami samorz¹do-
wymi przy minimalnym wykorzystaniu wsparcia rz¹dowego. Lubuscy samorz¹dowcy obawiaj¹ siê, ¿e
ca³y trud i wszystkie korzyœci tych dzia³añ zostan¹ zniweczone, jeœli towarzystwo bêdzie oddalone o kilka-
set kilometrów. Zamierzona reforma prowadzi do centralizacji i anonimowoœci w zarz¹dzaniu œrodkami
ubezpieczeñ zdrowotnych. W pierwszej kolejnoœci dostêp do œrodków uzyskaj¹ wysokospecjalistyczne
kliniki i szpitale wojewódzkie w³aœciwe dla siedziby towarzystwa. Szpitale, poradnie i placówki medyczne
województwa lubuskiego mieszcz¹ce siê w powiatach i gminach w takim wypadku czeka kolejne ograni-
czenie dzia³alnoœci. Kolejn¹ konsekwencj¹ takiej reformy mo¿e byæ dalsze ograniczenie bezpoœredniego i
bliskiego dostêpu do œwiadczeñ zdrowotnych dla Lubuszan. Grozi to te¿ dalsz¹ emigracj¹ i deprecjacj¹ le-
karzy, szczególnie m³odych, zintegrowanych z niema³ym trudem ze spo³ecznoœciami powiatowymi i
gminnymi.

Cz³onkowie konwentu uwa¿aj¹ równie¿ – z czym trudno siê nie zgodziæ – ¿e w przypadku reformy Naro-
dowego Funduszu Zdrowia nale¿y siê kierowaæ podzia³em administracyjnym kraju z 1998 r. W przypad-
ku utworzenia szesnastu samodzielnych towarzystw odpowiadaj¹cych rejonom administracyjnym woje-
wództw wolny wybór towarzystwa przez obywatela nie bêdzie pustym has³em, ale dziêki bliskoœci siedzib
i obszarów dzia³ania – realn¹ mo¿liwoœci¹. Tylko wtedy mieszkañcy poprzez swoje demokratycznie wy-
brane w³adze samorz¹dowe bêd¹ mieli najlepsze mo¿liwoœci oceny dzia³ania struktur finansuj¹cych
s³u¿bê zdrowia i realny wp³yw na ich funkcjonowanie.

W mojej ocenie argumenty konwentu oraz wielu innych organizacji, które zwraca³y siê do mnie w tej
sprawie, s¹ s³uszne i proszê o ich uwzglêdnienie. Pragnê te¿ wyraziæ nadziejê, ¿e województwo, którego je-
stem mieszkañcem, nie zostanie pozbawione mo¿liwoœci swobodnego dostêpu do us³ug zwi¹zanych ze
s³u¿b¹ zdrowia, do czego niew¹tpliwie dojdzie w przypadku ulokowania siedziby towarzystwa poza na-
szym województwem.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy planów Ministerstwa Sprawiedliwoœci reorganizacji sieci s¹dów rejono-

wych w Polsce. Uprzejmie informujê, ¿e Rada Powiatu Wschowskiego przekaza³a mi swoje stanowisko
w sprawie planowanego ograniczenia struktury i zakresu dzia³ania S¹du Rejonowego we Wschowie i to
stanowisko chcia³bym przekazaæ.

Ewentualne ograniczenie struktury i zakresu dzia³ania S¹du Rejonowego we Wschowie mo¿e przynie-
œæ wy³¹cznie negatywne konsekwencje zarówno dla mieszkañców ca³ego powiatu, jak i dla podmiotów go-
spodarczych obs³ugiwanych przez ten s¹d. Zmiana zakresu dzia³ania s¹du mog³aby przynieœæ znaczne
utrudnienia w sprawnej pracy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, a tym samym mog³aby mieæ
bezpoœredni negatywny wp³yw na poziom bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu. Doceniaj¹c znaczenie
sprawnego funkcjonowania S¹du Rejonowego we Wschowie, samorz¹d powiatowy przekaza³ w
przesz³oœci bardzo powa¿ne œrodki finansowe na modernizacjê i przystosowanie budynku przy Placu Ko-
synierów we Wschowie do potrzeb tego s¹du. W takiej sytuacji rada stoi na stanowisku, ¿e podejmuj¹c
ewentualnie decyzje dotycz¹ce reorganizacji sieci s¹downiczej, powinno siê w pierwszej kolejnoœci braæ
pod uwagê zapewnienie swobodnego dostêpu do w³adzy s¹downiczej, jak równie¿ opiniê w³adz lokalnych.

W zwi¹zku tym kierujê do Pana Ministra zapytanie, czy resort Pana Ministra planuje zmiany w sieci
s¹dów rejonowych, z której Wschowa by³aby wykluczona. Pozwolê te¿ sobie wyraziæ nadziejê, ¿e mieszka-
ñcom powiatu wschowskiego nie zostanie ograniczony swobodny dostêp do s¹du rejonowego, co
niew¹tpliwie mia³oby miejsce w przypadku jego braku we Wschowie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami i uwagami, podaj¹cymi

w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ przewidywanych zmian w egzaminach na prawo jazdy oraz w sposobie ich prze-
prowadzania, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Z doniesieñ prasowych czytamy, ¿e planowane zmiany w ustawie o kieruj¹cych pojazdami bêd¹ doty-
czyæ m.in. nastêpuj¹cych spraw:
1) prawa jazdy bêd¹ wydawane na 15 lat, a nie – jak dotychczas – bezterminowo; aby mo¿na by³o

przed³u¿yæ ich wa¿noœæ, trzeba bêdzie siê poddaæ szczegó³owym badaniom lekarskim,
2) egzaminy teoretyczne bêd¹ testami jednokrotnego wyboru, ale pytania bêd¹ prezentowane jedno po

drugim, bez mo¿liwoœci powrotu do poprzedniego pytania, tak jak to jest dotychczas,
3) œwie¿o upieczonych kierowców przez 2 lata od zdania egzaminu na prawo jazdy bêdzie obowi¹zywa³

okres próbny; je¿eli w tym czasie dwukrotnie z³ami¹ przepisy, to ten czas zostanie wyd³u¿ony o kolej-
ne 2 lata,

4) powstan¹ nowe kategorie praw jazdy, które bêd¹ dotyczy³y przede wszystkim pojazdów jednoœlado-
wych, na motorower prawo jazdy AM i taki egzamin bêd¹ mogli zdawaæ tylko czternastolatkowie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z zapytaniem, czy rzeczywiœcie planuje pan wprowa-
dziæ wskazane zmiany w egzaminach na prawo jazdy? Je¿eli tak, to kiedy. Czy planowane s¹ jeszcze inne
zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
W zwi¹zku z przygotowanym projektem ustawy z dnia 2 paŸdziernika 2008 r. o zmianie niektórych

ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w województwie
przedstawiam nastêpuj¹ce oœwiadczenie dotycz¹ce likwidacji ochotniczych hufców pracy.

Ochotnicze hufce pracy dysponuj¹ wieloletnim doœwiadczeniem w zakresie kompleksowych od-
dzia³ywañ zmierzaj¹cych do przywrócenia defaworyzowanej m³odzie¿y spo³eczeñstwu, takich jak organi-
zacja kszta³ceñ, proces wychowawczy, wyposa¿enie w umiejêtnoœci niezbêdne do sprostania wymogom
wspó³czesnego rynku pracy. Misj¹ ochotniczych hufców pracy jest wyrównywanie szans m³odzie¿y za-
gro¿onej wykluczeniem spo³ecznym i marginalizacj¹, a tak¿e umo¿liwienie jej pe³nej integracji spo³ecznej
i zawodowej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e uczestnictwo w OHP jest dla tysiêcy nastoletnich dziewcz¹t i ch³opców
jedyn¹ mo¿liwoœci¹ zrealizowania obowi¹zku szkolnego, uzupe³nienia wykszta³cenia ogólnego i zdobycia
kwalifikacji zawodowych.

Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej stworzy³o mo¿liwoœæ korzystania z funduszy strukturalnych, w
tym Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W te dzia³ania aktywnie w³¹czy³y siê OHP, które jako jedne z
pierwszych polskich instytucji rozpoczê³y realizacjê ró¿nego rodzaju typu projektów zarówno na pozio-
mie centralnym, jak i regionalnym. Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ spo³eczna, szybki postêp cywilizacyj-
ny, rosn¹ce wymogi wspó³czesnego rynku pracy, a tak¿e promowane przez UE standardy wymagaj¹ do-
stosowania instytucji, organizacyjnego i merytorycznego, do wspó³czesnych wymagañ. Konieczne jest to
do osi¹gniêcia oczekiwanych efektów, czyli do przygotowania m³odego cz³owieka do samodzielnego i
œwiadomego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym w wymiarze europejskim.

Istotn¹ miar¹ sukcesu OHP s¹ ¿yciorysy m³odzie¿y przywróconej spo³eczeñstwu. W okresie ostatnich
lat rzesza blisko piêciuset tysiêcy m³odzie¿y uzupe³ni³a wykszta³cenie ogólne i zawodowe w OHP. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e gdyby OHP nie rozwi¹zywa³y na bie¿¹co problemów m³odzie¿y najbardziej zagro¿onej, to ta
grupa zagro¿ona wykluczeniem spo³ecznym powiêkszy³aby grono osób z marginesu spo³ecznego.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
1. Jakie merytoryczne przes³anki zadecydowa³y o tym, ¿e ochotnicze hufce pracy zostan¹ zlikwidowa-

ne?
2. Czy zasadna jest likwidacja OHP, które wykazuj¹ siê skuteczn¹ prac¹ na rzecz najbardziej zagro¿onej

m³odzie¿y?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenieskierowanedoprzewodnicz¹cegoKrajowejRadyRadiofonii iTelewizjiWitoldaKo³odziejskiego

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
W imieniu swoim i Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego, któremu przewodniczê, zwracam siê do

Pana Przewodnicz¹cego z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie przyczyn niepowo³ania do Rady Programowej
Oddzia³u TVP SA w Gdañsku i Rady Programowej Radia Gdañsk SA przedstawicieli spo³ecznoœci
pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym – Kaszubów.

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e art. 21 ust. 1a pkt 8a ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2004 r. Nr 253 pozy-
cja 2531 ze zmianami) nak³ada na publiczn¹ radiofoniê i telewizjê obowi¹zek wype³niania misji publicz-
nej, która jest realizowana w szczególnoœci, miêdzy innymi, przez uwzglêdnianie potrzeb mniejszoœci na-
rodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym, w tym przez emitowanie
programów informacyjnych w jêzykach mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym.
Art. 28a ust. 3 wymienionej ustawy w odniesieniu do rad programowych publicznego radia i telewizji sta-
nowi, ¿e rada programowa podejmuje uchwa³y zawieraj¹ce oceny poziomu i jakoœci programu bie¿¹cego
oraz programów ramowych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4a, powo³uj¹c rady programowe oddzia³ów
emituj¹cych programy w jêzykach mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym, dyrek-
torzy oddzia³ów maj¹ uwzglêdniaæ kandydatów zg³aszanych przez organizacje spo³eczne mniejszoœci na-
rodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym.

Maj¹c to na uwadze, uprzejmie proszê Pana Przewodnicz¹cego o wyjaœnienie, w jaki sposób powo³ana
przez KRRiT Rada Programowa Oddzia³u TVP SA w Gdañsku i Rada Programowa Radia Gdañsk SA bêd¹
realizowa³y obowi¹zek ustawowy w zakresie oceny poziomu i jakoœci programów emitowanych w jêzyku
kaszubskim, skoro ¿aden z cz³onków tych rad nie zna jêzyka kaszubskiego.

Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e zamieszkuj¹cy Pomorze Kaszubi stanowi¹ ponadpó³milionow¹ grupê et-
niczn¹, której jêzyk i kulturê Rzeczypospolita Polska zobowi¹za³a siê chroniæ w wielu ratyfikowanych
umowach miêdzynarodowych, w tym w Konwencji ramowej o ochronie mniejszoœci narodowych oraz Eu-
ropejskiej karcie jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych. Czy zatem w opinii KRRiT nieuwzglêdnie-
nie w sk³adzie rad programowych mediów publicznych przedstawicieli spo³ecznoœci kaszubskiej nie
wp³ynie negatywnie na realizacjê przez pañstwo polskie zobowi¹zañ miêdzynarodowych zaci¹gniêtych w
stosunku do jêzyka kaszubskiego? Jakie kroki podejmie KRRiT, aby w sk³adzie rad programowych znale-
Ÿli siê przedstawiciele spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym?

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku ze z³o¿onym przeze mnie do pana W³adys³awa Sidorowicza, przewodnicz¹cego Komisji Zdro-
wia Senatu RP, wnioskiem o zorganizowanie posiedzenia w sprawie aktualnego stanu i warunków rozwoju
lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce proszê Pani¹ Minister o przygotowanie na posiedzenie Komisji Zdro-
wia w miesi¹cu grudniu 2008 r. niezbêdnych materia³ów dotycz¹cych nastêpuj¹cych zagadnieñ:

1. Stan prac nad nowelizacj¹ ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochro-
ny uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

2. Ocena dostêpnoœci do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych w za-
kresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W œlad za otrzymanym od pana Roberta Bieñkowskiego, prezesa Zarz¹du KZPP Koniecpol SA, pismem

z dnia 13 listopada 2008 r. – kopiê pisma za³¹czam do niniejszego wyst¹pienia – zwracam siê do pana z
uprzejm¹ proœb¹ o interwencjê, maj¹c¹ na celu utrzymanie dla wymienionej spó³ki przydzia³u upraw-
nieñ do emisji CO2 na poziomie pierwszego projektu Krajowego Planu Rozdzia³u Uprawnieñ, to jest 187
300 t CO2.

Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Czy w zwi¹zku z zauwa¿alnym spadkiem dynamiki wykorzystania œrodków jest mo¿liwe zakoñczenie

Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” do koñca bie¿¹cego roku? Je¿eli tak, to czy zakoñczy
siê on sukcesem i czy zostan¹ wykorzystane wszystkie œrodki finansowe, bêd¹ce w dyspozycji minister-
stwa na ten program.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy resort monitoruje i nadzoruje sprzeda¿ w funshopach

tak zwanych próbek kolekcjonerskich specyfików niby-zio³owych, na których widnieje napis „produkt
nie nadaje siê do spo¿ycia przez ludzi”. S¹ to ponoæ mieszanki zio³owe (sk³ad podany jest po ³acinie), a
dzia³aj¹ jak narkotyki. Chodzi miêdzy innymi o specyfik o nazwie „Spice Diamond” czy specyfik o nazwie
„Sence”. Specyfiki te, sprzedawane jako zio³a w sklepach typu funshop, nie s¹ przebadane medycznie,
dzia³aj¹ toksycznie i halucynogennie na organizm. Prawdopodobnie, chocia¿ nazywane s¹ zio³ami, mog¹
równie¿ uzale¿niaæ, gdy¿ maj¹ w sk³adzie substancje chemiczne, które dzia³aj¹ jak narkotyki, uszka-
dzaj¹c uk³ad nerwowy. Tak zwane zio³a m³odzie¿ kupuje bez ograniczeñ, podobnie jak energetyki czy psy-
chodeliki o dzia³aniu podobnym do dzia³ania amfetaminy.

Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy istnieje mo¿liwoœæ oceny medycznej tych specyfików
oraz wprowadzenia zakazu sprzeda¿y preparatów zio³owych (dopalaczy), na których widniej¹ napisy
„produkt przeznaczony wy³¹cznie do celów kolekcjonerskich” i „produkt nie nadaje siê do spo¿ycia przez
ludzi”?

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami nad bud¿etem szkolnictwa wy¿szego w 2009 r., zwracam siê do Pani

Minister z proœb¹ o podjêcie niezbêdnych dzia³añ, aby proponowany przysz³oroczny bud¿et nie by³ dla
szkolnictwa wy¿szego kolejnym bud¿etem przetrwania. Chocia¿ w projekcie bud¿etu na 2009 r. zapropo-
nowano na szkolnictwo wy¿sze wydatki na poziomie 11 miliardów 878 milionów 83 tysiêcy z³ – i jest to
wzrost o 7,2%, a w ujêciu realnym o 4,2% – to jest to kwota niewystarczaj¹ca. Bud¿et dla szkolnictwa wy¿-
szego w 2009 r., który jest zapisany w ustawie bud¿etowej w czêœci 38 „Szkolnictwo wy¿sze”, powinien
byæ zwiêkszony o 1 miliard z³ na dofinansowanie zadañ szkolnictwa wy¿szego, z przeznaczeniem na pod-
wy¿ki dla pracowników. Kwota proponowana w czêœci 38 „Szkolnictwo wy¿sze” ustawy bud¿etowej jest
niezmienna od lat, a niski poziom dofinansowania szkolnictwa wy¿szego jest szczególnie dotkliwy dla
uczelni mniejszych i m³odszych (na dorobku), podejmuj¹cych równoczeœnie trudne wyzwanie kszta³ce-
nia m³odzie¿y ze œrodowisk lokalnych. Tak jest w przypadku Uniwersytetu Opolskiego, dlatego rektor tej
uczelni, prof. dr hab. in¿. Krystyna Czaja, zwróci³a siê z proœb¹ o wyst¹pienie w powy¿szej sprawie.

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W ca³ej Polsce coraz czêœciej otwierane s¹ sklepy z tak zwanymi dopalaczami. Chodzi o substancje
bêd¹ce pochodnymi narkotyków, ale niewymienione w ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii. Œrodki te
staj¹ siê coraz bardziej dostêpne dla m³odych ludzi, a ich sprzeda¿ nie jest w ¿aden sposób sankcjonowa-
na i kontrolowana. Podobnie jak narkotyki substancje te s¹ groŸne dla zdrowia i ¿ycia m³odzie¿y. U¿y-
waj¹cy ich m³odzi ludzie czêsto s¹ przekonani o ich ma³ej szkodliwoœci i, co warto podkreœliæ, maj¹ pe³ne
poczucie legalnoœci swoich dzia³añ, skoro do substancji tych jest swobodny dostêp zarówno w sklepach,
jak i w internecie.

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej ustawodawstwo krajów cz³onkowskich powinno zostaæ
zmienione do marca 2009 r. w taki sposób, aby skutecznie rozwi¹zaæ problem tak zwanych dopalaczy.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada³o na listopad nowelizacjê ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
w taki sposób, aby tak zwane dopalacze sta³y siê tak¹ sam¹ kategori¹ œrodków jak narkotyki. Dziêki
temu ich sprzeda¿ i u¿ywanie by³yby tak samo penalizowane jak w przypadku narkotyków. Chcia³bym
zapytaæ, na jakim etapie s¹ prace nad wspomnian¹ nowelizacj¹. Interesuje mnie równie¿, jakie inne
œrodki i przedsiêwziêcia zaplanowa³o ministerstwo, aby skutecznie wyeliminowaæ problem tak zwa-
nych dopalaczy.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Coraz czêœciej jesteœmy informowani o trudnej sytuacji rodziców i ich dzieci w przypadku rozwodu
ma³¿eñstw, w których jedno z rodziców jest obywatelem Republiki Federalnej Niemiec. Szczególnie
g³oœna jest w ostatnim czasie sprawa pani Beaty, która po rozwodzie ze swoim mê¿em, obywatelem RFN,
zosta³a ca³kowicie pozbawiona mo¿liwoœci kontaktu ze swoim synkiem. Kobieta zosta³a doprowadzona
do ostatecznoœci, w wyniku czego porwa³a swoje dziecko, aby móc siê z nim zobaczyæ. Swoj¹ desperacjê
t³umaczy dzia³aniem Jugendamtu. Jest to specjalny niemiecki urz¹d do spraw dzieci i m³odzie¿y, a jego
oficjalnym celem jest u³atwianie kontaktów dziecka z rodzicem. Niestety, instytucja ta w bardzo wybiór-
czy i jednostronny sposób odczytuje niemieckie prawo.

Po rozwodzie w 2002 r. to pani Beata, a nie jej m¹¿, otrzyma³a prawo opieki nad dzieckiem i wychowy-
wa³a je praktycznie sama przez piêæ lat. Sprawa jednak na tym siê nie skoñczy³a i w wyniku dzia³ania Ju-
gendamtu zosta³a ona w 2004 r. s¹downie pozbawiona praw rodzicielskich, choæ nie by³o ku temu ¿ad-
nych wskazañ, a ojciec dziecka móg³ siê z nim swobodnie widywaæ. Co wiêcej, równie¿ polski s¹d, do któ-
rego pani Beata zwróci³a siê z proœb¹ o pomoc, nakaza³ jej oddaæ dziecko ojcu. Po stoczeniu batalii przed
niemieckimi s¹dami i europejskimi trybuna³ami pani Beata wywalczy³a prawo do widzeñ z synkiem. By³o
ono jednak bardzo ograniczone. Czas spotkañ w ci¹gu roku to by³o zaledwie kilkadziesi¹t godzin i w do-
datku spotkania musia³y odbywaæ siê wy³¹cznie w jêzyku niemieckim. W 2006 r. Jugendamt z niewiado-
mych przyczyn ca³kowicie zakaza³ pani Beacie widywania siê z dzieckiem.

Jugendamt jest instytucj¹ powszechnie krytykowan¹ w wielu krajach. Rodzice dzieci par mieszanych
niezwykle czêsto jak na tego typu instytucjê skar¿¹ siê na jej dzia³anie. Bardzo czêstym przypadkiem jest
zakazywanie rozmowy na i tak ju¿ ograniczonych spotkaniach rodziców z dzieæmi w innym jêzyku ni¿ nie-
miecki. Urz¹d ten zosta³ równie¿ skrytykowany na forum Komisji Europejskiej i jest przedmiotem czê-
stych skarg kierowanych do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, co obrazuje skalê problemu. Za-
uwa¿yæ nale¿y, ¿e Komisja Petycji rozpatruje g³ównie polskie skargi.

Chcia³bym zapytaæ, jakie dzia³ania w zwi¹zku z t¹ spraw¹, a tak¿e innymi tego typu przypadkami po-
dejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy na forum Unii Europejskiej bêd¹ prowadzone dzia³ania
maj¹ce doprowadziæ do rozwi¹zania tego problemu? W szczególnoœci chodzi tu o zakaz u¿ywania jêzyka
polskiego.

Czy zostanie zbadane orzecznictwo Jugendamtu, który zawsze staje po stronie niemieckiego
wspó³ma³¿onka? Czy zostan¹ wyci¹gniête konsekwencje co do dzia³añ polskich konsulatów w Republice
Federalnej Niemiec, które wed³ug wszelkich doniesieñ nie s¹ skuteczne?

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Niepokoj¹co wygl¹da sytuacja Regionalnego Oœrodka Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym imienia Miko³aja Kopernika w £odzi. Oœrodek ten od d³u¿szego czasu znajduje siê w sy-
tuacji bardzo trudnej.

Regionalny Oœrodek Onkologiczny w £odzi, bêd¹cy kluczow¹ placówk¹ lecznictwa w zakresie chorób
nowotworowych w województwie ³ódzkim, dysponuje niewystarczaj¹c¹ w stosunku do potrzeb baz¹ ³ó¿-
kow¹, skromnymi mo¿liwoœciami diagnostycznymi oraz warunkami udzielania œwiadczeñ czêsto
ur¹gaj¹cymi godnoœci pacjenta.

Jak wynika z prognoz demograficzno-epidemiologicznych dla województwa ³ódzkiego, zachodzi ko-
niecznoœæ dostosowania posiadanych zasobów lecznictwa medycznego do wzrastaj¹cej liczby pacjentów
z chorobami nowotworowymi. To czyni potrzebê modernizacji oœrodka szczególnie nagl¹c¹.

Zwracamy siê z pytaniem, czy Ministerstwo Zdrowia posiada œrodki, które mo¿na wykorzystaæ w mo-
dernizacji oœrodka, tak aby stworzyæ z niego nowoczesne centrum onkologiczne dostosowane do
rosn¹cych potrzeb województwa. W szczególnoœci chodzi o modernizacjê sprzêtu, zwiêkszenie liczby
³ó¿ek, rozszerzenie dostêpu do rehabilitacji oraz opieki paliatywnej.

Prosimy równie¿ o informacje, czy Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomienie programów pro-
muj¹cych i poszerzaj¹cych profilaktykê w zakresie chorób nowotworowych w województwie ³ódzkim.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Z najwy¿szym zdumieniem, niedowierzaniem i smutkiem odebraliœmy informacjê o piœmie skierowa-
nym w dniu 19 listopada br. do pana Krzysztofa W¹sowicza, prezesa spó³ki Miejskie Przedsiêbiorstwo Ko-
munikacyjne £ódŸ, informuj¹ce, ¿e wiceminister rozwoju regionalnego pan Krzysztof Hetman negatyw-
nie rozpatrzy³ wniosek spó³ki w sprawie przekazania kwoty 5 milionów z³ na pokrycie wydatków zwi¹za-
nych z zabezpieczeniem cmentarza ¿ydowskiego w ramach œrodków przeznaczonych na projekt „£ódzki
Tramwaj Regionalny”. Przypomnijmy, ¿e chodzi o cmentarz, który odkryto na planowanej trasie inwesty-
cji, i który spó³ka MPK, sum¹ 5 milionów z³ z w³asnych pieniêdzy zabezpieczy³a.

Informacja by³a tym bardziej przykra i zaskakuj¹ca, i¿ w dniu 29 paŸdziernika 2008 r. na spotkaniu w
ministerstwie Pani Minister w obecnoœci ³ódzkich senatorów oraz ca³ego zarz¹du spó³ki MPK, na czele z
panem prezesem Krzysztofem W¹sowiczem, stwierdzi³a jednoznacznie, ¿e wniosek w sprawie tak wa¿ne-
go zdarzenia, jakim by³o prawid³owe zabezpieczenie odkrytej w pasie realizacji inwestycji nekropolii, na-
le¿y pozytywnie za³atwiæ. Jak wa¿na dla ³odzian jest sprawa odkrytego cmentarza polskich obywateli po-
chodzenia ¿ydowskiego, t³umaczyliœmy w trakcie spotkania.

£ódŸ to miasto, którego historiê tworzy³y trzy kultury: polska, ¿ydowska i niemiecka. Historia ³ódzkich
¯ydów by³a z powodu dzia³añ niemieckiego okupanta szczególnie tragiczna. Do tej pory odkrywamy poje-
dyncze oraz zbiorowe mogi³y i miejsca kaŸni ³ódzkich ¯ydów. Przypadek tego cmentarza pokazuje, ¿e
mieszkañcy miasta, w tym przedstawiciele spó³ki komunalnej, potrafi¹ nie tylko pamiêtaæ, ale i odpo-
wiednio uhonorowaæ tê pamiêæ. Spó³ka wykona³a ogromn¹ pracê, aby nie uj¹æ szacunku nale¿nego spo-
czywaj¹cym w tym miejscu osobom pochodzenia ¿ydowskiego. Znaj¹c historiê naszego miasta, mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e to nie ostatni taki przypadek. Wszyscy bêd¹ uwa¿nie obserwowaæ sposób za³atwienia
tej pierwszej sprawy. Czy ci, którzy pamiêtaj¹ o sprawach najwa¿niejszych, szacunku dla zmar³ych, maj¹
byæ za to finansowo karani? Czy decyzja ministra nie doprowadzi do tego, ¿e w przysz³oœci inni inwesto-
rzy, natrafiaj¹c na ludzkie szcz¹tki, bêd¹ je pok¹tnie chowaæ lub nawet niszczyæ, je¿eli nie bêd¹ mogli
w takiej sytuacji spodziewaæ siê pomocy od pañstwa polskiego?

Pamiêtamy szczer¹ i jednoznaczn¹ deklaracjê Pani Minister, ¿e spó³ka otrzyma zwrot pieniêdzy wyda-
nych na te szlachetne zadania. Jesteœmy pe³ni najwy¿szego uznania dla Pani za tê decyzjê, a wypowiedŸ
wiceministra Krzysztofa Hetmana traktujemy jako incydentaln¹ wypowiedŸ osoby, która nie zna³a Pani
decyzji. Nie oœmielamy siê nawet dywagowaæ, ¿e Panem Ministrem mog³y kierowaæ inne powody ni¿ brak
wiedzy w tym wzglêdzie. Polska jest w europejskiej wspólnocie narodów, pieni¹dze z funduszy europej-
skich musz¹ byæ wydawane na inwestycje, ale z szacunkiem dla pamiêci pokoleñ, które odesz³y. Na nas,
na Polakach, obowi¹zek okazywania szacunku wobec naszych wspó³braci ¯ydów, którzy przez wieki two-
rzyli pañstwo polskie i byli wobec niego lojalnymi obywatelami, a których teraz w Polsce nie ma w wyniku
hitlerowskiej eksterminacji, ci¹¿y szczególnie. W trakcie spotkania widzieliœmy szlachetn¹ postawê Pani
Minister wobec ludzi, których ju¿ z nami nie ma. Szkoda, ¿e pani wspó³pracownikowi zabrak³o wyczucia.

Prosimy o pilne wyjaœnienie sprawy i zrealizowanie deklaracji, któr¹ Pani z³o¿y³a w dniu 29 paŸdzierni-
ka 2008 r. na spotkaniu z nami oraz o pilne przekazanie œrodków beneficjentowi, czyli ³ódzkiemu MPK.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê

Oœwiadczenie skierowane do dyrektora generalnego Poczty Polskiej Andrzeja Polakowskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwróci³ siê do mnie jeden z pracowników Poczty Polskiej, który jest jednoczeœnie cz³onkiem Platformy

Obywatelskiej, z informacj¹, ¿e jest szykanowany i dyskryminowany w zwi¹zku z pogl¹dami politycznymi.
Zaznaczy³, ¿e mimo swojego wszechstronnego wykszta³cenia bezskutecznie stara siê o wy¿sze stano-

wisko. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego jednoznacznie mu oœwiadczy³, ¿e wykszta³cenie jest
spraw¹ drugorzêdn¹, ale gdyby nie nale¿a³ do Platformy Obywatelskiej by³aby szansa na awans.

Proszê o wyjaœnienia i o ustosunkowanie siê Pana Dyrektora do tej sprawy.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Karta Praw Polaka mia³a znacznie poprawiæ sytuacjê naszych rodaków za wschodni¹ granic¹. Czy tak

siê w istocie sta³o? Proszê Pana Ministra o informacje, jak wygl¹da sprawa tych kart obecnie, kto monito-
ruje ich dystrybucjê.

Bardzo niepokoj¹ce sygna³y docieraj¹ z Bia³orusi. Czy z³agodzenie restrykcji unijnych wobec re¿imu
Aleksandra £ukaszenki ma rzeczywiœcie jakieœ prze³o¿enie na poprawê sytuacji Polonii na Bia³orusi? Po-
jawiaj¹ siê obawy, ¿e polityka rz¹du polskiego spowodowa³a sk³ócenie prawdziwych polskich dzia³aczy ze
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. W czasach PRL Polacy otrzymywali na falach Radia „Wolna Europa” infor-
macje na temat dzia³ania opozycji oraz sytuacji re¿imu komunistycznego. W zwi¹zku z tym proszê o
przedstawienie, jak funkcjonuj¹ i jak s¹ finansowane niezale¿ne od re¿imu stacje radiowe i telewizyjne
nadaj¹ce z terytorium Polski na Wschód.

Kolejnym problemem jest powrót Polaków ze Wschodu. Czy znane s¹ szacunki, ilu Polaków chce wró-
ciæ z zes³ania na terytorium by³ego Zwi¹zku Radzieckiego?

Docieraj¹ do mnie sygna³y, ¿e polscy zes³añcy do Kazachstanu pozostali jedyn¹ nacj¹, o któr¹ kraj ma-
cierzysty siê nie upomnia³, i s¹ niejednokrotnie atakowani przez przedstawicieli ludnoœci kazachskiej, na
przyk³ad w miejscowoœci Szynkynkor. Jak, Panie Ministrze, rzeczywiœcie wygl¹da ich sytuacja? Czy pa-
ñstwo polskie planuje dzia³ania u³atwiaj¹ce powrót tych Polaków do Ojczyzny?

Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sytuacja na rynku produktów mlecznych diametralnie ró¿ni siê od tej, jaka mia³a miejsce rok temu.

Kontrahenci zachodni oferuj¹ mleczarniom 2–3 euro za kilogram mas³a, spad³a rentownoœæ eksportu po-
zosta³ych produktów mlecznych. Polscy wytwórcy ratuj¹ siê sprzeda¿¹ na rynku krajowym, lecz na
d³u¿sz¹ metê sytuacji to nie uratuje. Kolejne mleczarnie s¹ zagro¿one bankructwem. Spadaj¹ ceny sku-
pu mleka, a to z kolei powoduje dramatyczn¹ sytuacjê polskiego rolnika – producenta mleka.

Proszê Pana Ministra o informacje dotycz¹ce dzia³añ polskiego rz¹du podjêtych w celu ochrony na-
szych rolników i przetwórców mleka.

Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
24 kwietnia 2008 r. na dziesi¹tym posiedzeniu Senatu z³o¿y³em skierowane do Pana oœwiadczenie

w sprawie koniecznoœci ustawowego uregulowania kwestii jednostek pomocniczych gmin, w tym miêdzy
innymi ujednolicenia przepisów finansowych so³ectw, wynagrodzenia so³tysów oraz stworzenia stanowi-
ska so³tysa jako pracownika samorz¹dowego.

W swoim oœwiadczeniu podkreœla³em, ¿e so³tysi walcz¹ o swoje prawa i s¹ obecnie chyba najwa¿niej-
szym organem wykonawczym na polskiej wsi. Teoretycznie wiêc maj¹ w³adzê, ale tylko na papierze i bez
pieniêdzy. Podkreœla³em, ¿e samodzielnoœæ finansowa so³ectw i so³tysów jest rzadkoœci¹, i przewa¿nie za-
le¿y od dobrej woli radnych, a stworzenie etatu so³tysa jako pracownika samorz¹dowego staje siê ko-
niecznoœci¹.

Wnosi³em o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany w tym zakresie ustaw o samorz¹dzie gminnym i pracowni-
kach samorz¹dowych.

By³em usatysfakcjonowany otrzyman¹ odpowiedzi¹, gdy¿ dostrzegaj¹c wagê podniesionego przeze
mnie problemu, zapewniono mnie, ¿e ustawy zostan¹ odpowiednio zmienione. I faktycznie w dniu 30 pa-
Ÿdziernika 2008 r. premier Donald Tusk przedstawi³ Sejmowi projekt ustawy o funduszu so³eckim wraz z
projektami aktów wykonawczych (druk sejmowy nr 1278).

Panie Premierze, projekt spotka³ siê z du¿ym oddŸwiêkiem w œrodowisku so³tysów, którzy apeluj¹ jed-
nak za moim poœrednictwem o uzupe³nienie go w trakcie prac parlamentarnych poprzez stworzenie
funkcji so³tysa jako pracownika samorz¹dowego. Wed³ug mnie istnieje sposobnoœæ, aby sprawy so³ectw
za³atwiæ kompleksowo, uwzglêdniaj¹c równie¿ kwestiê pozycji so³tysa w spo³ecznoœci wiejskiej, jego pra-
cê i wynagrodzenie.

Z powa¿aniem
Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em informacjê o powo³aniu przez dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych ze-

spo³u zadaniowego, którego celem jest analiza struktur organizacyjnych i zatrudnienia w Lasach Pa-
ñstwowych. W informacjach docieraj¹cych do mnie od leœników z ca³ego kraju odczytujê wielk¹ obawê
pracowników PGL Lasy Pañstwowe o swoje miejsca pracy. Funkcjonowanie zespo³u odczytuj¹ jako formê
zastraszenia. Wielu leœników podkreœla, ¿e powo³any zespó³ zadaniowy jest analogiczny do tego, któremu
w latach 2001–2005 przewodniczy³ Grzegorz Majchrzak, ówczesny zastêpca dyrektora do spraw ekono-
micznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu.

Choæ „plan Majchrzaka” nigdy formalnie nie wszed³ w ¿ycie, to w latach 2001–2005 dokonano zwolnieñ
piêciu tysiêcy pracowników, powo³uj¹c siê na potrzebê restrukturyzacji zapisan¹ w tym dokumencie.
Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e Grzegorz Majchrzak by³ równie¿ wspó³twórc¹ programu leœnego
Platformy Obywatelskiej zawartego w dokumencie „Lasy Pañstwowe – projekcja zmian”, który w 2005 r.
zosta³ zaprezentowany podczas konferencji „Perspektywy polityki leœnej pañstwa”, zorganizowanej przez
Forum Zrównowa¿onego Rozwoju Regionu Mazowsze Platformy Obywatelskiej. W dokumencie tym zna-
laz³y siê miêdzy innymi takie propozycje, jak: restrukturyzacja zatrudnienia, czyli zwolnienia pracowni-
ków, zmniejszenie liczby jednostek LP, prywatyzacja lub komercjalizacja zak³adów LP, sprzeda¿ niektó-
rych kompleksów leœnych.

Maj¹c na wzglêdzie dobro dwudziestoszeœciotysiêcznej grupy pracowników PGL Lasy Pañstwowe, pro-
szê o udzielnie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Na jakiej podstawie dokonano doboru sk³adu osobowego zespo³u zadaniowego do spraw analizy
struktur organizacyjnych i zatrudnienia w Lasach Pañstwowych?

2. Czy funkcjonowanie zespo³u ma zwi¹zek z planami restrukturyzacyjnymi obecnego kierownictwa
PGL LP?

3. Czy dyrektor generalny LP jest na bie¿¹co informowany o pracach zespo³u?
4. Jakie s¹ dotychczasowe efekty pracy zespo³u?
5. Czy obecnemu kierownictwu Lasów Pañstwowych znany jest dokument „Lasy Pañstwowe – projek-

cja zmian” i czy zapisy w nim zawarte s¹ realizowane?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
25 wrzeœnia 2008 r., podczas osiemnastego posiedzenia Senatu, jako senator RP skierowa³em oœwiad-

czenie senatorskie. W mojej opinii nie otrzyma³em na nie wyczerpuj¹cej odpowiedzi, szczególnie jeœli cho-
dzi o nastêpuj¹ce pytanie: „Kto personalnie odpowiada³ za prowadzenie tych spraw po odwo³aniu z funk-
cji podsekretarza stanu Andrzeja Markowiaka?”

OdpowiedŸ na moje oœwiadczenie, udzielon¹ przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Bernarda B³aszczyka, uwa¿am za niewystarczaj¹c¹. Z przykroœci¹ stwierdzam równie¿, ¿e sprawa ta
mo¿e zostaæ potraktowana jako lekcewa¿enie obowi¹zków cz³onków Rady Ministrów i wysokich urzêdni-
ków pañstwowych wobec Senatu RP. Dodatkowo pragnê zauwa¿yæ, ¿e urz¹d centralny, którym Pan kie-
ruje, nie wywi¹zuje siê terminowo z realizacji zapisów prawnych dotycz¹cych udzielania odpowiedzi na
oœwiadczenia senatorskie. OdpowiedŸ na oœwiadczenie, o którym mowa, zosta³o przes³ane do marsza³ka
Senatu 5 listopada 2008 r., a wiêc po przekroczeniu stosownego terminu. I nie jest to przypadek odosob-
niony.

Ze wzglêdu na te okolicznoœci ponownie proszê o zajêcie przez ministra œrodowiska stanowiska w tych
sprawach oraz, w szczególnoœci, o wyjaœnienie kwestii nieudzielania pe³nych i terminowych odpowiedzi
na oœwiadczenia senatorskie. Proszê równie¿ o odpowiedŸ na pytanie, czy wobec osób odpowiedzialnych
za te nieprawid³owoœci zostan¹ wyci¹gniête konsekwencje.

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
W ostatnich miesi¹cach pojawi³y siê informacje œwiadcz¹ce o bardzo niepokoj¹cym dla polskich od-

biorców energii elektrycznej zjawisku, to znaczy próbie osi¹gania przez elektrownie nieuzasadnionych
zysków z tytu³u w³¹czania rynkowej ceny uprawnieñ do emisji CO2, otrzymanych przez nie bezp³atnie,
w cenê produkowanej energii elektrycznej. Z tych informacji wynika, ¿e niektórzy producenci energii
elektrycznej wliczyli ju¿ w cenê energii na rok 2009 nie tylko koszty przewidywanego zakupu bra-
kuj¹cych im uprawnieñ do emisji CO2, ale tak¿e wartoœæ tych uprawnieñ, które otrzymuj¹ bezp³atnie.
W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy rz¹d ma rozeznanie w tej sprawie?
2. Jaka jest skala tego zjawiska oraz jakie mog¹ byæ jego skutki dla konsumentów i ca³ej gospodarki w

2009 r.?
3. Czy s¹ to praktyki zgodne z prawem?
4. Czy rz¹d oraz podleg³e mu organy podjêli lub zamierzaj¹ podj¹æ dzia³ania w celu wyeliminowania ta-

kich praktyk, a jeœli tak, to jakie?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych Tomasza Nawrockiego

Zwracam siê z proœb¹ o analizê propozycji przedstawionej przez gminê £¹ck, która polega na przekaza-
niu na rzecz gminy £¹ck dzia³ki gruntu nr 31/20 zlokalizowanej w obrêbie ewidencyjnym tej¿e gminy.
Dzia³ka, bêd¹ca w administracji Agencji Nieruchomoœci Rolnych, aktualnie jest dzier¿awiona przez
spó³kê Stado Ogierów w £¹cku. Jak wynika z informacji uzyskanych z gminy £¹ck, obecnie na przedmio-
towej dzia³ce znajduj¹ siê budynki przeznaczone do prowadzenia hodowli trzody chlewnej. Budynki te s¹
w bardzo z³ym stanie technicznym i praktycznie nadaj¹ siê tylko do rozbiórki. Potencjalny w³aœciciel tere-
nu przed rozpoczêciem jakiejkolwiek inwestycji bêdzie zmuszony rozwi¹zaæ problem odpadów niebez-
piecznych (pokrycia dachowe z eternitu). Uporz¹dkowanie gospodarki odpadami na przedmiotowym te-
renie bêdzie wymaga³o poniesienia nak³adów finansowych na zagospodarowanie odpadów i rekultywacjê
terenu, a jednostki samorz¹du terytorialnego maj¹ mo¿liwoœæ pozyskania na ten cel dotacji z funduszy
unijnych.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy £¹ck zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Gminy £¹ck z dnia 30 listopada 1999 r. wymieniona dzia³ka
jest przeznaczona docelowo pod us³ugi centrotwórcze, to jest uzupe³nienie zabudowy i zagospodarowa-
nie centrum wsi £¹ck obiektami i urz¹dzeniami obs³ugi ruchu turystycznego i mieszkañców w celu
uatrakcyjnienia ofert i podniesienia standardu us³ug.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Proszê o podanie informacji na temat wielkoœci strat w uprawach rolnych spowodowanych przez klê-
skê suszy w województwie mazowieckim, która mia³a miejsce w bie¿¹cym roku, oszacowanych na pod-
stawie prac komisji powo³anej przez wojewodê mazowieckiego. Ile wynios³y straty rolników z woj. mazo-
wieckiego z tego tytu³u ? O ile zmniejszy³y siê tegoroczne plony?

Proszê o podanie przedmiotowych informacji z podzia³em na poszczególne powiaty i gminy woj. mazo-
wieckiego.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
272 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 22. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie w¹tpliwoœci dotycz¹cych wprowadzenia od

1 stycznia 2009 r. reformy Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Koszaliñskie Ko³o Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym jako jeden z

podmiotów zainteresowanych skutkami reformy zwróci³o moj¹ uwagê na brak procedur wdro¿eniowych.
Budzi to uzasadnione obawy, czy wprowadzenie reformy w tym stanie przygotowañ nie spowoduje cha-
osu organizacyjnego, w wyniku którego zostan¹ zlikwidowane placówki dobrze dzia³aj¹ce na rzecz osób
szczególnie dotkniêtych niepe³nosprawnoœci¹. Placówki te powsta³y w wyniku ogromnego wysi³ku ludzi i
du¿ych nak³adów finansowych. Obecnie, dysponuj¹c wykszta³con¹ i kompetentn¹ kadr¹, wype³niaj¹
lukê w systemie us³ug oferowanych osobom niepe³nosprawnym, g³ównie dziêki w³aœciwemu rozpozna-
niu ich bardzo specyficznych potrzeb. Likwidacja tych placówek przynios³aby trwa³e skutki spo³eczne.
Niejasne jest tak¿e, jak w przysz³oœci rozliczane bêd¹ us³ugi, ze wzglêdu na wprowadzenie zasady teryto-
rialnoœci, albowiem obecnie takie placówki obejmuj¹ swoim zasiêgiem nawet kilka powiatów. Rodzi to
obawy o pog³êbienie siê dysproporcji w finansowaniu zadañ na rzecz osób niepe³nosprawnych, jeœli lista
zadañ realizowanych przez samorz¹dy zostanie rozszerzona bez zabezpieczenia odpowiednich œrodków
finansowych.

Stowarzyszenia dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych wyra¿aj¹ obawy, czy utrzymany zostanie
celowy charakter œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz czy
nowy zdecentralizowany system nie bêdzie bardziej kosztowny. Niezrozumia³e jest tak¿e sygnalizowane
zmniejszenie nak³adów na programy celowe w bud¿ecie PFRON, pomimo zwiêkszonych dochodów
w³asnych funduszu.

Reasumuj¹c, zg³aszane przez wspomniane stowarzyszenia pytania oraz w¹tpliwoœci s¹ wyrazem uza-
sadnionego lêku o przysz³oœæ rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych, zw³aszcza
intelektualnie, ich szans na lepsze funkcjonowanie w ¿yciu spo³ecznym, które to zadania do tej pory
uda³o siê realizowaæ dziêki œrodkom Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Zwracam siê do Pani Minister o wziêcie pod uwagê obaw i zastrze¿eñ zg³aszanych przez œrodowiska
zwi¹zane z rehabilitacj¹ osób niepe³nosprawnych.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Anna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy w ramach prac nad nowelizacj¹ ustawy o czystoœci i u-

trzymaniu porz¹dku w gminach oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach uwzglêdnione zo-
sta³y postulaty i propozycje zg³aszane przez Krajow¹ Izbê Gospodarki Odpadami oraz organizacje sa-
morz¹dowe, takie jak Zwi¹zek Miast Polskich czy Zwi¹zek Powiatów Polskich, które zmierzaj¹ do wpro-
wadzenia samorz¹dowego modelu w gospodarce odpadami. Organizacje te od lat postuluj¹, aby gmina
by³a w³aœcicielem odpadów i zarz¹dza³a gospodark¹ odpadami.

Obecne przepisy nie stwarzaj¹ samorz¹dom mo¿liwoœci wp³ywania na kontrolowanie gospodarowania
odpadami na swoim terenie, bo wiele firm zajmuj¹cych siê wywozem odpadów dostarcza je bezpoœrednio
na sk³adowiska, gdzie nie jest prowadzona ich segregacja, przetwarzanie czy odzysk. W rezultacie iloœæ
odpadów nie ulega zmniejszeniu, a znaczna ich czêœæ nie jest wykorzystywana jako cenny surowiec ener-
getyczny, tak jak to siê dzieje w wielu innych krajach.

W pe³ni zgadzaj¹c siê z postulatami sektora komunalnego skupionego w Krajowej Izbie Gospodarki
Odpadami w Warszawie, która to zwróci³a siê do mnie w tej sprawie, a tak¿e organizacji samorz¹dowych,
które popieraj¹ stanowisko izby, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wziêcie pod uwagê ich propozy-
cji. Uwa¿am te¿, ¿e to jeden resort, Ministerstwo Œrodowiska, powinien koordynowaæ wszystkie sprawy
zwi¹zane z gospodark¹ odpadami. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ osi¹gniêcia celów zawartych w dyrektywie
Rady 1999/31/WE w sprawie sk³adowania odpadów, w traktacie akcesyjnym oraz w innych zobowi¹za-
niach wynikaj¹cych z cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a tak- ¿e w „Krajowym
planie gospodarki odpadami 2010”.

Zmniejszaj¹c iloœæ odpadów na sk³adowiskach, do czego jako kraj Unii Europejskiej jesteœmy zobligo-
wani, mo¿emy jednoczeœnie uzyskaæ tak potrzebn¹ nam energiê, która mo¿e mieæ zastosowanie
na przyk³ad w systemach grzewczych.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wziêcie pod uwagê podczas prac nad wspomnianymi ustawa-
mi rozwi¹zañ proponowanych przez œrodowiska samorz¹dowe.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Anna Sztark

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
274 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 22. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Wacha

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Moje oœwiadczenie dotyczy projektu likwidacji Zak³adu Przewozów Towarowych w Opolu wchodz¹cego
w sk³ad struktur organizacyjnych spó³ki PKP Cargo SA.

Rozumiej¹c potrzeby reorganizacji spó³ki PKP Cargo SA w celu dostosowania jej do potrzeb rynku oraz
znaj¹c postulaty Miêdzyzwi¹zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego przy PKP Cargo SA, zwracam
siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Ministra o wyjaœnienie, dlaczego zmierza siê do zlikwidowania efektywnie
dzia³aj¹cego zak³adu w Opolu, którego obszarem dzia³ania jest prawie ca³e województwo opolskie.

Za zachowaniem Zak³adu Przewozów Towarowych w Opolu z dotychczasowym obszarem jego
dzia³ania przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.

Zak³ad Przewozów Towarowych w Opolu osi¹ga, pomimo stosunkowo niskiego zatrudnienia i du¿ej
konkurencyjnoœci innych przewoŸników, dobre wyniki finansowe. Jest jednym z dochodowych zak³adów
w spó³ce PKP Cargo SA.

Likwidacja zak³adu w Opolu i podporz¹dkowanie jego dotychczasowego obszaru dzia³ania innym
zak³adom spoza Opolszczyzny bêdzie skutkowa³o utrat¹ dotychczasowych klientów na rzecz innych
przewoŸników, w tym spoza Grupy PKP, a przede wszystkim naruszy interes województwa opolskiego
w zakresie organizacji i koordynacji masowych przewozów materia³ów budowlanych, biopaliw, wêgla
i kruszywa dla opolskiego przemys³u energetycznego, cementowego i innych oraz w zakresie gwaranto-
wanego zatrudnienia naszych mieszkañców.

Zak³ad w Opolu posiada dobre rozeznanie i znajomoœæ specyfiki Œl¹ska Opolskiego jako regionu przy-
granicznego, a w chwili obecnej jest w trakcie prowadzenia rozmów w sprawie pozyskania nowych klien-
tów, rokuj¹cych, a nawet gwarantuj¹cych, d³ugotrwa³e i wysokie dochody.

Rachunek ekonomiczny dotycz¹cy dzia³alnoœci poszczególnych zak³adów wchodz¹cych w sk³ad spó³ki
PKP Cargo SA powinien przede wszystkim decydowaæ o wszystkich podejmowanych krokach restruktu-
ryzacji w celu dostosowania firmy do realiów i potrzeb rynku oraz w celach oszczêdnoœciowych.

Licz¹c na przyjêcie wy¿ej przedstawionych argumentów, uprzejmie proszê o zachowanie Zak³adu Prze-
wozów Towarowych w Opolu dzia³aj¹cego, jak dotychczas, w granicach województwa opolskiego, to jest w
konkretnym obszarze administracyjnym i regionalnym, œciœle wspó³pracuj¹cego, równie¿ jak dotych-
czas, z organami samorz¹dowymi i pañstwowymi.

Z wyrazami szacunku
Piotr Wach

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 22. posiedzenia Senatu 275



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariusza Witczaka

Oœwiadczenie skierowane do wojewody wielkopolskiego Piotra Florka

Szanowny Panie Wojewodo!
Z analizy informacji zawartych w „Planie dzia³ania systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne dla

województwa wielkopolskiego na lata 2008–2010” wynika, ¿e od roku 2009 zaplanowano wycofanie w po-
wiecie kaliskim jednego z czterech zespo³ów specjalistycznych. Pozostawienie jedynie trzech karetek „S”
dla niemal dwustutysiêcznej spo³ecznoœci Kalisza i powiatu ziemskiego nie jest racjonalne.

Jako parlamentarzysta ziemi kaliskiej nie mogê zaakceptowaæ takiej koncepcji. Dlatego zwracam siê
do Pana Wojewody o weryfikacjê tych planów, a co za tym idzie, o wycofanie siê z zamiaru likwidacji jedne-
go z zespo³ów ratownictwa medycznego w Kaliszu.

Z powa¿aniem
Mariusz Witczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie mieszkañcy gminy Be³chatów w województwie ³ódzkim ze swoim lokalnym proble-

mem. Otó¿ w ich bliskim otoczeniu, a dok³adnie w s¹siedniej miejscowoœci – Wola Kruszyñska, powsta³o
wysypisko œmieci. Mieszkañcy skierowali do mojego biura proœbê o zainteresowanie siê t¹ spraw¹, gdy¿
ich ogromny niepokój budzi unosz¹cy siê w powietrzu odór, wskazuj¹cy na to, ¿e na wysypisku nie s¹
sk³adowane œmieci komunalne, tylko substancje niebezpieczne dla œrodowiska oraz dla zdrowia i ¿ycia
mieszkañców.

Panie Ministrze, proszê o zbadanie tej sprawy i informacjê o zajêtym stanowisku.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do g³ównego geodety kraju, prezesa G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
Jolanty Orliñskiej

Szanowna Pani Prezes!
Zwracam siê do Pani Prezes w sprawie problemów mieszkañców wsi Bogus³awki Ma³e w gminie Rawa

Mazowiecka dotycz¹cych rozgraniczenia gruntów, a dok³adniej w sprawie nadzoru nad podjêtymi w tej
sprawie czynnoœciami geodety. Otó¿ geodeta w ramach rozgraniczenia dzia³ki nr 55 we wsi Bogus³awki
Ma³e wyznaczy³ b³êdnie granicê pomiêdzy dzia³k¹ a drog¹, powoduj¹c tym samym, i¿ droga, która zgodnie
z mapami ewidencyjnymi ma mieæ szerokoœæ 9 m, faktycznie w chwili obecnej ma 7 metrów lub nawet
mniej . Na dodatek droga jest trasowana przez w³aœciciela s¹siedniej dzia³ki, co powoduje ogromne nie-
bezpieczeñstwo dla korzystaj¹cych z niej osób, a czasami nawet nieprzejezdnoœæ drogi gminnej, drogi
u¿ytku publicznego, z której korzysta ca³a wieœ i inni okoliczni mieszkañcy. Jak wynika z informacji prze-
kazanych przez mieszkañców, geodeta ponadplanowo wykona³ czynnoœci, których nie ujawni³ w opera-
cie.

Pani Prezes, proszê o skontrolowanie dzia³añ geodety w ramach swoich kompetencji, gdy¿ starostwo
powiatowe nie chce tego uczyniæ, i o przekazanie mi informacji o zajêtym stanowisku.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusza
Wojtasika

Panie Prezesie!
W zwi¹zku z coraz czêœciej pojawiaj¹cymi siê informacjami o problemach beneficjentów Dzia³ania 1.2.

„U³atwianie startu m³odym rolnikom”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”,
pragnê zapytaæ:

— Czy wyst¹pi³y sytuacje, kiedy agencja wypowiedzia³a umowê beneficjentom w ramach tego
dzia³ania i tym samym za¿¹da³a zwrotu œrodków, a jeœli tak, to ile jest takich przypadków? Informacje
proszê podaæ w skali kraju oraz w rozbiciu na poszczególne województwa, okreœlaj¹c, jaki to stanowi pro-
cent wszystkich podpisanych umów w ramach tego dzia³ania. Proszê równie¿ o podanie przyczyn, z ja-
kich umowy zosta³y wypowiedziane.

— Czy agencja prowadzi spory s¹dowe z beneficjentami programu „M³ody rolnik”? Jeœli tak, to proszê o
podanie ich liczby i informacji o wyniku, jakim siê one zakoñczy³y.

— Czy agencja prowadzi monitoring beneficjentów i jest w stanie okreœliæ, ilu beneficjentów lub jaka
czêœæ beneficjentów programu „M³ody rolnik” nie bêdzie w stanie wype³niæ zobowi¹zañ zawartych w umo-
wie (proszê równie¿ o informacjê, który to jest najczêœciej warunek umowy) i w rezultacie bêdzie musia³o
zwróciæ otrzymane dofinansowanie?

Z góry dziêkujê za zobrazowanie tego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 22. posiedzenia Senatu 279



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy podleg³y Pani resort posiada statystyki odnotowuj¹ce

liczbê pracuj¹cych w Warszawie mieszkañców województwa ³ódzkiego zamieszkuj¹cych powiaty: kut-
nowski, ³owicki, skierniewicki, zgierski, miejski £ódŸ, ³ódzki wschodni, tomaszowski, opoczyñski, raw-
ski, piotrkowski oraz pabianicki? Czy prowadzone statystyki uwzglêdniaj¹, ile tych osób doje¿d¿a co-
dziennie do pracy, a ile czasowo zamieszkuje w stolicy, i jaki to procent? Proszê o podanie tych informacji
w rozbiciu na poszczególne powiaty.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem budowy obwodnicy miasta Wa³cz

w ci¹gu drogi krajowej nr 10.
Do mojego biura senatorskiego stanowisko w tej sprawie w imieniu mieszkañców przes³a³ burmistrz

miasta Wa³cz. W przedmiotowym piœmie podniesiono w¹tpliwoœci zwi¹zane z budow¹ obwodnicy.
W¹tpliwoœci dotycz¹ nieustannych zmian, polegaj¹cych na wprowadzaniu i wykreœlaniu zadañ z progra-
mu inwestycji drogowych, podawaniu coraz to dalszych terminów podjêcia realizacji zadania, mno¿eniu
trudnoœci i problemów zwi¹zanych z budow¹.

Wa³cz, miasto pozostaj¹ce w grupie miast z szansami na organizacjê zaplecza pobytowego dla
Euro 2012, aby móc spe³niæ przypisan¹ mu rolê, musi posiadaæ sprawn¹ infrastrukturê drogow¹, a to
jest mo¿liwe tylko w wypadku realizacji wspomnianej inwestycji drogowej. Nadto nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w oczach mieszkañców odwlekanie budowy obwodnicy jest lekcewa¿eniem ich i gorszym traktowaniem w
stosunku do mieszkañców miejscowoœci w innych regionach kraju bêd¹cych w podobnej sytuacji.

Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ fakt, ¿e dotychczas zosta³y ju¿ poniesione wysokie koszty przygoto-
wania dokumentacji i odszkodowañ za grunty zajête pod obwodnicê.

Dlatego te¿ wnoszê o jak najszybsze podjêcie realizacji prawie gotowego etapu I: od wêz³a Chrz¹stkowo
przez wêz³y Ko³obrzeska, Ostrowiec do wêz³a Dobino oraz etapu II obwodnicy: od wêz³a Ostrowiec do
wêz³a Witankowo.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 22. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o obywatelstwie polskim

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o obywatelstwie polskim.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Andrzeja Persona do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o obywatelstwie polskim1)

Rozdzia³ l
Przepisy ogólne

Art. l.

Ustawa okreœla zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania
jego posiadania lub utraty oraz w³aœciwoœæ organów w tych sprawach.

Art. 2.

W dniu wejœcia w ¿ycie ustawy obywatelami polskimi s¹ osoby, które posiadaj¹ obywatelstwo polskie
na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 3.

1. Obywatel polski posiadaj¹cy równoczeœnie obywatelstwo innego pañstwa ma wobec Rzeczypospolitej
Polskiej takie same prawa i obowi¹zki jak osoba posiadaj¹ca wy³¹cznie obywatelstwo polskie.

2. Obywatel polski nie mo¿e wobec w³adz Rzeczypospolitej Polskiej powo³ywaæ siê ze skutkiem prawnym
na posiadane równoczeœnie obywatelstwo innego pañstwa i na wynikaj¹ce z niego prawa i obowi¹zki.

1)
Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê nastêpuj¹ce ustawy: ustawê z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobi-

stych oraz ustawê z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.



Art. 4.

Obywatelstwo polskie nabywa siê: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, uznanie za
obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Art. 5.

1. Zmiany w ustaleniu osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga rodziców podlegaj¹ uwzglêdnieniu
przy okreœleniu obywatelstwa ma³oletniego pozostaj¹cego pod ich w³adz¹ rodzicielsk¹, je¿eli na-
st¹pi³y przed up³ywem roku od dnia urodzenia siê ma³oletniego.

2. Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikaj¹ce z orzeczenia s¹du wydanego na skutek powództwa o za-
przeczenie ojcostwa lub o uniewa¿nienie uznania, podlegaj¹ uwzglêdnieniu przy okreœleniu obywa-
telstwa ma³oletniego, chyba ¿e ma³oletni osi¹gn¹³ ju¿ pe³noletnioœæ lub za jego zgod¹, je¿eli ukoñczy³
szesnasty rok ¿ycia.

Art. 6.

1. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, uznanie ich za obywateli polskich oraz wyra¿enie zgody
na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego obejmuje ma³oletniego pozostaj¹cego pod ich w³adz¹ rodzi-
cielsk¹.

2. Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, uznanie go za obywatela polskiego oraz wyra¿e-
nie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego obejmuje ma³oletniego pozostaj¹cego pod jego
w³adz¹ rodzicielsk¹, w przypadku gdy:
1) drugiemu z rodziców nie przys³uguje w³adza rodzicielska;
2) drugie z rodziców z³o¿y³o oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na nabycie lub utratê przez ma³oletnie-

go obywatelstwa polskiego.

Art. 7.

Do nadania obywatelstwa polskiego ma³oletniemu, który ukoñczy³ szesnasty rok ¿ycia, uznania go za
obywatela polskiego oraz utraty przez niego obywatelstwa polskiego wskutek wyra¿enia zgody na zrze-
czenie siê obywatelstwa przez jego rodziców, wymagane jest oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody z³o¿one
przez ma³oletniego.

Art. 8.

Oœwiadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach zwi¹zanych z nabyciem lub utrat¹ obywatel-
stwa polskiego przyjmuje do protoko³u:
1) wojewoda w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania albo pobytu - od obywatela polskiego zamie-

szka³ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywaj¹cego legalnie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wy³¹czeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizo-
wym;

2) konsul - od osoby zamieszka³ej w okrêgu konsularnym.

Art. 9.

1. W sprawach uregulowanych w ustawie nale¿¹cych do w³aœciwoœci konsulów stosuje siê przepisy
ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 215, poz. 1823, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287),
o ile ustawa nie stanowi inaczej.

2. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa pol-
skiego nie stosuje siê przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz przepisów ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z póŸn. zm.2)).

3. W sprawach innych ni¿ wymienione w ust. 1 i 2, stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
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2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417,

Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120,

poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650.



4. W sprawach nale¿¹cych do w³aœciwoœci wojewody organem wy¿szego stopnia w rozumieniu Kodeksu
postêpowania administracyjnego jest minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych.

Art. 10.

Wojewoda i minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych mog¹ odst¹piæ od uzasadnienia decyzji w ca³o-
œci lub w czêœci, wydanych na podstawie ustawy, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy obronnoœci lub bezpie-
czeñstwa pañstwa albo ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Art. 11.

Wnioski, oœwiadczenia i dokumenty wymagane w sprawach uregulowanych w ustawie, sporz¹dzone
w jêzyku obcym, sk³ada siê wraz z ich t³umaczeniem na jêzyk polski sporz¹dzonym lub poœwiadczonym
przez t³umacza przysiêg³ego lub przez konsula, chyba ¿e umowa miêdzynarodowa stanowi inaczej.

Art. 12.

1. Dane cudzoziemca, ma³oletniego, wnioskodawcy, osoby lub wstêpnych wymagane na podstawie
art. 19 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 54 ust. 1 obejmuj¹:
1) imiê (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) datê i miejsce urodzenia;
4) imiê i nazwisko ojca;
5) imiê i nazwisko rodowe matki;
6) p³eæ;
7) obywatelstwo;
8) stan cywilny;
9) nr PESEL, je¿eli zosta³ nadany.

2. Dane ma³¿onka cudzoziemca lub ma³¿onka wnioskodawcy wymagane na podstawie art. 19 ust. 1
pkt 7, art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 46 ust. 1 pkt 4 obejmuj¹:
1) imiê (imiona) i nazwisko;
2) obywatelstwo.

Rozdzia³ 2
Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa

Art. 13.

1. Ma³oletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:
1) co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;
2) urodzi³ siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice s¹ nieznani, nie posiadaj¹ ¿a-

dnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreœlone.
2. Ma³oletni nie nabywa obywatelstwa polskiego, je¿eli jego rodzice, z których jedno jest obywatelem pol-

skim a drugie obywatelem innego pañstwa, w oœwiadczeniu z³o¿onym zgodnie przed w³aœciwym or-
ganem w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia urodzenia siê ma³oletniego, wybrali dla niego obywatelstwo
pañstwa, którego obywatelem jest jedno z rodziców, je¿eli wed³ug prawa tego pañstwa ma³oletni na-
bywa jego obywatelstwo.

Art. 14.

Ma³oletni nabywa obywatelstwo polskie gdy zosta³ znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a jego rodzice s¹ nieznani, nie posiadaj¹ ¿adnego obywatelstwa, lub ich obywatelstwo jest nieokreœlone.

Art. 15.

Ma³oletni cudzoziemiec, przysposobiony przez osobê lub osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie naby-
wa obywatelstwo polskie, je¿eli przysposobienie pe³ne nast¹pi³o przed ukoñczeniem przez niego 16 lat.
W tym przypadku przyjmuje siê, ¿e ma³oletni cudzoziemiec naby³ obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.
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Art. 16.

Do nabycia obywatelstwa polskiego przez repatriacjê stosuje siê przepisy ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416).

Rozdzia³ 3
Nadanie obywatelstwa polskiego

Art. 17.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e nadaæ cudzoziemcowi obywatelstwo polskie.

Art. 18.

1. Nadanie obywatelstwa polskiego nastêpuje na wniosek cudzoziemca.
2. Nadanie obywatelstwa polskiego ma³oletniemu cudzoziemcowi nastêpuje na wniosek jego przedsta-

wicieli ustawowych.
3. W przypadku braku porozumienia miêdzy rodzicami ka¿de z nich mo¿e zwróciæ siê o rozstrzygniêcie

do s¹du.

Art. 19.

1. Cudzoziemiec sk³ada wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, który zawiera:
1) dane cudzoziemca;
2) adres i miejsce zamieszkania lub pobytu;
3) informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstêpnych, je¿eli posiadali obywatelstwo polskie;
4) informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przesz³oœci, jego utracie oraz dacie nabycia

obywatelstwa innego pañstwa;
5) informacje o Ÿród³ach utrzymania cudzoziemca, jego osi¹gniêciach zawodowych, dzia³alnoœci po-

litycznej i spo³ecznej;
6) informacjê o znajomoœci przez cudzoziemca jêzyka polskiego;
7) dane ma³¿onka cudzoziemca;
8) informacjê, czy cudzoziemiec ubiega³ siê o nabycie obywatelstwa polskiego w przesz³oœci;
9) uzasadnienie.

2. Cudzoziemiec sprawuj¹cy w³adzê rodzicielsk¹ nad ma³oletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo
we wniosku:
1) dane ma³oletniego;
2) informacjê, czy i przed jakim organem zosta³y z³o¿one oœwiadczenia o wyra¿eniu zgody na nabycie

obywatelstwa, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lub art. 7.
3. Wniosek przedstawiciela ustawowego o nadanie obywatelstwa polskiego ma³oletniemu cudzoziem-

cowi zawiera dane i informacje okreœlone w ust. 1 pkt 1, 3-6, 8 i 9 oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umie-
szcza siê równie¿ imiê i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela ustawowego.

4. Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego do³¹cza siê:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

5, 7 lub ust. 2;
2) posiadane dokumenty potwierdzaj¹ce informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;
3) fotografie osób objêtych wnioskiem.

5. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego sk³ada siê na formularzu, którego wzór okreœlaj¹ przepisy
wydane na podstawie art. 28 ust. 1.

Art. 20.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego sk³ada siê, za poœrednictwem wojewody lub konsula, oso-
biœcie lub korespondencyjnie z podpisem urzêdowo poœwiadczonym. Przepis art. 8 stosuje siê odpo-
wiednio.

2. Je¿eli wniosek nie spe³nia wymagañ okreœlonych w art. 19 ust. 1, 2 lub 3, lub nie do³¹czono do niego
dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 4, organ przyjmuj¹cy wniosek wzywa wnioskodawcê do
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usuniêcia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, ¿e nieusuniêcie
tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wojewoda i konsul przekazuj¹ Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za poœrednictwem ministra
w³aœciwego do spraw wewnêtrznych wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z dokumenta-
mi wymaganymi na podstawie art. 19 ust. 4 oraz w³asn¹ opini¹.

4. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zwraca siê do Komendanta G³ównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, które mog¹ mieæ istotne zna-
czenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego i sporz¹dza opiniê dotycz¹c¹ wniosku.

5. Organy, o których mowa w ust. 4, s¹ obowi¹zane udzieliæ pisemnej informacji w terminie 30 dni.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten mo¿e byæ przed³u¿ony do 3 miesiêcy, o czym or-
gan zobowi¹zany do udzielenia informacji powiadamia ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych.

Art. 21.

1. W przypadku gdy na podstawie dokumentów do³¹czonych do wniosku o nadanie obywatelstwa pol-
skiego wojewoda poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy cudzoziemiec nie posiada ju¿ obywatelstwa polskiego,
wszczyna z urzêdu postêpowanie w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

2. W przypadku gdy na podstawie dokumentów do³¹czonych do wniosku konsul, minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej poweŸmie w¹tpliwoœæ czy cudzozie-
miec nie posiada ju¿ obywatelstwa polskiego, przekazuje wniosek do wojewody w celu przeprowadze-
nia postêpowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

3. W przypadku stwierdzenia w toku postêpowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa
polskiego, ¿e cudzoziemiec posiada obywatelstwo polskie, wojewoda wydaje decyzjê o potwierdzeniu
posiadania obywatelstwa polskiego, zaœ wnioskowi o nadanie obywatelstwa polskiego nie nadaje siê
dalszego biegu.

Art. 22.

W przypadku gdy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi zosta³ z³o¿ony w czasie,
gdy prowadzone jest wobec tego cudzoziemca postêpowanie o uznanie za obywatela polskiego albo postê-
powanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postêpowanie o uznanie za obywatela polskiego albo
postêpowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza siê.

Art. 23.

1. Wojewoda, konsul i minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych przekazuj¹ wniosek o nadanie obywa-
telstwa polskiego bezpoœrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w ka¿dym przypadku, kiedy
Prezydent tak zadecyduje, bez wzglêdu na stadium postêpowania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda i konsul informuj¹ ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych o przekazaniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 24.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania, w formie
postanowienia.

2. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej przekazuje ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrz-
nych kopiê postanowienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 25.

Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Art. 26.

1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej sporz¹dza akty nadania obywatelstwa polskiego i zawia-
domienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.
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2. Akt nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego,
o których mowa w ust. 1, zawieraj¹:
1) informacjê o treœci postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, datê jego wydania i numer;
2) dane cudzoziemca, którego akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie

nadania obywatelstwa polskiego dotyczy:
a) imiê (imiona) i nazwisko,
b) datê i miejsce urodzenia,
c) imiê ojca i imiê matki;

3) oznaczenie organu sporz¹dzaj¹cego akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie
o odmowie nadania obywatelstwa polskiego oraz datê sporz¹dzenia aktu albo zawiadomienia.

Art. 27.

1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej przekazuje, w celu dorêczenia wnioskodawcy, akty na-
dania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego:
1) ministrowi w³aœciwemu do spraw zagranicznych – je¿eli akt nadania obywatelstwa polskiego albo

zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego dotyczy cudzoziemca, którego wnio-
sek o nadanie obywatelstwa polskiego zosta³ z³o¿ony za poœrednictwem konsula;

2) wojewodzie, który przyj¹³ wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.
2. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, za poœrednictwem konsula, który przyj¹³ wniosek o nada-

nie obywatelstwa polskiego, informuje niezw³ocznie wnioskodawcê o nadaniu obywatelstwa polskie-
go albo o odmowie nadania obywatelstwa polskiego. Informacja mo¿e byæ przekazana przy pomocy
urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych odczyt i zapis znaków pisma na noœniku papierowym lub za poœredni-
ctwem sieci telekomunikacyjnych.

3. Minister w³aœciwy do spraw zagranicznych, za poœrednictwem konsula, który przyj¹³ wniosek o nada-
nie obywatelstwa polskiego dorêcza wnioskodawcy akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawia-
domienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.

4. Wojewoda, który przyj¹³ wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dorêcza wnioskodawcy akt nada-
nia obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.

5. Do dorêczeñ, o których mowa w ust. 3 i 4 stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania administracyj-
nego dotycz¹ce dorêczeñ.

Art. 28.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór formularza wniosku o nada-
nie obywatelstwa polskiego, liczbê i wymogi dotycz¹ce fotografii do³¹czanych do wniosku oraz wzory
aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.

2. Wzór formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego uwzglêdnia dane i informacje, o których
mowa w art. 19 ust. 1 - 3.

3. Wzór aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa pol-
skiego uwzglêdnia dane, o których mowa w art. 26 ust. 2.

Rozdzia³ 4
Uznanie za obywatela polskiego

Art. 29.

1. Na wniosek cudzoziemca za obywatela polskiego uznaje siê:
1) cudzoziemca przebywaj¹cego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od

3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê, zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego
Wspólnot Europejskich lub od 5 lat na podstawie prawa sta³ego pobytu, który posiada w Rzeczypo-
spolitej Polskiej stabilne i regularne Ÿród³o dochodu oraz tytu³ prawny do zajmowania lokalu miesz-
kalnego, w którym przebywa w rozumieniu odpowiednio art. 65 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 71
ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r.
Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112);

2) cudzoziemca przebywaj¹cego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej
od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugotermi-
nowego Wspólnot Europejskich lub prawa sta³ego pobytu który:
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a) pozostaje co najmniej od 3 lat w zwi¹zku ma³¿eñskim zawartym z obywatelem polskim lub
b) nie posiada ¿adnego obywatelstwa;

3) cudzoziemca przebywaj¹cego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej
od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê, które uzyska³ w zwi¹zku z posiadaniem statu-
su uchodŸcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) ma³oletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywaj¹cego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê, zezwolenia na po-
byt rezydenta d³ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa sta³ego pobytu, a drugie z ro-
dziców nie posiadaj¹ce obywatelstwa polskiego wyrazi³o na to zgodê;

5) ma³oletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zosta³o przywrócone obywa-
telstwo polskie, je¿eli ma³oletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie siê, zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego Wspólnot Euro-
pejskich lub prawa sta³ego pobytu, a drugie z rodziców nie posiadaj¹ce obywatelstwa polskiego
wyrazi³o na to zgodê;

6) cudzoziemca przebywaj¹cego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co
najmniej od 10 lat, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) posiada zezwolenie na osiedlenie siê, zezwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego Wspól-

not Europejskich lub prawo sta³ego pobytu,
b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne Ÿród³o dochodu oraz tytu³ prawny do

zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa w rozumieniu odpowiednio art. 65 ust. 1
pkt 1 i ust. 3 oraz art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

2. Cudzoziemiec ubiegaj¹cy siê o uznanie za obywatela polskiego, z wy³¹czeniem cudzoziemca, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, obowi¹zany jest posiadaæ znajomoœæ jêzyka polskiego potwierdzon¹ urzêdo-
wym poœwiadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku pol-
skim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póŸn. zm.3)), œwiadectwem ukoñczenia szko³y w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub œwiadectwem ukoñczenia szko³y za granic¹ z wyk³adowym jêzykiem polskim.

3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sto-
suje siê odpowiednio art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Art. 30.

Cudzoziemcowi odmawia siê uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy:
1) nie spe³nia ¿adnego z wymogów, o których mowa w art. 29;
2) nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagro¿enie dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa

pañstwa albo ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Art. 31.

1. Uznanie za obywatela polskiego ma³oletniego cudzoziemca nastêpuje na wniosek jego przedstawicieli
ustawowych.

2. W przypadku braku porozumienia miêdzy rodzicami ka¿de z nich mo¿e zwróciæ siê o rozstrzygniêcie
do s¹du.

Art. 32.

1. Cudzoziemiec sk³ada do wojewody wniosek o uznanie za obywatela polskiego, który zawiera:
1) dane cudzoziemca;
2) adres i miejsce zamieszkania lub pobytu;
3) informacje o Ÿród³ach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez

niego lokalu, jego osi¹gniêciach zawodowych, dzia³alnoœci politycznej i spo³ecznej;
4) dane ma³¿onka cudzoziemca;
5) informacjê, czy cudzoziemiec ubiega³ siê o nabycie obywatelstwa polskiego w przesz³oœci oraz czy

posiada³ obywatelstwo polskie;
6) uzasadnienie.

2. Cudzoziemiec sprawuj¹cy w³adzê rodzicielsk¹ nad ma³oletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo
we wniosku:
1) dane ma³oletniego;
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2) informacjê, czy i przed jakim organem zosta³y z³o¿one oœwiadczenia o wyra¿eniu zgody na nabycie
obywatelstwa, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lub art. 7.

3. Wniosek przedstawiciela ustawowego o uznanie za obywatela polskiego ma³oletniego cudzoziemca
zawiera dane i informacje okreœlone w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza
siê równie¿ imiê i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela ustawowego.

4. Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego do³¹cza siê:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3 i 4 lub ust. 2;
2) posiadane dokumenty potwierdzaj¹ce informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
3) urzêdowe poœwiadczenie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku

polskim, œwiadectwo ukoñczenia szko³y w Rzeczypospolitej Polskiej lub œwiadectwo ukoñczenia
szko³y za granic¹ z wyk³adowym jêzykiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane;

4) fotografie osób objêtych wnioskiem.
5. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego sk³ada siê na formularzu, którego wzór okreœlaj¹ przepisy

wydane na podstawie art. 35 ust. 1.

Art. 33.

1. W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego zosta³ z³o¿ony w czasie, gdy
wobec tego cudzoziemca prowadzone jest postêpowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postêpo-
wanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego umarza siê.

2. W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego zosta³ z³o¿ony w czasie, gdy
wobec tego cudzoziemca prowadzone jest postêpowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, po-
stêpowanie o uznanie za obywatela polskiego zawiesza siê do czasu zakoñczenia postêpowania
o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Art. 34.

1. Decyzjê w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda w³aœciwy ze wzglê-
du na miejsce zamieszkania osoby, której postêpowanie dotyczy.

2. Wojewoda przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, zwraca siê do komendanta wojewódzkiego
Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, a w razie potrzeby do innych or-
ganów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi
zagro¿enia dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa albo ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego.

3. Do udzielania informacji, o których mowa w ust. 2, stosuje siê art. 20 ust. 5, z tym ¿e o przed³u¿eniu
terminu organ zobowi¹zany do udzielenia informacji powiadamia wojewodê.

Art. 35.

1. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór formularza wniosku
o uznanie za obywatela polskiego oraz liczbê i wymogi dotycz¹ce fotografii do³¹czanych do wniosku.

2. Wzór formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego uwzglêdnia dane i informacje, o których
mowa w art. 32 ust. 1 - 3.

Rozdzia³ 5
Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Art. 36.

1. Cudzoziemcowi, który utraci³ obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie:
1) art. 11 i 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Pañstwa Polskiego (Dz. U. Nr 7,

poz. 44, z 1932 r. Nr 109, poz. 896, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 81, poz. 548 oraz z 1946 r.
Nr 15, poz. 106);

2) art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4 poz. 25);
3) art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28,

poz. 353, z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r.
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Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), w brzmieniu obowi¹zu-
j¹cym w dniu utraty obywatelstwa;
– przywraca siê obywatelstwo polskie, na jego wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

2. Nie przywraca siê obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:
1) dobrowolnie wst¹pi³ w okresie od 1 wrzeœnia 1939 r. do 8 maja 1945 r. do s³u¿by w wojskach

pañstw nie bêd¹cych pañstwami sprzymierzonymi;
2) przyj¹³ w okresie od 1 wrzeœnia 1939 r. do 8 maja 1945 r. urz¹d publiczny w s³u¿bie pañstwa nie

bêd¹cego pañstwem sprzymierzonym;
3) dzia³a³ na szkodê interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Nie przywraca siê obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, je¿eli stanowi to zagro¿enie dla obronnoœci
lub bezpieczeñstwa pañstwa albo ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Art. 37.

1. Uznaje siê za niewa¿ne i tym samym nie wywo³uj¹ce skutków prawnych od chwili ich wydania:
1) uchwa³ê Rady Ministrów z dnia 26 wrzeœnia 1946 r. o pozbawieniu obywatelstwa polskiego gene-

ra³a W³adys³awa Andersa;
2) uchwa³ê Rady Ministrów z dnia 26 wrzeœnia 1946 r. o pozbawieniu obywatelstwa polskiego gene-

ra³ów i oficerów wstêpuj¹cych do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
2. W razie uzasadnionych w¹tpliwoœci co do posiadania obywatelstwa polskiego przez osobê, której doty-

czy³a uchwa³a, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, lub przez zstêpnego takiej osoby, organ uprawniony
do wydania dowodu osobistego lub paszportu wystêpuje do w³aœciwego wojewody w celu przeprowa-
dzenia postêpowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Decyzjê w sprawie
potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego wojewoda wydaje w terminie 30 dni.

Art. 38.

1. Obywatelstwo polskie przywraca minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych w drodze decyzji.
2. Nabycie obywatelstwa polskiego nastêpuje w dniu wydania decyzji o przywróceniu obywatelstwa pol-

skiego.
3. W sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego stosuje siê odpowiednio art. 21 ust. 2 i 3.

Art. 39.

1. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 36 ust. 1, sk³ada wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskie-
go, który zawiera:
1) dane cudzoziemca;
2) adres i miejsce zamieszkania lub pobytu;
3) oœwiadczenie o posiadaniu w przesz³oœci obywatelstwa polskiego oraz informacje o okoliczno-

œciach jego utraty;
4) adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed utrat¹ oby-

watelstwa polskiego.
2. Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego do³¹cza siê:

1) dokumenty potwierdzaj¹ce to¿samoœæ i obywatelstwo;
2) dokumenty potwierdzaj¹ce zmianê imienia i nazwiska, je¿eli takie nast¹pi³y;
3) posiadane dokumenty potwierdzaj¹ce utratê obywatelstwa polskiego;
4) fotografiê osoby objêtej wnioskiem.

3. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego sk³ada siê na formularzu, którego wzór okreœlaj¹
przepisy wydane na podstawie art. 43 ust. 1.

Art. 40.

1. W przypadku gdy wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zosta³ z³o¿ony w czasie, gdy wobec
cudzoziemca objêtego wnioskiem prowadzone jest postêpowanie o nadanie obywatelstwa polskiego,
postêpowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza siê.

2. W przypadku gdy wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zosta³ z³o¿ony w czasie, gdy wobec
cudzoziemca objêtego wnioskiem prowadzone jest postêpowanie o uznanie za obywatela polskiego,
postêpowanie o uznanie za obywatela polskiego zawiesza siê do czasu zakoñczenia postêpowania
o przywrócenie obywatelstwa polskiego.
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Art. 41.

1. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego sk³ada siê do ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych. Cudzoziemiec zamieszkuj¹cy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada wniosek o przy-
wrócenieobywatelstwapolskiegozapoœrednictwemkonsulaw³aœciwegodla jegomiejscazamieszkania.

2. Konsul przekazuje niezw³ocznie ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych wniosek o przywró-
cenie obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie art. 39 ust. 2 oraz po-
siadane informacje i dokumenty istotne w sprawie.

Art. 42.

1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 38 ust. 1, minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych
zwraca siê do Komendanta G³ównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, a w razie
potrzeby do innych organów, o udzielenie pisemnej informacji, czy przywrócenie obywatelstwa pol-
skiego nie stanowi zagro¿enia dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa albo ochrony bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego oraz czy cudzoziemiec, który z³o¿y³ wniosek o przywrócenie obywatel-
stwa polskiego nie dzia³a³ na szkodê interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 stosuje siê art. 20 ust. 5.

Art. 43.

1. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zagra-
nicznych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa
polskiego oraz liczbê i wymogi dotycz¹ce fotografii do³¹czanych do wniosku.

2. Wzór formularza wniosku uwzglêdnia dane i informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1.

Rozdzia³ 6
Utrata obywatelstwa polskiego

Art. 44.

Obywatel polski, który zrzeka siê obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu
zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego.

Art. 45.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e wyraziæ obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodê na
zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego.

2. Wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego przez ma³oletniego pozostaj¹cego pod wy-
³¹czn¹ w³adz¹ rodzicielsk¹ osoby lub osób nieposiadaj¹cych obywatelstwa polskiego nastêpuje na
wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

3.Wprzypadkubrakuporozumieniamiêdzyrodzicamika¿deznichmo¿ezwróciæsiêorozstrzygniêciedos¹du.

Art. 46.

1. Obywatel polski sk³ada wniosek o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego, który
zawiera:
1) oœwiadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu siê obywatelstwa polskiego;
2) dane wnioskodawcy;
3) adres i miejsce zamieszkania lub pobytu;
4) dane ma³¿onka wnioskodawcy;
5) informacjê o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je¿eli za-

mieszkuje poza tym terytorium.
2. Obywatel polski sprawuj¹cy w³adzê rodzicielsk¹ nad ma³oletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:

1) dane ma³oletniego;
2) informacjê, czy i przed jakim organem zosta³o z³o¿one oœwiadczenia o wyra¿eniu zgody na utratê

obywatelstwa polskiego, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lub art. 7.

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
294 Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o obywatelstwie polskim



3. Wniosek przedstawiciela ustawowego o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego
przez ma³oletniego zawiera dane i informacje okreœlone w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 2 pkt 2. We
wniosku umieszcza siê równie¿ imiê i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela usta-
wowego.

4. Do wniosku do³¹cza siê:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 2

i 4 lub ust. 2;
2) posiadane dokumenty potwierdzaj¹ce, ¿e wnioskodawca jest obywatelem polskim;
3)dokumentpotwierdzaj¹cyposiadanieobywatelstwa innegopañstwa lubprzyrzeczenie jegonadania;
4) fotografie osób objêtych wnioskiem.

5. Wniosek o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego sk³ada siê na formularzu, które-
go wzór okreœlaj¹ przepisy wydane na podstawie art. 52 ust. 1.

Art. 47.

1. Wniosek o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego sk³ada siê osobiœcie lub kore-
spondencyjnie z podpisem urzêdowo poœwiadczonym, za poœrednictwem wojewody lub konsula.
Przepis art. 8 stosuje siê odpowiednio.

2. Je¿eli wniosek nie spe³nia wymagañ okreœlonych w art. 46 ust. 1, 2 lub 3, lub nie do³¹czono do niego
dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 4, organ przyjmuj¹cy wniosek wzywa wnioskodawcê do
usuniêcia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, ¿e nieusuniêcie
tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wojewoda i konsul przekazuj¹ niezw³ocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za poœredni-
ctwem ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych wniosek o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê
obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie art. 46 ust. 4.

4. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zwraca siê do Komendanta G³ównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie pisemnej informacji, które mog¹ mieæ is-
totne znaczenie w sprawie o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego i sporz¹dza
opiniê dotycz¹c¹ wniosku.

5. Do udzielania informacji, o których mowa w ust. 4, stosuje siê art. 20 ust. 5.

Art. 48.

1. Wojewoda, konsul i minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych przekazuj¹ wniosek o wyra¿enie zgo-
dy na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego bezpoœrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
w ka¿dym przypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje, bez wzglêdu na stadium postêpowania.

2. W przypadku, którym mowa w ust. 1, wojewoda i konsul informuj¹ ministra w³aœciwego do spraw we-
wnêtrznych o przekazaniu wniosku o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 49.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a zgodê na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego lub od-
mawia jej wyra¿enia w formie postanowienia.

2. Utrata obywatelstwa polskiego nastêpuje po up³ywie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Utrata obywatelstwa polskiego mo¿e nast¹piæ w terminie krótszym, ni¿ okreœlony w ust. 2, wskaza-
nym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej przekazuje ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrz-
nych kopiê postanowienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 50.

1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej sporz¹dza zawiadomienia o treœci postanowienia w spra-
wach o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) informacjê o treœci postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, datê jego wydania i numer;
2) dane osoby, której zawiadomienie dotyczy:
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a) imiê (imiona) i nazwisko,
b) datê i miejsce urodzenia,
c) imiê ojca i imiê matki;

3) oznaczenie organu sporz¹dzaj¹cego zawiadomienie oraz datê jego sporz¹dzenia.

Art. 51.

Do dorêczenia zawiadomieñ o treœci postanowieñ w sprawach o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê oby-
watelstwa polskiego stosuje siê art. 27.

Art. 52.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór formularza wniosku o wy-
ra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego, liczbê i wymogi dotycz¹ce fotografii do³¹cza-
nych do wniosku oraz wzór zawiadomienia o treœci postanowienia w sprawie wyra¿enia zgody na
zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego.

2. Wzór formularza wniosku o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego uwzglêdnia da-
ne i informacje, o których mowa w art. 46 ust. 1 - 3.

3. Wzór zawiadomienia o treœci postanowienia w sprawie o wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatel-
stwa polskiego uwzglêdnia dane i informacje, o których mowa w art. 50 ust. 2.

Rozdzia³ 7
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Art. 53.

1. Ka¿dy mo¿e wyst¹piæ o potwierdzenie, i¿ posiada lub utraci³ obywatelstwo polskie.
2. Postêpowanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ wszczête tak¿e z urzêdu.
3. Decyzjê w sprawie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje wojewoda w³aœciwy ze

wzglêdunamiejsce zamieszkania lubostatniemiejsce zamieszkaniana terytoriumRzeczypospolitej Pol-
skiej osoby,którejpostêpowaniedotyczy, awprzypadkubrakutejpodstawy -wojewodamazowiecki.

Art. 54.

1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zawiera dane osoby, której
potwierdzenie dotyczy i jej wstêpnych do drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okoliczno-
œciach niezbêdnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego.

2. Osoba wystêpuj¹ca z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest
obowi¹zana do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce dane i informacje zawarte we wniosku, chyba ¿e
uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciê¿enia przeszkody.

Art. 55.

1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego sk³ada siê do wojewody. Oso-
ba zamieszkuj¹ca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e z³o¿yæ wniosek o potwierdzenie
posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za poœrednictwem konsula w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce jej zamieszkania.

2. Konsul niezw³ocznie przekazuje wojewodzie wniosek wraz z za³¹czonymi dokumentami oraz posiada-
ne dokumenty i informacje o osobie, której postêpowanie dotyczy.

Art. 56.

Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zagrani-
cznych okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utra-
ty obywatelstwa polskiego, uwzglêdniaj¹c dane osoby której potwierdzenie dotyczy i jej wstêpnych do
drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okolicznoœciach niezbêdnych do ustalenia rzeczywistego
stanu faktycznego i prawnego.
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Rozdzia³ 8
Rejestry

Art. 57.

1. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym central-
ny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, zwany dalej „ rejestrem centralnym”.

2. Rejestr centralny obejmuje dane z rejestrów prowadzonych w sprawach:
1) nadania obywatelstwa polskiego;
2) uznania za obywatela polskiego;
3) przywrócenia obywatelstwa polskiego;
4) wyra¿enia zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego;
5) wyboru dla ma³oletniego obywatelstwa innego pañstwa.

3. Rejestr centralny obejmuje równie¿ dane zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 24 ust. 2
i art. 49 ust. 4.

Art. 58.

1. Rejestry, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 1 i 4, prowadzi minister w³aœciwy do spraw wewnêtrz-
nych, wojewoda i konsul, ka¿dy w zakresie swojej w³aœciwoœci.

2. Rejestr, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 2 prowadzi minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych
i wojewoda, ka¿dy w zakresie swojej w³aœciwoœci.

3. Rejestr, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3, prowadzi minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych
i konsul, ka¿dy w zakresie swojej w³aœciwoœci.

4. Rejestr, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 5, prowadzi wojewoda i konsul.
5. Wojewoda i konsul przekazuj¹ do rejestru centralnego dane zawarte w prowadzonych przez siebie re-

jestrach niezw³ocznie po ich umieszczeniu we w³aœciwym rejestrze.

Art. 59.

W rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 2 gromadzi siê i przechowuje:
1) informacje o wnioskach i wydanych rozstrzygniêciach w sprawach nadania obywatelstwa polskiego,

uznania za obywatela polskiego, przywrócenia obywatelstwa polskiego i wyra¿enia zgody na zrzecze-
nia siê obywatelstwa polskiego oraz o z³o¿onych oœwiadczeniach o wyborze dla ma³oletniego obywa-
telstwa innego pañstwa;

2) dane dotycz¹ce osób, które naby³y lub utraci³y obywatelstwo polskie, okreœlaj¹ce:
a) imiê (imiona) i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datê i miejsce urodzenia,
d) imiê i nazwisko ojca,
e) imiê i nazwisko rodowe matki,
f) datê nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego,
g) p³eæ.

Art. 60.

1. Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 57
ust. 2, podlegaj¹ ochronie na podstawie odrêbnych przepisów, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

2. Dane lub informacje przechowywane w rejestrach udostêpnia siê:
1) organom administracji pañstwowej,
2) Policji,
3) Stra¿y Granicznej,
4) Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
5) Agencji Wywiadu,
6) s¹dom,
7) prokuraturze,
8) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,

– w zakresie niezbêdnym do realizacji ich ustawowych zadañ.
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3. Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 57
ust. 2, s¹ udostêpniane na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

4. Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 57
ust. 2, mo¿na udostêpniaæ, bez koniecznoœci sk³adania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust.
3, za pomoc¹ urz¹dzeñ do teletransmisji danych, podmiotom, o których mowa w ust. 2, które
spe³niaj¹ ³¹cznie warunki:
1) posiadaj¹ urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce odnotowanie w rejestrze, kto, kiedy i w jakim celu oraz jakie

dane uzyska³;
2) posiadaj¹ zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemo¿liwiaj¹ce wykorzystanie danych nie-

zgodnie z celem ich uzyskania.
5. Dane lub informacje zawarte w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 2, mo-

g¹ byæ udostêpniane organom lub instytucjom innych pañstw, gdy zezwala na to umowa miêdzyna-
rodowa, któr¹ Rzeczpospolita Polska jest zwi¹zana.

Rozdzia³ 9
Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych
oraz przepisy przejœciowe i koñcowe

Art. 61.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 993, Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 195, poz. 1198) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zg³oszenia zmian w obywatelstwie dokonuje w³aœciwy wojewoda i minister w³aœciwy do spraw we-

wnêtrznych. Dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego wojewoda lub minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych przekazuje niezw³ocznie do organu gminy w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce
pobytu sta³ego osoby, której zmiana dotyczy.”.

Art. 62.

W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 215, poz. 1823, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287) w art. 25:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sporz¹dza protokó³ z przyjêcia oœwiadczenia o wyra¿eniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
i art. 7 ustawy z dnia... o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr …, poz. …), oraz oœwiadczenia o wybo-
rze dla ma³oletniego obywatelstwa innego pañstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 2 tej ustawy;”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przyjmuje od osób zamieszka³ych w okrêgu konsularnym wnioski o:

a) nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa polskiego,
b) przywrócenie obywatelstwa polskiego,
c) wyra¿enie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa pol-

skiego.”.

Art. 63.

Postêpowania wszczête na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 66, i niezakoñczone
przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy tocz¹ siê wed³ug przepisów dotychczasowych.

Art. 64.

Centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego prowadzony na podstawie art.
18e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 66, staje siê centralnym rejestrem danych o nabyciu i utracie oby-
watelstwa polskiego prowadzonym na podstawie art. 57 ust. 1 niniejszej ustawy.
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Art. 65.

W razie z³o¿enia wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego przez osobê, wobec której prowadzo-
ne jest postêpowanie o nadanie obywatelstwa polskiego lub postêpowanie o uznanie za obywatela pol-
skiego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 66, postêpowanie o przywrócenie obywatel-
stwa polskiego umarza siê.

Art. 66.

Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818).

Art. 67.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

Potrzeba przyjêcia nowej regulacji dotycz¹cej obywatelstwa polskiego nie powinna budziæ w¹tpliwoœci,
bior¹c pod uwagê, i¿ obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 15 lutego o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r.
Nr 28, poz. 353, z póŸn. zm.) uchwalona zosta³a ponad 45 lat temu w odmiennych warunkach ustrojo-
wych i mimo, i¿ by³a kilkakrotnie nowelizowana w ostatnich latach, nie odpowiada aktualnym standar-
dom. Obowi¹zuj¹ca ustawa o obywatelstwie nie dopuszcza równie¿ mo¿liwoœci przywrócenia obywatel-
stwa polskiego, co postuluj¹ œrodowiska polonijne od 1990 r.

W roku 1999 Rz¹d wyst¹pi³ z inicjatyw¹ legislacyjn¹ przedstawiaj¹c nowy projekt ustawy o obywatel-
stwie polskim. Jednak, mimo, i¿ w dniu 29 czerwca 2000 r. ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm, a na-
stêpnie rozpatrzona przez Senat – procedura legislacyjna nie zosta³a zakoñczona i ostatecznie ustawa nie
wesz³a w ¿ycie. Koniecznym w tej sytuacji sta³o siê opracowanie kolejnego projektu ustawy o obywatel-
stwie polskim, uwzglêdniaj¹cego zarówno zmiany ustrojowe pañstwa wyra¿one w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jak i rozwój podstawowych zasad prawnych dotycz¹cych obywatelstwa, w szczególnoœci
zasad zawartych w Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie przyjêtej przez Radê Europy w 1997 r.

Przyst¹pienie Polski, z dniem 1 maja 2004 r., do Unii Europejskiej w znikomym tylko stopniu ma
wp³yw na regulacjê problematyki obywatelstwa polskiego – prawo wspólnotowe nie reguluje bowiem
kwestii obywatelstwa. Pañstwa cz³onkowskie posiadaj¹ pe³n¹ autonomiê w sprawach okreœlania zasad
nabycia i utraty obywatelstwa krajowego. Deklaracja w sprawie obywatelstwa pañstwa cz³onkowskiego
do³¹czona do Traktatu z Maastricht wyjaœnia³a, ¿e kwestia posiadania przez dan¹ osobê obywatelstwa
pañstwa cz³onkowskiego rozstrzygana jest wy³¹cznie w oparciu o prawo krajowe tego pañstwa.

Prawo miêdzynarodowe jedynie w ograniczonym stopniu reguluje problematykê obywatelstwa. Pol-
ska, po wypowiedzeniu zawartych z by³ymi pañstwami socjalistycznymi dwustronnych umów w sprawie
uregulowania podwójnego obywatelstwa, zwi¹zana jest obecnie tylko Konwencj¹ w sprawie pewnych za-
gadnieñ dotycz¹cych kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protoko³em dotycz¹cym przypadku bezpañstwo-
woœci podpisan¹ w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 47, poz. 361 i Nr 77, poz. 568) oraz
Konwencj¹ o obywatelstwie kobiet zamê¿nych otwart¹ do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
(Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334). W 1999 r. Polska podpisa³a równie¿ Europejsk¹ Konwencjê o Obywatel-
stwie Rady Europy, przygotowan¹ przy znacz¹cym udziale przedstawicieli w³adz polskich, która jest pier-
wsz¹ umow¹ miêdzynarodow¹ ca³oœciowo reguluj¹c¹ problematykê obywatelstwa. Jej ratyfikowanie
przez Polskê zasadne bêdzie po uchwaleniu nowej ustawy o obywatelstwie polskim (obecnie wymaga³oby
zg³oszenia licznych zastrze¿eñ), gdy¿ konwencja nak³ada na pañstwa strony obowi¹zek wprowadzenia
u³atwieñ w nabywaniu obywatelstwa dla pewnych kategorii cudzoziemców.

Przedstawiony projekt zawiera zasady ogólne oraz reguluje tryb i warunki nabywania, utraty i potwier-
dzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, w³aœciwoœæ organów w tych sprawach oraz prowa-
dzenie rejestrów. Jest on zgodny zarówno z normami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotycz¹cymi
obywatelstwa (art. 34 i art. 137), jak i zasadami wyra¿onymi w Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie.

Przedmiotowa regulacja wprowadza dwie zasady ogólne dotycz¹ce obywatelstwa polskiego, to jest: za-
sadê ci¹g³oœci obywatelstwa wyra¿on¹ w art. 2 projektu, oraz zasadê wy³¹cznoœci obywatelstwa polskiego
wyra¿on¹ w art. 3 projektu. Rozwija równie¿ zasady wyra¿one w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w art. 34, który stanowi, ¿e „Obywatelstwo polskie nabywa siê przez urodzenie z rodziców bêd¹cych oby-
watelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego okreœla ustawa” (ust. 1) oraz, ¿e
„obywatel polski nie mo¿e utraciæ obywatelstwa polskiego, chyba, ¿e sam siê go zrzeknie” (ust. 2).

Wyra¿ona w art. 2 projektu zasada ci¹g³oœci obywatelstwa polskiego gwarantuje trwa³oœæ obywatel-
stwa w czasie, pocz¹wszy od momentu jego nabycia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym czasie przepisami,
niezale¿nie od zmian, jakim podlega ustawodawstwo dotycz¹ce obywatelstwa. Oznacza to, i¿ osoby, które
naby³y obywatelstwo polskie na podstawie dawnych przepisów, nastêpnie uchylonych lub zmienionych,
jeœli obywatelstwa polskiego nie utraci³y, zachowuj¹ je zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w dacie jego
nabycia. Zasada ta jest równoczeœnie dyrektyw¹ dla w³aœciwych organów administracji publicznej w po-
stêpowaniu o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Wyra¿ona w art. 3 projektu zasada wy³¹cznoœci obywatelstwa polskiego wi¹¿e siê œciœle z problemem
podwójnego (lub wielokrotnego) obywatelstwa, tworzy bowiem jasn¹ dyrektywê kolizyjn¹ w przypadku
jego zaistnienia i pozwala na usuwanie jego niekorzystnych skutków. Projekt ustawy przyjmuje zasadê
dopuszczalnoœci wieloœci obywatelstw przy utrzymaniu bezwzglêdnego priorytetu obywatelstwa polskie-
go. Obywatel polski mo¿e posiadaæ równoczeœnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo pañstwa obcego,
ale nawet wówczas posiada wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowi¹zki, jak osoba po-
siadaj¹ca wy³¹cznie obywatelstwo polskie, tj. nie mo¿e wobec w³adz polskich powo³ywaæ siê ze skutkiem
prawnym na posiadane równoczeœnie obywatelstwo obce lub na wynikaj¹ce z niego prawa i obowi¹zki.
Konsekwentnie, przy nabyciu obywatelstwa polskiego rezygnuje siê z wymogu zwolnienia z posiadanego
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dotychczas obywatelstwa obcego, co oznacza, miêdzy innymi, i¿ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na-
daj¹c obywatelstwo polskie nie bêdzie uzale¿niony od woli organów innych pañstw.

Projekt nowej ustawy o obywatelstwie polskim opiera siê na podstawowych zasadach zawartych w Eu-
ropejskiej Konwencji o Obywatelstwie, w szczególnoœci na zasadzie wyra¿aj¹cej prawo ka¿dego cz³owieka
do obywatelstwa. Realizacja tego prawa nie prowadzi jednak do stworzenia szerokich mo¿liwoœci nabycia
obywatelstwa polskiego, na przyk³ad w drodze naturalizacji obligatoryjnej, czy te¿ automatycznego odzy-
skiwania obywatelstwa polskiego przez okreœlone kategorie cudzoziemców. Takie rozwi¹zania mog³yby
powodowaæ negatywne konsekwencje w stosunkach miêdzynarodowych.

Projekt ustawy, maj¹c na uwadze zarówno przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak i Euro-
pejskiej Konwencji o Obywatelstwie oraz dotychczasowe uregulowania obowi¹zuj¹ce od wielu lat w pra-
wie polskim, okreœla nastêpuj¹ce sposoby nabycia obywatelstwa polskiego (art. 4):
1) z mocy prawa tj. przez urodzenie, znalezienie na terytorium RP, przysposobienie i repatriacjê (do na-

bycia przez repatriacjê stosuje siê przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U.
z 2004 r. Nr 53, poz.532, z póŸn. zm.),

2) przez nadanie obywatelstwa polskiego,
3) przez uznanie za obywatela polskiego,
4) przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Podstawow¹ form¹ nabycia obywatelstwa polskiego pozostaje nabycie przez urodzenie w oparciu o za-
sadê prawa krwi (ius sanguinis). Jako uzupe³niaj¹ca pozostaje nadal zasada prawa terytorium (ius soli)
skutecznie dotychczas zapobiegaj¹ca przypadkom bezpañstwowoœci dzieci urodzonych lub znalezio-
nych w Polsce, których rodzice s¹ nieznani, lub którzy nie posiadaj¹ ¿adnego obywatelstwa. Innym ze
sposobów nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa jest nabycie przez przysposobienie pe³ne – w ro-
zumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego – ma³oletniego cudzoziemca, który nie ukoñczy³ 16 lat
przez osobê lub osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie. Przysposobienie pe³ne powodowa³o bêdzie na-
bycie obywatelstwa polskiego przez ma³oletniego z dniem jego urodzenia, bez wzglêdu na datê przysposo-
bienia, jeœli nast¹pi przed ukoñczeniem 16 roku ¿ycia przez przysposobionego. Jest to nowe uregulowa-
nie, zgodne z wymogami Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie. Projekt ustawy pozostawia równie¿
mo¿liwoœæ wyboru obywatelstwa innego pañstwa dla ma³oletniego, którego jeden z rodziców jest obywa-
telem polskim, a drugi cudzoziemcem (prawo opcji), je¿eli rodzice z³o¿¹ oœwiadczenie w tej sprawie przed
w³aœciwym organem w ci¹gu trzech miesiêcy od urodzenia siê dziecka. Przes³anki nabycia obywatelstwa
z mocy prawa reguluje rozdzia³ 2 projektu ustawy.

Podstawowym sposobem nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca bêdzie jego nadanie
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdzia³ 3). Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich kon-
stytucyjnych kompetencjach ¿adnymi warunkami i mo¿e nadaæ obywatelstwo polskie ka¿demu cudzo-
ziemcowi, na jego wniosek. Postanowienia Prezydenta w sprawach o nadanie obywatelstwa s¹ ostatecz-
ne. W postêpowaniu tym nie maj¹ zastosowania przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego i nie
s³u¿¹ od tych postanowieñ œrodki odwo³awcze ani skarga do s¹du administracyjnego.

W sposób odmienny od dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów o obywatelstwie polskim proponuje siê
uregulowanie nabycia obywatelstwa przez uznanie, rozszerzaj¹c w tym zakresie kompetencje wojewody
(rozdzia³ 4). W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym o uznanie za obywatela polskiego mo¿e ubiegaæ siê jedy-
nie osoba o nieokreœlonym obywatelstwie lub nieposiadaj¹ca ¿adnego obywatelstwa, je¿eli zamieszkuje
w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d³ugoterminowego Wspólnot Europejskich. Zaproponowane rozwi¹zania powiêkszaj¹ kr¹g cudzoziem-
ców, którzy bêd¹ mogli siê ubiegaæ o obywatelstwo polskie w tym trybie i zapewniaj¹ jednolite traktowa-
nie cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o uznanie za obywatela polskiego, likwiduj¹ bowiem element uzna-
niowoœci w postêpowaniu przed wojewod¹. W drodze uznania, o obywatelstwo polskie bêd¹ mogli ubie-
gaæ siê cudzoziemcy, którzy w toku d³ugoletniego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowali siê ze
spo³eczeñstwem polskim, znaj¹ jêzyk polski, maj¹ zapewnione mieszkanie i Ÿród³a utrzymania, respek-
tuj¹ polski porz¹dek prawny oraz nie stanowi¹ zagro¿enia dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa.
W wyniku postêpowania administracyjnego, bêd¹ mogli nabyæ obywatelstwo polskie równie¿ cudzoziem-
cy, dla których u³atwienia w nabyciu obywatelstwa zaleca Rada Europy w przywo³ywanej powy¿ej Euro-
pejskiej Konwencji o Obywatelstwie: uchodŸcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci obywateli polskich oraz
ma³¿onkowie obywateli polskich. Zgodnie z zasadami okreœlonymi w Konwencji o Obywatelstwie doty-
cz¹cymi zaskar¿alnoœci decyzji w sprawach obywatelstwa, koniecznoœci ich uzasadniania i zapewniania
kontroli s¹dowej – przewiduje siê, ¿e postêpowanie w sprawach o uznanie za obywatela polskiego bêdzie
toczy³o siê zgodnie z przepisami Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Nowym tytu³em nabycia obywatelstwa polskiego jest jego przywrócenie (rozdzia³ 5). Wprowadzenie in-
stytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego spe³nia oczekiwania znacznej liczby by³ych obywateli pol-
skich, którzy utracili obywatelstwo polskie z przyczyn politycznych i chc¹ dzisiaj do niego powróciæ. Kryte-
ria podmiotowe warunkuj¹ce nabycie obywatelstwa polskiego przez jego przywrócenie okreœlone zosta³y
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w art. 36 projektu. Proponuje siê, aby przywrócenie obywatelstwa nastêpowa³o na wniosek zainteresowa-
nej osoby. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e uzale¿nienie przywrócenia obywatelstwa polskiego od wniesienia przez za-
interesowanego wniosku w tej sprawie, mo¿e budziæ sprzeciw w œrodowiskach polonijnych. W 2000 r. pod-
czas dyskusji w Sejmie i Senacie nad projektem ustawy o obywatelstwie polskim podnosi³y siê g³osy Polo-
nii, ¿e obywatelstwo polskie powinno byæ przywracane automatycznie, z mocy prawa. Przyjêcie takiego roz-
wi¹zania mog³oby jednak spowodowaæ negatywne konsekwencje w stosunkach Polski z innymi pañstwa-
mi, a niekiedy by³oby to sprzeczne z interesem danej osoby (m.in. gdy zajmuje stanowisko w s³u¿bie publi-
cznej), mog³oby te¿ wywo³aæ powa¿ne problemy dla osób posiadaj¹cych dzisiaj obywatelstwo pañstwa, któ-
re wyklucza mo¿liwoœæ posiadania podwójnego obywatelstwa. Z tych powodów zadecydowano, i¿ przywró-
cenie obywatelstwa mo¿e nastêpowaæ tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

Projekt opiera siê na obowi¹zuj¹cej równie¿ w aktualnej ustawie zasadzie wzglêdnej niezbywalnoœci
obywatelstwa polskiego, sprowadzaj¹cej siê w praktyce do zakazu pozbawiania osób obywatelstwa pol-
skiego wbrew ich woli. Zgodnie z proponowanym przepisem art. 44 projektu ustawy, obywatel polski,
który zrzek³ siê obywatelstwa polskiego traci je po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Utrata obywatelstwa polskiego bêdzie nastêpowaæ po up³ywie 30 dni od daty wydania postanowienia Pre-
zydenta w tej sprawie lub w terminie krótszym, je¿eli Prezydent tak zadecyduje (art. 49 ust. 2 i 3). Ponad-
to, zgodnie z oczekiwaniami wielu œrodowisk polonijnych, uproszczony zosta³ tryb zrzekania siê obywa-
telstwa polskiego, a w szczególnoœci zosta³y ograniczone wymogi dotycz¹ce przedk³adanych w tym postê-
powaniu dokumentów.

Szczegó³owo uregulowane zosta³y kwestie zwi¹zane z postêpowaniem w sprawie potwierdzania oby-
watelstwa polskiego. Tryb ten uruchamiany bêdzie na wniosek osoby zainteresowanej, a tak¿e w przy-
padku pojawienia siê, w toku postêpowañ o nadanie obywatelstwa polskiego i wyra¿enie zgody na zrze-
czenie siê obywatelstwa polskiego, w¹tpliwoœci zwi¹zanych z ustaleniem, czy wnioskodawca posiada lub
utraci³ obywatelstwo polskie. W takich przypadkach organ w³aœciwy - wojewoda - zobowi¹zany bêdzie do
przeprowadzenia z urzêdu postêpowania w tej sprawie. Przepis art. 37 wskazuje równie¿ na tryb rozdzia-
³u 7, w razie w¹tpliwoœci co do obywatelstwa osób, które utraci³y je na skutek wydania uchwa³y Rady Mi-
nistrów z dnia 26 wrzeœnia 1946 r. o pozbawieniu obywatelstwa polskiego genera³a W³adys³awa Andersa
oraz uchwa³y Rady Ministrów z dnia 26 wrzeœnia 1946 r. o pozbawieniu obywatelstwa polskiego genera-
³ów i oficerów wstêpuj¹cych do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Projekt ustawy porz¹dkuje kwestie zwi¹zane z prowadzeniem rejestrów w sprawach zwi¹zanych z na-
byciem i utrat¹ obywatelstwa polskiego okreœlaj¹c: rodzaje rejestrów, zakres danych gromadzonych
w rejestrach oraz podmioty zobowi¹zane do ich prowadzenia.

W toku prac senackich projekt ustawy by³ konsultowany z przedstawicielami Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy wyrazili pozytywn¹ opiniê
o projekcie. Na posiedzenie senackich komisji rozpatruj¹cych projekt ustawy w ramach I czytania zapro-
szony zosta³ równie¿ przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, który nie przedstawi³ swojego stanowiska
w sprawie projektu.

Wejœcie w ¿ycie nowej ustawy o obywatelstwie polskim bêdzie mia³o wp³yw na wydatki bud¿etu pañ-
stwa i poci¹gnie za sob¹ koszty w wysokoœci oko³o 1.330.000,00 z³ w skali rocznej. Koszty te obejmuj¹:
– utworzenie 20 nowych etatów (po 1 w 15 województwach, 2 – województwie mazowieckim, 3 – w Mini-

sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji) x 4.500,00 z³, to jest ³¹cznie 1.080.000,00 z³ rocznie,
– wyposa¿enie 20 nowych stanowisk (20 etatów x 5.000,00 z³) – 100.000,00 z³,
– modernizacja centralnego rejestru o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego – 150.000,00 z³.

Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje obci¹¿enia dla bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego.
Projekt nowej ustawy o obywatelstwie polskim spe³nia wymogi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

oraz umo¿liwia ratyfikowanie przez Polskê Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie.
Przedmiot projektu ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. ustawy
o emeryturach pomostowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 6a:

a) w ust. 1 wyrazy „w szkole w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego” zastêpuje siê wyra-
zami „w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu” oraz wyrazy
„dyrektor szko³y” zastêpuje siê wyrazami „odpowiednio dyrektor szko³y lub przedszkola”,

b) w ust. 3 wyrazy „dyrektora szko³y” zastêpuje siê wyrazami „odpowiednio dyrektora szko³y lub
przedszkola”,

c) w ust. 4 wyrazy „w szko³ach” zastêpuje siê wyrazami „ogó³em w szko³ach i przedszkolach”;
2) w art. 1 w pkt 1, w art. 6a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „jest g³odne i”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”, Senat przy-
j¹³ 2 poprawki do jej tekstu.

W¹tpliwoœci Senatu, w œwietle konstytucyjnej zasady równoœci, wzbudzi³ przyjêty zakres podmiotowy
nowelizacji, a wiêc kr¹g osób, do których adresowana jest pomoc w do¿ywianiu na zasadach okreœlonych
w dodawanym art. 6a. Przepis przewiduje, i¿ posi³ek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mog¹
otrzymaæ g³odni uczniowie i dzieci, które korzystaj¹ z zajêæ w szkole w ramach rocznego przygotowania
przedszkolnego. Bior¹c pod uwagê, i¿ zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, rea-
lizacja obowi¹zku rocznego przygotowania przedszkolnego mo¿e nastêpowaæ w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, omawiane rozwi¹zanie prawne nie bêdzie doty-
czyæ dzieci wykonuj¹cych ten obowi¹zek w przedszkolach. Oznacza to zró¿nicowanie sytuacji prawnej tej
grupy dzieci, ze wzglêdu na miejsce realizacji obowi¹zku przygotowania przedszkolnego. W przekonaniu
Izby, w¹tpliwym jest, czy przyjête kryterium uzasadnia zró¿nicowanie sytuacji prawnej adresatów w spo-
sób zgodny z Konstytucj¹. W zwi¹zku z powy¿szym, przyjêto poprawkê zmierzaj¹c¹ do tego, aby pomoc¹
w zakresie do¿ywiania w formie posi³ku by³y objête wszystkie dzieci, które odbywaj¹ obowi¹zkowe roczne
przygotowanie przedszkolne bez wzglêdu na miejsce, w którym realizuj¹ ten obowi¹zek.

Poprawka nr 2 powoduje modyfikacjê kryterium przydzielania pomocy w formie posi³ku uzale¿niaj¹c
udzielenie tej pomocy wy³¹cznie od woli osoby uprawnionej, czyli ucznia lub dziecka odbywaj¹cego rocz-
ne przygotowanie przedszkolne. Zdaniem Senatu, uzale¿nienie przyznania posi³ku od ustalenia czy
dziecko (uczeñ) jest g³odne nie jest w³aœciwe, gdy¿, po pierwsze – kryterium „g³odu” jest kryterium subiek-
tywnym i trudnym do ustalenia, po drugie – ma charakter stygmatyzuj¹cy, gdy¿ wymusza na dziecku de-
klaracjê, która jest upokarzaj¹ca i mo¿e mieæ negatywne skutki dla jego psychiki i rozwoju.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 3 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach „choroby zakaŸnej” dodaje siê wyrazy „, w tym choroby szczegól-

nie niebezpiecznej i wysoce zakaŸnej”;
2) w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) udzielania informacji orazniezbêdnychdanychpodmiotomsprawuj¹cymnadzórepidemiologiczny.”;
3) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sk³ad zespo³u kontroli zaka¿eñ szpitalnych wchodz¹:
1) lekarz jako przewodnicz¹cy zespo³u;
2) pielêgniarka lub po³o¿na jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii,

w liczbie nie mniejszej ni¿ 1 na 200 ³ó¿ek szpitalnych;
3) diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw mikrobiologii, je¿eli lekarz, wymieniony

w pkt 1, nie posiada specjalizacji z dziedziny mikrobiologii lekarskiej.”;
4) w art. 21 w ust. 1 wyrazy „15 dni” zastêpuje siê wyrazami „24 godzin”;
5) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „lub po³o¿na” zastêpuje siê wyrazami „, po³o¿na lub osoba wykonuj¹ca inny

zawód medyczny”;
6) w art. 30 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Rejestr zawiera dane” zastêpuje siê wyraza-

mi „Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera nastêpuj¹ce dane”;
7) w art. 30 w ust. 5:

a) skreœla siê pkt 1,
b) w pkt 2 skreœla siê wyrazy „rejestrów zaka¿eñ i zachorowañ na chorobê zakaŸn¹, zgonów z powodu

zaka¿enia lub choroby zakaŸnej, ich podejrzeñ oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku
badania laboratoryjnego i”,

c) pkt 3 oznacza siê jako pkt 1;
8) w art. 41 w ust. 4 i 5 wyrazy „wirusem nabytego niedoboru odpornoœci” zastêpuje siê wyrazami „ludz-

kim wirusem niedoboru odpornoœci”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu
8 poprawek. Wiêkszoœæ z nich ma na celu uzupe³nienie i doprecyzowanie merytorycznych rozwi¹zañ
przyjêtych przez Sejm.

Taki charakter ma poprawka przyjêta w pkt 1 uchwa³y Senatu, która rozszerza zakres delegacji usta-
wowej dla ministra w³aœciwego do spraw zdrowia o obowi¹zek okreœlenia kryteriów rozpoznawania cho-
roby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaŸnej. Ustawa zawiera kilka wa¿nych regulacji dotycz¹cych
zapobiegania oraz zwalczania chorób o takim charakterze (przepisy art. 27 ust. 8, art. 28, 29 ust. 7,
art. 32 ust. 2, art. 35, 42 ust. 2 pkt 6 oraz art. 42 ust. 3 pkt 1). Miêdzy innymi, okreœla siê w nich obowi¹zki
i procedury lekarzy, felczerów oraz innych podmiotów w przypadku rozpoznania takiej choroby. Tymcza-
sem, ani wykaz stanowi¹cy za³¹cznik do ustawy, wymieniaj¹cy choroby zakaŸne i zaka¿enia, do których
stosuje siê przepisy ustawy, ani ¿adna z kilku delegacji ustawowych zawartych w ustawie, nie obliguje do
wskazania katalogu chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaŸnych. Powy¿sze wzglêdy, zda-
niem Senatu, uzasadniaj¹ koniecznoœæ przyjêcia tej poprawki.

Poprawka w pkt 2 uchwa³y Senatu poszerza obowi¹zki na³o¿one ustaw¹ na osoby przebywaj¹ce na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowi¹zuj¹c je do udzielania podmiotom sprawuj¹cym nadzór epi-
demiologiczny niezbêdnych danych, umo¿liwiaj¹cych zapobieganie rozwijaniu siê choroby. Ogranicze-
nie obowi¹zków tych podmiotów jedynie do udzielania informacji, zdaniem Senatu, w praktyce mo¿e
uniemo¿liwiæ podjêcie dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê choroby oraz dzia³añ powstrzymuj¹cych
rozwijanie siê choroby u osób nara¿onych.

Przyjmuj¹c poprawkê zawart¹ w pkt 3 uchwa³y Senatu, likwiduj¹c¹ wymóg, by cz³onkowie zespo³u
kontroli zaka¿eñ szpitalnych byli zwi¹zani ze szpitalem stosunkiem pracy, Senat pragn¹³ dostosowaæ
wymogi dotycz¹ce cz³onków tego zespo³u do obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, który umo¿liwia lekarzom
pracê w zak³adach opieki zdrowotnej nie tylko w oparciu o stosunek pracy ale równie¿ umowê cywiln¹.

Poprawka przyjêta w pkt 4 uchwa³y Senatu, skracaj¹ca z 15 dni do 24 godzin termin na zg³aszanie
przez lekarza lub felczera pañstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu przypadku wyst¹pie-
nia niepo¿¹danego odczynu poszczepiennego, jest niezbêdna z punktu widzenia zapobiegania negaty-
wnym skutkom szczepieñ. Przyjêty przez Sejm 15-dniowy termin na zg³aszanie zagro¿eñ mo¿e byæ przy-
czyn¹ opóŸnieñ w sytuacji koniecznoœci wstrzymania szczepieñ wykonywanych w okreœlonej placówce
lub szczepieñ wykonywanych okreœlon¹ seri¹ szczepionki.

Usprawnieniu procedur, maj¹cym wp³yw na zapobieganie oraz zwalczanie zaka¿eñ i chorób zakaŸ-
nych, dobrze s³u¿yæ bêdzie przyjête przez Senat, w poprawce nr 5, rozszerzenie krêgu osób, które s¹ zobo-
wi¹zane do pouczania chorego o œrodkach s³u¿¹cych zapobieganiu przeniesienia zaka¿enia. Obowi¹z-
kiem tym, na³o¿onym przez Sejm na lekarza, felczera, pielêgniarkê lub po³o¿n¹, którzy rozpoznaj¹ lub po-
dejrzewaj¹ zaka¿enie lub chorobê zakaŸn¹, Senat obj¹³ inne osoby wykonuj¹ce zawód medyczny.

Poprawki zawarte w pkt 6, 7 i 8 uchwa³y Senatu doprecyzowuj¹ redakcjê przepisów ze wzglêdów jêzy-
kowych, likwiduj¹ zbêdne powtórzenia b¹dŸ wprowadzaj¹ w³aœciw¹ nazwê wskazanego w przepisie zaka-
¿enia.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze
oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cy-
wilnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w art. 4912:

a) w ust. 1 po wyrazach „nie stosuje siê przepisów” dodaje siê wyrazy „art. 20,”,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o og³oszenie upad³oœci mo¿e zg³osiæ tylko d³u¿nik.”;
2) w art. 1 w pkt 2, w art. 4912 w ust. 2 po wyrazie „Obwieszczenia” dodaje siê wyrazy „postanowienia

o og³oszeniu upad³oœci”;
3) w art. 1 w pkt 2, w art. 4916 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sêdzia - komisarz mo¿e przyznaæ upad³emu zaliczkê na poczet kwoty, o której mowa w ust. 1.”;
4) w art. 1 w pkt 2, w art. 49111 w ust. 2 po wyrazie „przychody” dodaje siê wyrazy „lub w okresie wykony-

wania planu sp³aty wierzycieli dokonywa³ czynnoœci przekraczaj¹cych granice zwyk³ego zarz¹du,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Naposiedzeniuwdniu20 listopada2008r.Senat rozpatrzy³ustawêozmianieustawy–Prawoupad³oœcio-
we inaprawczeorazustawyokosztachs¹dowychwsprawachcywilnych iwprowadzi³ doniej 4poprawki.

Poprawka nr 1 ma na celu wy³¹czenie mo¿liwoœci zg³oszenia wniosku o og³oszenie upad³oœci przez wie-
rzyciela. Rozwi¹zanie, zgodnie z którym wniosek taki bêdzie móg³ zg³osiæ tylko d³u¿nik, wpisuje siê, zda-
niem Senatu, w ca³oœciow¹ koncepcjê ustawy traktuj¹cej upad³oœæ konsumenck¹, jako pomoc skierowa-
n¹ do d³u¿nika, który wskutek wyj¹tkowych i niezale¿nych od siebie okolicznoœci sta³ siê niewyp³acalny.
Senat zauwa¿a, ¿e brak woli d³u¿nika do poddania siê procedurze upad³oœciowej, przy jednoczesnym
zg³oszeniu wniosku o og³oszenie upad³oœci przez wierzyciela, wobec brzmienia art. 4914 prowadzi³by nie-
uchronnie do umorzenia postêpowania.

W poprawce nr 3 Senat wprowadza mo¿liwoœæ przyznania zaliczki na poczet kwoty wydzielanej upad³e-
mu, ze sprzeda¿y lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wchodz¹cego w sk³ad masy upad³oœci.
Poprawka ta, w ocenie Izby, przyczyni siê do zwiêkszenia efektywnoœci prowadzonego postêpowania.

W poprawce nr 4 Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie sankcji dla d³u¿nika, w postaci uchylenia
planu sp³aty wierzycieli i umorzenia postêpowania, w przypadku, gdy d³u¿nik w okresie wykonywania
planu sp³aty dokonuje czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du.

Poprawka nr 2 ma charakter doprecyzowuj¹cy. Senat d¹¿¹c do wyeliminowania ewentualnych w¹tpli-
woœci interpretacyjnych, przes¹dza, ¿e obwieszczenie dokonywane na podstawie art. 4912 ust. 2 dotyczy
postanowienia o og³oszeniu upad³oœci.

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tek-
stu nastêpuj¹ce poprawki:
– w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w art. 1302:
a) uchyla siê § 3 i 4,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przepisu § 1 nie stosuje siê, gdy obowi¹zek uiszczenia op³aty stosunkowej powsta³ na sku-
tek sprawdzenia przez s¹d wskazanej przez stronê wartoœci przedmiotu sporu lub zaskar-
¿enia.”;”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 6 listopada 2008 r. ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu je-
dnej poprawki.

Proponowana poprawka dotyczy przepisu art. 1302 § 3 k.p.c., który nienale¿ycie op³acone œrodki od-
wo³awcze nakazuje s¹dowi odrzuciæ, bez wezwania o uiszczenie op³aty.

Senat wnosz¹c tê poprawkê odniós³ siê do orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego sygn. akt P 18/07
wydanego w sprawie odrzucenia apelacji z powodu braków formalnych.

Senat uzna³, ¿e przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego tj. zaskar¿ony art. 3701 oraz przepis art.
1302§ 3 ustanawiaj¹ swego rodzaju odstêpstwo od konstrukcji art. 130 § 1 k.p.c. zak³adaj¹cej, ¿e gdy pis-
mo procesowe nie mo¿e otrzymaæ prawid³owego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych
lub je¿eli od pisma nie z³o¿ono nale¿nej op³aty, przewodnicz¹cy wzywa stronê, pod rygorem zwrócenia pi-
sma do poprawienia, uzupe³nienia lub op³acenia go w terminie tygodniowym.

Oba wskazane wy¿ej przepisy (art. 3701 oraz art. 1302 § 3) nak³adaj¹ na s¹d obowi¹zek odrzucenia
œrodka zaskar¿enia i œrodka odwo³awczego (apelacji) wniesionego przez adwokata, radcê prawnego lub
rzecznika patentowego, bez wzywania do usuniêcia tych braków, pozostawiaj¹c te œrodki bez merytory-
cznego rozpoznania.

Intencj¹ inkorporowania wskazanych przepisów do Kodeksu postêpowania cywilnego by³o przyspie-
szenie postêpowañ cywilnych oraz podniesienie rzetelnoœci i jakoœci us³ug œwiadczonych przez profesjo-
nalnych pe³nomocników. Niestety praktyka orzecznicza wskazuje, ¿e przepisy te prowadz¹ do ogranicze-
nia prawa strony do rozpatrzenia sprawy przez s¹d odwo³awczy, co do meritum.

Trybuna³ podkreœli³, ¿e zaostrzenie formalizmu postêpowania cywilnego ma jakieœ granice, których
przekroczenie sprawia, ¿e postêpowanie nie mo¿e osi¹gn¹æ za³o¿onego celu, jakim jest rozpoznawanie
spraw.

Senat, maj¹c na uwadze powy¿sze oraz w pe³ni przychylaj¹c siê do przedstawionego przez Trybuna³
Konstytucyjny pogl¹du, dostrzegaj¹c analogiê pomiêdzy obydwoma przepisami oraz maj¹c na uwadze,
¿e przepis art. art. 3701 k.p.c. zosta³ uznany za niezgodny z Konstytucj¹ wnosi o uchylenie przez Sejm
przepisu art. 1302 § 3 Kodeksu postêpowania cywilnego.

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

oraz niektórych innych ustaw 313



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika
2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. ustawy
o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 6 w ust. 2:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „12 cz³onków” zastêpuje siê wyrazami „15 cz³onków”,
b) w pkt 6 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 7 – 9 w brzmieniu:

„7) cz³onka wskazanego przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej;
8) cz³onka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
9) cz³onka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.”;

2) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „oraz” dodaje siê wyrazy „zespo³ów i”;
3) w art. 10 w ust. 1 po pkt 11 dodaje siê pkt 11a w brzmieniu:

„11a) wyra¿anie opinii w przedmiocie zwrotu stypendium”;
4) w art. 12 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kadencja Dyrektora Krajowej Szko³y wygasa w razie jego odwo³ania lub œmierci.”;
5) w art. 14 w ust. 3 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Osoba ta powinna spe³niaæ wymagania okreœlone w art. 12 ust. 3.”;
6) w art. 15 w ust. 2 w pkt 9 skreœla siê wyrazy „Programowej Krajowej Szko³y”;
7) w art. 16:

a) w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, zwany dalej „naborem”,”,
b) w ust. 3 wyrazy „o naborze na aplikacjê w danym roku, okreœlaj¹ce limit miejsc na aplikacjê, a tak-

¿e og³oszenie o naborze na aplikacjê” zastêpuje siê wyrazami „o naborze na aplikacje w danym ro-
ku, okreœlaj¹ce limit miejsc na poszczególne aplikacje, a tak¿e og³oszenie o naborze na aplikacjê
ogóln¹”;

8) w art. 17:
a) wust.3powyrazach „zespó³konkursowypowo³any”dodaje siêwyrazy „, pouzyskaniuopiniiRady,”,
b) w ust. 11 po wyrazach „Ministra Sprawiedliwoœci na” dodaje siê wyrazy „zaopiniowany przez Radê”;

9) w art. 17 w ust. 4 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „spoœród sêdziów i prokuratorów”;
10) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Cz³onkami zespo³u konkursowego, o których mowa w ust. 4, mog¹ byæ sêdziowie w stanie spo-
czynku lub prokuratorzy w stanie spoczynku.”;

11) w art. 17 w ust. 7 w pkt 3 wyrazy „ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4 pkt 1”;
12) w art. 17 w ust. 7 w pkt 6 wyrazy „przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „umyœlne przestêp-

stwo skarbowe”;
13) w art. 18 w ust. 2 dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu:

„W przypadku gdy miejsce na liœcie kwalifikacyjnej, w którym nastêpuje wyczerpanie limitu, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 2, zajmuje wiêcej ni¿ jedna osoba, limit ulega podwy¿szeniu o liczbê osób
umieszczonych na tym miejscu.”;

14) art. 21 oznacza siê jako art. 17a;
15) w art. 24 po wyrazach „obowi¹zków aplikant” dodaje siê wyrazy „aplikacji ogólnej”;
16) w art. 27 w ust. 1 wyrazy „tak¿e w kolejnych latach szkoleniowych, nie póŸniej ni¿ w terminie 3 lat od

dnia ukoñczenia przez ni¹ aplikacji ogólnej” zastêpuje siê wyrazami „tak¿e w 3 kolejnych latach szko-
leniowych po ukoñczeniu przez ni¹ aplikacji ogólnej”;

17) w art. 27 w ust. 2 wyraz „ukoñczenia” zastêpuje siê wyrazem „zakoñczenia”;
18) w art. 30 po wyrazach „obowi¹zków aplikant” dodaje siê wyrazy „aplikacji sêdziowskiej albo prokura-

torskiej”;
19) w art. 31 w ust. 2 wyrazy „zajêcia i praktyki w Krajowej Szkole” zastêpuje siê wyrazami „zajêcia w Kra-

jowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji”;
20) w art. 33 w ust. 2 po wyrazie „Szko³y” dodaje siê wyrazy „zaopiniowany przez Radê”;
21) w art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodnicz¹cy zespo³u egzaminacyjnego kieruje jego pracami.”;
22) w art. 37 w ust. 1 po wyrazach „zespo³u konkursowego” dodaje siê wyrazy „, zespo³u, o którym mowa

w art. 17 ust. 15,”;
23) w art. 40:



a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „pope³nione umyœlnie
przestêpstwo skarbowe”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „pope³nione nieumyœlnie
przestêpstwo skarbowe”;

24) w art. 41:
a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „umyœlne przestêpstwo

skarbowe”,
b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „nieumyœlne przestêp-

stwo skarbowe”;
25) w art. 41 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie przyst¹pi³ do egzaminu sêdziowskiego i nie z³o¿y³ wniosku o zezwolenie, o którym mowa w art.
34 ust. 2;”;

26) w art. 41 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „z przyczyn nieusprawiedliwionych” zastêpuje siê wyrazami „bez
usprawiedliwienia”;

27) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, maj¹c na uwadze bardzo z³e wyniki szkolenia lub
nagann¹ postawê aplikanta, które skutkowa³y wykreœleniem go z listy aplikantów, Dyrektor
Krajowej Szko³y mo¿e wydaæ decyzjê nak³adaj¹c¹ obowi¹zek zwrotu pobranego przez tego apli-
kanta stypendium, po uprzednim zasiêgniêciu opinii Rady. Opinia Rady w przedmiocie obo-
wi¹zku zwrotu stypendium jest dla Dyrektora Krajowej Szko³y wi¹¿¹ca.

2. Od decyzji w sprawie zwrotu stypendium przys³uguje odwo³anie do Ministra Sprawiedliwoœci,
w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia. Rozpoznanie odwo³ania nastêpuje w terminie 14 dni
od dnia jego wniesienia.

3. Od decyzji Ministra Sprawiedliwoœci, o której mowa w ust. 3, przys³uguje skarga do wojewódz-
kiego s¹du administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia dorêczenia tej decyzji.”;

28) w art. 57 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 14:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ukoñczy³ wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³ tytu³ zawodowy

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;”,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) adwokatów, radców prawnych, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokura-
torii Generalnej Skarbu Pañstwa, którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stano-
wisko, przez co najmniej trzy lata.”;”;

29) w art. 57 w pkt 9, w ust. 1 skreœla siê wyraz „odpowiednio”;
30) w art. 60:

a) w pkt 13 w lit. a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w § 1” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako tiret drugie i dodaje siê tiret pierwsze w brzmieniu:
„– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoñczy³ wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³ tytu³ zawodowy
magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,”,”,

b) w pkt 17 w lit. a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w § 2” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako tiret drugie i dodaje siê tiret pierwsze w brzmieniu:
„ – pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoñczy³ wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³ tytu³ zawodowy
magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,”,”;

31) w art. 65 w ust. 3 oraz w art. 67 w ust. 3 skreœla siê wyraz „trzyletni¹”;
32) w art. 65 w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 67 w ust. 3 w pkt 1 wyraz „albo” zastêpuje siê wyrazem „lub”;
33) w art. 65 w ust. 3 w pkt 2 oraz w art. 67 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „3 lat” zastêpuje siê wyrazami „2 lat”;
34) w art. 65 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „7 lat” zastêpuje siê wyrazami „6 lat”;
35) w art. 66 w ust. 2 po wyrazach „spe³nia osoba,” dodaje siê wyrazy „która w dniu wejœcia w ¿ycie niniej-

szej ustawy by³a zatrudniona na stanowisku asystenta sêdziego, oraz osoba,”;
36) w art. 71 w ust. 3 po wyrazach „prawa do wynagrodzenia” dodaje siê wyrazy „za dany miesi¹c”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 7 listopada 2008 r. ustawy o Krajowej Szkole
S¹downictwa i Prokuratury, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 36 poprawek.

Poprawka oznaczona nr 1, która poszerza sk³ad Rady Programowej Krajowej Szko³y S¹downictwa
i Prokuratury o 3 cz³onków wskazanych przez prezesów w³aœciwych Rad reprezentuj¹cych zawody praw-
nicze jest propozycj¹ Senatu zmierzaj¹c¹ do zapewnienia reprezentatywnoœci sk³adu Rady oraz wyjœciem
naprzeciw postulatowi zwiêkszenia otwartoœci i przep³ywu pomiêdzy zawodami prawniczymi.

Poprawki nr 2, 8 i 20 porz¹dkuj¹ przepisy dotycz¹ce opiniowania sk³adów zespo³ów i komisji konkur-
sowych i egzaminacyjnych oraz uzupe³niaj¹ przepisy szczególne (dalsze w ustawie) dotycz¹ce powo³ywa-
nia tych zespo³ów i komisji o wymóg ich zaopiniowania przez Radê. Senat uzupe³ni³ przepis art. 10 ust. 1
pkt 4 o zadanie Rady Programowej polegaj¹ce na opiniowaniu równie¿ sk³adu zespo³u egzaminacyjnego,
stoj¹c na stanowisku, ¿e nie istnieje istotny powód aby ró¿nicowaæ sposób powo³ania zespo³u konkurso-
wego i zespo³u egzaminacyjnego.

Poprawki nr 3 i 27 zastêpuj¹ obowi¹zek zwrotu stypendium, w przypadkach okreœlonych ustaw¹,
mo¿liwoœci¹ decydowania o zwrocie stypendium przez Dyrektora Krajowej Szko³y w wyj¹tkowych przy-
padkach, po wi¹¿¹cym zaopiniowaniu przez Radê Programow¹. Senat zwróci³ uwagê na restrykcyjnoœæ
przepisów ustawy dotycz¹c¹ zwrotu stypendium, która wymierzona jest nie tylko wobec osób, które swo-
j¹ postaw¹ czy postêpowaniem przyczyniaj¹ siê do podjêcia wobec nich takiej decyzji ale i wobec osób,
które w sposób niezawiniony stan¹ siê pokrzywdzeni przez przyjête rozwi¹zania (np. wykreœlenie z listy
aplikantów osoby, która uzyska³a dwie negatywne oceny z przewidzianych programem aplikacji spraw-
dzianów lub w przypadku skazania za nieumyœlne przestêpstwo, np. w ruchu drogowym).

Kolejn¹ przyczyn¹ wniesienia tych poprawek jest, dostrze¿ona przez Senat, ewentualnoœæ zagro¿enia
zasady niezawis³oœci sêdziowskiej osób, które pod presj¹ zwrotu pobranego stypendium bêd¹ zmuszone
podejmowaæ decyzjê co do zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwoœci w terminie 3 lat od dnia
ukoñczenia aplikacji.

Senat uzna³ za potrzebne wprowadzenie poprawki nr 5, która bêdzie ustanawiaæ wymogi dotycz¹ce
kwalifikacji osoby zastêpuj¹cej zawieszonego w czynnoœciach s³u¿bowych Dyrektora Krajowej Szko³y.
Zdaniem Senatu osoba taka powinna swymi kwalifikacjami dawaæ rêkojmiê prawid³owego wykonywania
powierzonej funkcji, nawet gdyby wykonywanie to nie by³o d³ugotrwa³e.

Poprawka nr 7 jest efektem stwierdzenia przez Senat, ¿e w treœci pierwszych trzech ustêpów art. 16 za-
istnia³o wymieszanie ró¿nych materii. Czêœæ przepisów odnosi siê do wszystkich trzech aplikacji to jest
ogólnej, sêdziowskiej i prokuratorskiej, czêœæ natomiast stanowi wy³¹cznie o aplikacji ogólnej. Poniewa¿
sposób naboru na aplikacjê wskazany w przepisie ust. 4 odnosi siê jedynie do aplikacji ogólnej a nabór na
aplikacjê sêdziowsk¹ i prokuratorsk¹ nie nastêpuje ju¿ w drodze konkursu, lecz w sposób okreœlony
w art. 28 i 29, Senat proponuje poprawkê porz¹dkuj¹c¹ te zagadnienia.

Z przepisu art. 17 ust. 5 nie wynika, zdaniem Senatu, czy cz³onkami zespo³u konkursowego ma byæ je-
den sêdzia w stanie spoczynku i jeden prokurator w stanie spoczynku, czy tylko jedna z tych osób czy obie.
Przepis nie stanowi równie¿, kto wskazuje lub zg³asza te osoby, jako cz³onków zespo³u ani czy powiêkszaj¹
oni liczbê osób wchodz¹cych w sk³ad zespo³u, o którym mowa w ust. 4, czy wchodz¹ do zbioru osób two-
rz¹cych zespó³. Poprawka nr 10 ma wyraŸnie okreœlaæ, ¿e sêdziowie i prokuratorzy, o których mowa w zmie-
nianym ust. 5, wliczani s¹ do liczby cz³onków zespo³u konkursowego okreœlonej w art. 17 ust. 4.

Art. 18 w ust. 2 ustawy stanowi siê, ¿e osoby maj¹ce tê sam¹ liczbê punktów umieszcza siê na jednym
miejscu na liœcie kwalifikacyjnej. Senat dostrzega mog¹cy pojawiæ siê problem polegaj¹cy na tym, ¿e przy
okreœlonym limicie przyjêæ ostatni wolny etat przypadnie na miejsce, na którym jest dwie lub wiêcej osób,
st¹d propozycja poprawki nr 13.

W art. 27 stanowi siê, ¿e osoba, która ukoñczy³a aplikacjê ogóln¹ mo¿e z³o¿yæ wniosek o umieszczanie
jej na kolejnych listach szkoleniowych, nie póŸniej ni¿ w terminie trzech lat od dnia ukoñczenia przez ni¹
aplikacji. Poniewa¿ aplikacja ogólna nie bêdzie siê zaczyna³a z okreœlonym dniem, tylko w terminie nie
póŸniej ni¿ trzech miesiêcy od dnia opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych na aplikacjê,
przeto trudno przewidzieæ, na jaki dzieñ przypadaæ bêd¹ w kolejnych latach dni ukoñczenia aplikacji.
St¹d propozycja poprawki nr 16, która przestaje uzale¿niaæ prawo wpisania siê na listê klasyfikacyjn¹
w kolejnych latach od daty zakoñczenia aplikacji ogólnej w danym roku.

Kolejne z omawianych poprawek (poprawki nr 31-34) dotycz¹ art. 65 i art. 67 ustawy. Przepisy te nale-
¿¹ do grupy przepisów przejœciowych i reguluj¹ zasady ubiegania siê o stanowisko sêdziego przez osoby,
które ukoñcz¹ (lub ukoñczy³y) aplikacjê s¹dow¹ na dotychczasowych zasadach albo posiadaj¹c okreœlo-
ny sta¿ pracy w charakterze referendarza lub asystenta sêdziego, bêd¹ siê ubiegaæ o stanowisko sêdziego
po zdaniu egzaminu sêdziowskiego lub prokuratorskiego.

Senat zdecydowanie stan¹³ na stanowisku, ¿e nie istniej¹ racjonalne podstawy ró¿nicowania sytuacji
prawnej osób, w zale¿noœci od tego jak d³ugo trwa³a aplikacja s¹dowa, któr¹ osoby te ukoñczy³y (popraw-
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ka nr 31). Zdaniem Senatu przepis w brzmieniu dotychczasowym jest krzywdz¹cy dla osób, które ukoñ-
czy³y aplikacjê w wymiarze dwuipó³rocznym, które nie bêd¹ mog³y skorzystaæ z jego dobrodziejstwa.

Nie dostrze¿ono równie¿ uzasadnienia dla ró¿nicowania okresów pracy osób, które by³y zatrudnione
na stanowiskach referendarza lub asystenta sêdziego. Padaj¹ce argumenty za wiêkszym profesjonaliz-
mem jednej b¹dŸ drugiej grupy tworz¹ antagonizmy i nie s³u¿¹, zdaniem Senatu, budowie porozumienia
i konsolidowaniu œrodowiska przysz³ych sêdziów (poprawki nr 32-34).

Na mocy dotychczasowych przepisów asystentem sêdziego mog³a zostaæ osoba, która odby³a roczny
sta¿ urzêdniczy (dotychczasowy art. 155 § 2 pkt 5 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych) albo
spe³nia³a warunki do obywania takiego sta¿u. Obecna nowelizacja zmienia wymagania okreœlone usta-
w¹, konieczne do bycia zatrudnionym na stanowisku asystenta. Konieczne sta³o siê uregulowanie
w ustawie sytuacji osób, które zosta³y zatrudnione na stanowisku asystenta sêdziego na dotychczaso-
wych zasadach (poprawka nr 35).

Pozosta³e poprawki maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 2 w zdaniu drugim skreœla siê wyrazy „o wszczêciu postêpowania”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, postanowi³
wprowadziæ do niej jedn¹ poprawkê.

Poprawka dotyczy art. 9q ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym (art. 1 pkt 2 lit. b noweli), okreœlaj¹ce-
go zasady dorêczania stronom decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

W zdaniu drugim art. 9q ust. 2 u¿yto zwrotu „zawiadomienie o wszczêciu postêpowania”, podczas gdy
przepis ten odnosi siê ju¿ do zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
o której mowa w zdaniu pierwszym.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamiesz-

kania starosta” zastêpuje siê wyrazami „starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania kie-
rowcy albo siedzibê przedsiêbiorcy”;

2) w art. 2 wyrazy „w art. 100b” zastêpuje siê wyrazami „w art. 100b w ust. 1”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, postanowi³
wprowadziæ do niej 2 poprawki.

W poprawce nr 1 Senat wskaza³, ¿e organem w³aœciwym do wymiany zagranicznego prawa jazdy na
polskie oraz dokonania w nim wpisu potwierdzaj¹cego spe³nienie wymagañ uprawniaj¹cych do wykony-
wania zawodu, w stosunku do kierowcy spoza Unii Europejskiej, wykonuj¹cego lub zamierzaj¹cego wy-
konywaæ przewóz drogowy osób na rzecz przedsiêbiorcy maj¹cego siedzibê na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, mo¿e byæ tak¿e starosta w³aœciwy ze wzglêdu na siedzibê przedsiêbiorcy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 39f ust. 4 ustawy o transporcie drogowym (art. 1 pkt 1 lit. a noweli),
organem w³aœciwym do wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie oraz dokonania w nim wpisu po-
twierdzaj¹cego spe³nienie wymagañ uprawniaj¹cych do wykonywania zawodu kierowcy, w stosunku do
obywatela pañstwa trzeciego, ma byæ starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Tak okreœlona w³aœciwoœæ terytorialna starosty nie uwzglêdnia w opinii Izby sytuacji, w której kierow-
ca ubiegaj¹cy siê o uznanie kwalifikacji zawodowych nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium
Polski.

Poprawka nr 2 ma charakter porz¹dkowy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1:

a) w lit a, pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie zosta³a umieszczona.”,

b) w lit b, w ust. 3 po wyrazie „zafa³szowania” dodaje siê wyrazy „albo wskazywaæ na brak oryginalnie
umieszczonej cechy identyfikacyjnej”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

W ocenie Senatu, zawarta w uchwalonej przez Sejm ustawie, nowa przes³anka nadania cechy identyfi-
kacyjnej pojazdowi zabytkowemu zosta³a okreœlona zbyt szeroko. Przes³anka ta obejmuje wszystkie
przypadki nieposiadania przez pojazd zabytkowy cechy identyfikacyjnej. Tymczasem, obowi¹zuj¹cy art.
66a ust. 2 pkt 2 - 6 ustawy obejmuje ju¿ swoim zakresem sytuacje, w których ka¿dy pojazd, a wiêc i po-
jazd zabytkowy, z ró¿nych wzglêdów, nie posiada cechy wczeœniej umieszczonej w pojeŸdzie.

Wobec powy¿szego Senat uzna³ za zasadne wprowadzenie poprawki ograniczaj¹cej przes³ankê nada-
nia cechy identyfikacyjnej pojazdowi zabytkowemu do przypadków, w których taka cecha nie by³a orygi-
nalnie umieszczana przez producenta. Przyjêcie takiego stanowiska uzasadnia tak¿e, zdaniem Senatu,
rezygnacjê ze wskazania, ¿e pojazd powinien mieæ ustalone prawo w³asnoœci.

W przedstawionej poprawce Senat dookreœla ponadto przedmiot opinii rzeczoznawcy samochodowe-
go, maj¹cej potwierdzaæ koniecznoœæ nadania cechy identyfikacyjnej pojazdowi zabytkowemu. Senat za-
uwa¿a, ¿e art. 66a ust. 3, w brzmieniu nadanym nowelizacj¹, wskazuj¹c na koniecznoœæ wydania opinii
w przypadku okolicznoœci, o których mowa w ust. 2 pkt 7, nie formu³uje na nowo adekwatnego przedmio-
tu opinii. Zgodnie z poprawk¹ Senatu opinia rzeczoznawcy powinna wskazywaæ na brak oryginalnie
umieszczonej cechy identyfikacyjnej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P.
z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71,
poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15,
poz.156,Nr48,poz.565 iNr86,poz.925oraz z2008r.Nr14,poz.146)wprowadzasiênastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Bud¿etu i Finansów Publicznych,
2) Gospodarki Narodowej,
3) Kultury i Œrodków Przekazu,
4) Nauki, Edukacji i Sportu,
5) Obrony Narodowej,
6) Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
7) Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich,
8) Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
9) Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

10) Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
11) Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹,
12) Spraw Unii Europejskiej,
13) Spraw Zagranicznych,
14) Œrodowiska,
15) Ustawodawcz¹,
16) Zdrowia.”;

2) w art. 23 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Marsza³ek Senatu, na wniosek senatora, mo¿e udzieliæ mu z wa¿nych przyczyn urlopu od wykony-

wania obowi¹zków senatora.”;
3) uchyla siê art. 41;
4) w art. 44 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Senatorowie mog¹ tak¿e zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ 1 minutê zapytania, zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad, do obecnych na posiedzeniu osób wymienionych
w art. 33 ust. 1 i 2, w sprawach kierowanych przez nie urzêdów lub instytucji.”;

5) w art. 45 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)sprawozdania oraz informacje przedstawiane Senatowi przez Trybuna³ Konstytucyjny, Pierwsze-

go Prezesa S¹du Najwy¿szego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.”;

6) w art. 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wnioskiem mniejszoœci komisji jest wniosek, który:

1) by³ poddany pod g³osowanie i uzyska³ co najmniej 2 g³osy poparcia, albo
2) zosta³ wykluczony przez przyjêcie innego wniosku, ale uzyska³ poparcie co najmniej 2 senato-

rów.”;
7) w art. 73:

a) w ust. 2 wyrazy „Komisji Gospodarki Narodowej” zastêpuje siê wyrazami „Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych”,

b) w ust. 3 wyrazy „Komisjê Gospodarki Narodowej” zastêpuje siê wyrazami „Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych”;

8) w art. 80 w ust. 2 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowuj¹, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2 miesi¹ce od

dnia skierowania projektu przez Marsza³ka Senatu, wspólne sprawozdanie, w którym przedsta-
wiaj¹ wniosek o:”;

9) w art. 82 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)g³osowanie za przyjêciem projektu w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.”;



10) w art. 85g ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Porz¹dek g³osowania jest nastêpuj¹cy:

1) g³osowanie nad poprawkami do projektu uchwa³y, wed³ug kolejnoœci przepisów projektu,
2) g³osowanie za przyjêciem projektu uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych

poprawek.”;
11) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Senat podejmuje uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na zarz¹dzenie referendum w ci¹gu
14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia Prezydenta o zarz¹dzeniu referendum.”;

12) w art. 87 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Marsza³ek Senatu mo¿e zwróciæ siê do Prezydenta o przedstawienie uzasadnienia do projektu po-

stanowienia o zarz¹dzeniu referendum, zawieraj¹cego:”;
13) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88.
1. Marsza³ek Senatu kieruje projekt postanowienia, o którym mowa w art. 86, do w³aœciwych ko-

misji senackich.
2. Komisje po rozpatrzeniu projektu postanowienia Prezydenta przedstawiaj¹ Senatowi opiniê

w tej sprawie.”;
14) w art. 90:

a) ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Senat mo¿e podj¹æ uchwa³ê w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, z wyj¹tkiem wniosku o przeprowadzenie referendum za-

twierdzaj¹cego zmianê Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, powinien okreœlaæ propozycje
pytañ lub warianty rozwi¹zañ w sprawie poddanej pod referendum.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
„4. Uchwa³ê Senatu w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum Marsza³ek Senatu przeka-

zuje Marsza³kowi Sejmu.
5. O uchwale Senatu w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum Marsza³ek Senatu za-

wiadamia Prezydenta oraz Prezesa Rady Ministrów.”;
15) po dziale X dodaje siê dzia³ Xa w brzmieniu:

„Dzia³ Xa
Rozpatrywanie petycji

Art. 90a. Marsza³ek Senatu kieruje petycjê niezw³ocznie po otrzymaniu do Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Art. 90b.
1. Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji kieruje petycjê do rozpa-

trzenia na posiedzeniu Komisji albo przekazuje w³aœciwemu organowi w³adzy publicznej,
je¿eli uzna, ¿e jej przedmiot nie mieœci siê w zakresie kompetencji Senatu. O przekazaniu
petycji Przewodnicz¹cy informuje Marsza³ka Senatu i cz³onków Komisji.

2. Na ¿¹danie cz³onka Komisji, petycja, któr¹ Przewodnicz¹cy przekaza³ w³aœciwemu organowi
w³adzy publicznej, jest rozpatrywana na posiedzeniu Komisji.

Art. 90c. Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji mo¿e zwróciæ siê do innej komisji
o wyra¿enie opinii o rozpatrywanej petycji.

Art. 90d.
1. Po rozpatrzeniu petycji Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji:

1) sk³ada do Marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej (uchwa³o-
dawczej) wraz z projektem ustawy (uchwa³y), lub

2) upowa¿nia jednego z cz³onków Komisji do z³o¿enia okreœlonego wniosku o charakterze
legislacyjnym w czasie dyskusji nad danym punktem porz¹dku obrad Senatu, lub

3) przedstawia Marsza³kowi Senatu opiniê w sprawie celowoœci skorzystania przez Senat
lub jego organ z uprawnieñ okreœlonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, usta-
wie lub Regulaminie Senatu.

2. Po rozpatrzeniu petycji Komisja mo¿e tak¿e nie podj¹æ dzia³añ, o których mowa w ust. 1,
o czym informuje Marsza³ka Senatu wskazuj¹c przyczyny.

Art. 90e. Przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji zawiadamia wno-
sz¹cego petycjê o jej przekazaniu w³aœciwemu organowi w³adzy publicznej, dzia³aniach podjê-
tych na podstawie art. 90d ust. 1 lub przyczynach niepodjêcia takich dzia³añ.

Art. 90f. Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji sk³ada corocznie Senatowi sprawo-
zdanie z rozpatrzonych petycji.
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Art. 90g.
1. Petycje nierozpatrzone przed up³ywem kadencji Senatu podlegaj¹ rozpatrzeniu przez Komisjê

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji Senatu nastêpnej kadencji zgodnie z przepisami
art. 90b-90e.

2. Komisja decyduje tak¿e o ponownym z³o¿eniu wniosku o podjêcie inicjatywy ustawodawczej
(uchwa³odawczej), o którym mowa w art. 90d ust. 1 pkt 1, je¿eli w ubieg³ej kadencji Senatu po-
stêpowanie w sprawie tej inicjatywy ustawodawczej (uchwa³odawczej) nie zosta³o zakoñczone.”;

16) za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje brzmienie:

„Za³¹cznik
do uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu

Przedmiotowy zakres dzia³ania komisji senackich

Przedmiotem dzia³ania komisji s¹ w szczególnoœci sprawy:
1) Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych – system finansowy pañstwa (w tym polityka pieniê¿na,

dochody i wydatki bud¿etu pañstwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowoœæ, pra-
wo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowoœæ, ubezpieczenia, fundusze
inwestycyjne, papiery wartoœciowe);

2) Komisji Gospodarki Narodowej – bie¿¹ca i perspektywiczna polityka gospodarcza pañstwa, zasa-
dy kszta³towania stosunków w³asnoœciowych i przekszta³cenia w³asnoœciowe, restrukturyzacja
gospodarki, sprawy Skarbu Pañstwa, dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw pañstwowych, dzia³ania anty-
monopolistyczne, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo, transport, ³¹cznoœæ,
informatyzacja i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze
z zagranic¹;

3) Komisji Kultury i Œrodków Przekazu – kultura i sztuka, rozwój twórczoœci, upowszechnianie kul-
tury, ochrona dziedzictwa kulturowego, wspó³praca kulturalna z zagranic¹, organizacja instytu-
cji kulturalnych, polityka informacyjna pañstwa, etyka mediów;

4) Komisji Nauki, Edukacji i Sportu – organizacja i rozwój badañ naukowych, system kszta³cenia
i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, sprawy dzieci
i m³odzie¿y, poradnictwo zawodowe dla m³odzie¿y oraz przygotowanie absolwentów szkó³ œre-
dnich i wy¿szych do zatrudnienia, kultura fizyczna i sport, organizacja instytucji naukowych i oœ-
wiatowych, wspó³praca naukowa z zagranic¹;

5) Komisji Obrony Narodowej – obronnoœæ i bezpieczeñstwo pañstwa, przemys³ zbrojeniowy, dzia³al-
noœæ i funkcjonowanie si³ zbrojnych;

6) Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji – prawa i wolnoœci obywatelskie i ich instytucjo-
nalne gwarancje, sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwoœci i bezpieczeñ-
stwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw cz³owieka, instytucje spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego i organizacje pozarz¹dowe, rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu
i jego organów;

7) Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – rozpatrywanie wniosków dotycz¹cych im-
munitetu parlamentarnego, czynnoœci zwi¹zane z wnioskiem o poci¹gniêcie do odpowiedzialno-
œci konstytucyjnej senatora przed Trybuna³em Stanu, warunki wykonywania mandatu senator-
skiego, wygaœniêcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowi¹z-
ków senatorskich oraz zachowania nieodpowiadaj¹cego godnoœci senatora oraz innych spraw
z zakresu etyki senatorskiej, analizowanie oœwiadczeñ senatorów o stanie maj¹tkowym i przed-
stawianie wyników analizy Prezydium Senatu, dzia³alnoœæ biur senatorskich, wyra¿anie opinii
w sprawach okreœlonych w Regulaminie Senatu dotycz¹cych w szczególnoœci wyk³adni i stosowa-
nia Regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów
oraz rozpatrywanie spraw wynikaj¹cych z funkcjonowania Kancelarii Senatu;

8) Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej – prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mie-
szkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny, polityka socjalna pañstwa, prawo pracy, polityka
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zatrudnienia i walka z bezrobociem, system ubezpieczeñ spo³ecznych, ochrona pracowników,
w tym bezpieczeñstwo i higiena pracy, problemy osób niepe³nosprawnych;

9) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – produkcja rolnicza, przetwórstwo artyku³ów rolnych, rynek
rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi,
infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemys³u przetwórczego
i przemys³u pracuj¹cego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artyku³ami rolnymi i ¿ywnoœcio-
wymi, kszta³towanie w³asnoœci rolniczej, problemy socjalne ludnoœci rolniczej, organizacje i in-
stytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i us³ugi rolnictwa;

10) Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej – organizacja i funkcjonowanie
struktur samorz¹du terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorz¹du terytorialnego, gospo-
darka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji pañstwowej, stosunki
Pañstwa z koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, zachowanie i rozwój to¿samoœci kulturowej
mniejszoœci narodowych, etnicznych i jêzykowych oraz ochrona ich praw;

11) Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ – wiêzi z krajem, Polaków i osób pol-
skiego pochodzenia zamieszka³ych za granic¹ i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja
wspó³pracy œrodowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granic¹ oraz
opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadañ zleconych przez Prezydium Senatu
w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹;

12) Komisji Spraw Unii Europejskiej – zwi¹zane z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eu-
ropejskiej, w szczególnoœci zajmowanie stanowisk i wyra¿anie opinii na temat projektów aktów
prawnych Unii Europejskiej, stanowisk Rady Ministrów zajmowanych w trakcie przebiegu proce-
dur stanowienia prawa Unii Europejskiej, stanowisk, jakie Rada Ministrów ma zamiar zaj¹æ pod-
czas rozpatrywania projektów aktów prawnych w Radzie Unii Europejskiej, projektów umów miê-
dzynarodowych, których stron¹ maj¹ byæ Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich pañ-
stwa cz³onkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych
Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedk³adanych przez Ra-
dê Ministrów;

13) Komisji Spraw Zagranicznych – polityka zagraniczna pañstwa, kontakty miêdzyparlamentarne
i miêdzynarodowe stosunki gospodarcze;

14) Komisji Œrodowiska – ochrona i kszta³towanie œrodowiska, ochrona zasobów naturalnych, go-
spodarka wodna, geologia, leœnictwo i gospodarka leœna, ³owiectwo, edukacja ekologiczna, go-
spodarka finansowa pañstwa w zakresie ochrony œrodowiska, atomistyka i ochrona radiologicz-
na, wspó³praca z zagranic¹ w zakresie ekologii;

15) Komisji Ustawodawczej – ogólna problematyka legislacyjna i jednolitoœci prawa, koordynacja
prac ustawodawczych Senatu, rozpatrywanie regulacji kodeksowych i inicjatyw ustawodaw-
czych Senatu, analiza orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego i podejmowanie dzia³añ ustawo-
dawczych maj¹cych na celu wykonanie wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego;

16) Komisji Zdrowia – promocja zdrowia, profilaktyka, system organizacji ochrony zdrowia, bezpie-
czeñstwo zdrowotne i wspó³praca z zagranic¹ w zakresie zdrowia.”.

Art. 2.

1. Powo³ane uchwa³¹ Senatu z dnia 9 listopada 2007 r. komisje: Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska staj¹ siê odpowiednio komisjami: Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Dotychczasowi przewodnicz¹cy i zastêpcy przewodnicz¹cych komisji: Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci oraz Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska staj¹ siê odpowiednio przewodnicz¹cymi i zastêpcami prze-
wodnicz¹cych komisji: Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Sprawy wniesione do komisji, nierozpatrzone przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, podle-
gaj¹ rozpatrzeniu przez komisje w³aœciwe zgodnie z ich zakresem dzia³ania.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Marek Zió³kowski .  .  .  .  .  .  . 83
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Marek Bucior .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 84
podsekretarz stanu
Marek Bucior .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
podsekretarz stanu
Marek Bucior .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Zapytania i odpowiedzi
senator S³awomir Kowalski .  .  .  .  .  . 88
senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Stanis³aw Gogacz .  .  .  .  .  .  . 89
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Stanis³aw Gogacz .  .  .  .  .  .  . 90

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Zapytania i odpowiedzi
senator S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  . 91
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  . 92
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Stanis³aw Gogacz .  .  .  .  .  .  . 92
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Ma³gorzata Adamczak .  .  .  .  . 93
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 93
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Ma³gorzata Adamczak .  .  .  .  . 94
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Janina Fetliñska.  .  .  .  .  .  .  . 94
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Zbigniew Szaleniec.  .  .  .  .  .  . 95
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Otwarcie dyskusji
senator S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  . 95
senator Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  . 97
senator Zbigniew Szaleniec.  .  .  .  .  .  . 98
senator S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  . 99
senator Piotr Wach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Ma³gorzata Adamczak .  .  .  . 100
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  . 100
senator Stanis³aw Gogacz.  .  .  .  .  .  . 100
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 101
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób za-
kaŸnych u ludzi

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  . 103
senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Zbigniew Meres.  .  .  .  .  .  .  . 104
senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

Wyst¹pienieg³ównego inspektorasanitarnego
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

Zapytania i odpowiedzi
senator Norbert Krajczy.  .  .  .  .  .  .  . 105
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  . 105
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Norbert Krajczy.  .  .  .  .  .  .  . 106
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Zbigniew Meres.  .  .  .  .  .  .  . 107
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 108
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator Józef Bergier .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 109
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  . 110
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 111
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 111
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 112
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 112
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
konsultant krajowy
w dziedzinie epidemiologii
Andrzej Zieliñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113

Otwarcie dyskusji
senator Norbert Krajczy.  .  .  .  .  .  .  . 113

Zamkniêcie dyskusji
Punktpi¹typorz¹dkuobrad:stanowiskoSena-

tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy
okosztachs¹dowychwsprawachcywilnych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115

Sprawozdanie mniejszoœcipo³¹czonychkomisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Górecki .  .  .  .  .  .  . 118
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 118
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
senator Grzegorz Czelej .  .  .  .  .  .  .  . 119
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  . 120
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
senator Grzegorz Czelej .  .  .  .  .  .  .  . 121
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  . 123
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 123
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 124
senator Grzegorz Czelej .  .  .  .  .  .  .  . 124
senator Leon Kieres.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
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(Obrady w dniu 20 listopada)

Wznowienie posiedzenia

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 130
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 131
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 131
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 132
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
£ukasz Rêdziniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 133
senator
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 133
podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 134
podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 134
podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 135
podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 135
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 137

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-

wy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo
dewizowe

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 138
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
senator
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 139
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 139
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  . 140
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks cywilny

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  .  .  .  . 141

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 141
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  .  .  .  . 141
senator Stanis³aw Gogacz.  .  .  .  .  .  . 142
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  .  .  .  . 142

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gogacz.  .  .  .  .  .  . 143
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
senator Lucjan Cichosz .  .  .  .  .  .  .  . 144
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144

Otwarcie dyskusji
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Zamkniêcie dyskusji

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 145

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 146
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Grzegorz Banaœ.  .  .  .  .  .  .  . 147
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
senator Przemys³aw B³aszczyk .  .  .  . 147
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski.  .  .  .  .  .  . 149
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
senator Grzegorz Banaœ.  .  .  .  .  .  .  . 149
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  . 150
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 150
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 151
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 151
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  . 153

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 154

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 156
senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
£ukasz Rêdziniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 157

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o Krajo-
wej Szkole S¹downictwa i Prokuratury

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

Zapytania i odpowiedzi
senator Przemys³aw B³aszczyk .  .  .  . 158
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
senator Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  . 158
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Jacek Czaja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 160
podsekretarz stanu
Jacek Czaja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 161
podsekretarz stanu
Jacek Czaja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
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podsekretarz stanu
Jacek Czaja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Piesiewicz .  .  .  .  . 162
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 163
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 165
senator Wies³aw Dobkowski .  .  .  .  . 165

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Jacek Czaja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166

Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym oraz
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœ-
nych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

Wznowienie obrad
Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Tadeusz Gruszka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 170
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  . 171

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: dru-

gie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Piesiewicz .  .  .  .  . 172
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
senator Przemys³aw B³aszczyk .  .  .  . 172
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 172
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 173
senator Krzysztof Piesiewicz .  .  .  .  . 174
senator Krzysztof Piesiewicz .  .  .  .  . 175
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 175
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  . 176
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 177
senator Krzysztof Piesiewicz .  .  .  .  . 178
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 178
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 179
senator Bogdan Borusewicz.  .  .  .  .  . 179
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  . 180
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 180
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 181
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
senator Norbert Krajczy.  .  .  .  .  .  .  . 181
senator Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  . 182
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  . 182
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 183

Wniosek formalny o powtórne skierowanie
projektu uchwa³y w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu do Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz
Komisji Ustawodawczej w celu przygoto-
wania dodatkowego sprawozdania na
bie¿¹ce posiedzenie Senatu

senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 183
Przyjêcie wniosku formalnego

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: trzecie

czytanie projektu ustawy o obywatelstwie
polskim

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹cz-
noœci z Polakami za Granic¹

senator sprawozdawca
Andrzej Person .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Bronis³aw Korfanty.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 185

Zapytania i odpowiedzi
senator W³odzimierz Cimoszewicz.  .  . 185
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 186

G³osowanie nr 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
G³osowanie nr 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
G³osowanie nr 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186

22. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.
340 Spis treœci
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Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o obywatelstwie
polskim

Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  .  .  .  . 188

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Wies³aw Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Rulewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189

G³osowanie nr 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
G³osowanie nr 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o eme-

ryturach pomostowych
Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Kazimierz Jaworski .  .  .  .  .  .  .  .  . 190

G³osowanie nr 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o indywidualnych kontach emery-
talnych oraz niektórych innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 190

G³osowanie nr 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
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G³osowanie nr 23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191

G³osowanie nr 24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania”

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca
Zbigniew Paw³owicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Norbert Krajczy.  .  .  .  .  .  .  . 192

G³osowanie nr 25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
G³osowanie nr 26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
G³osowanie nr 27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
G³osowanie nr 28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
G³osowanie nr 29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
G³osowanie nr 30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
G³osowanie nr 31 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
G³osowanie nr 32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
G³osowanie nr 33 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
Podjêcie uchwa³ywsprawieustawyozapobie-

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

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej, Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193

G³osowanie nr 34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
G³osowanie nr 35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
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G³osowanie nr 37 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
G³osowanie nr 38 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
G³osowanie nr 39 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo upad³oœciowe i na-
prawcze oraz ustawy o kosztach s¹do-
wych w sprawach cywilnych

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194

G³osowanie nr 40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
G³osowanie nr 41 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
G³osowanie nr 42 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 43 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy
– Prawo dewizowe

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 44 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks cywilny
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Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
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Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
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i Polityki Spo³ecznej
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Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
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Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
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