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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowym Ra-
townictwie Medycznym*.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kry-
zysowym.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i fun-
kcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych
ustaw.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów oraz
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie zarz¹dzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpiecze-
niu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Korei, podpi-
sanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacj¹ do spraw Zakazu Broni
Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do
spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia
2008 r.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u dodatkowe-
go do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotycz¹cego
przyjêcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjêtego w Genewie dnia
8 grudnia 2005 roku (Protokó³ III).

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

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych.

17. Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzeczni-
ctwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2008 r.

18. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zap³aty za
roboty budowlane.

Porz¹dek obrad

38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 15 i 16 lipca 2009 r.

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



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 Urz¹d Statystyczny – prezes Józef Oleñski

Instytut Ochrony Œrodowiska – kierownik KASHUE Wojciech Jaworski

Trybuna³ Konstytucyjny – prezes Bohdan Zdziennicki
– szef Biura TK Maciej Graniecki

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Gospodarki – sekretarz stanu Adam Szejnfeld

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Piotr Styczeñ

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – minister Jolanta Fedak
– sekretarz stanu Jaros³aw Duda
– podsekretarz stanu Czes³awa Ostrowska

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Antoni Podolski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Jan Borkowski

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Bernard B³aszczyk

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Haber
– podsekretarz stanu Marek Twardowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 05)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram trzydzieste ósme posiedzenie Senatu

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Gra¿ynê Sztark oraz senatora Waldemara Kras-
kê. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Gra-
¿yna Sztark.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³ów
trzydziestego trzeciego i trzydziestego czwartego
posiedzenia stwierdzam, ¿e protoko³y tych posie-
dzeñ zosta³y przyjête.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad trzydziestego ósmego posiedzenia
Senatu obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipote-
ce oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o praktykach absolwenckich.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów
oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks karny.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sys-
temie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnia-
nych i innych substancji.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Korei, pod-
pisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Organizacj¹ do spraw Zakazu
Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów
i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Bro-
ni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sier-
pnia 2008 r.

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

11 . Drug ie czy tan ie pro jek tu ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.

12. Informacja o istotnych problemach wyni-
kaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego w 2008 r.

13. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane.

Przypominam, ¿e projekt ustawy, która ma byæ
omawiana w punkcie pierwszym porz¹dku obrad,
zosta³ wniesiony przez Radê Ministrów jako pro-
jekt pilny. W tym przypadku nie ma zastosowania
termin okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Se-
natu.

Proponujê rozpatrzenie punktu trzeciego pro-
jektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie
Komisji Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz
niektórych innych ustaw zosta³o dorêczone w ter-
minie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2
Regulaminu Senatu. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu
uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹
propozycjê.

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

Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych – i rozpatrzenie go
jako punktu trzeciego; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbior-
ców – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego;
stanowisko Senatu w prawie ustawy o zmianie



ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dziel-
czych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych
– i rozpatrzenie go jako punktu pi¹tego; stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko-
³u dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia
12 sierpnia 1949 roku dotycz¹cego przyjêcia do-
datkowego znaku rozpoznawczego, przyjêtego
w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokó³ III)
– i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego.

Ponadto proponujê przeprowadzenie ³¹cznej
debaty nad punktem dotycz¹cym ustawy podat-
kowej oraz punktem dotycz¹cym ustawy maj¹cej
na celu ³agodzenie kryzysu ekonomicznego.

Jeœli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e
Wysoka Izba przyjê³a przedstawione propozycje.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione propozycje przyj¹³.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie widzê chêtnych.

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

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

Ponadto informujê, ¿e porz¹dek obrad mo¿e zo-
staæ uzupe³niony o punkt: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym
w 2010 r., po dostarczeniu druków.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwo-
wym Ratownictwie Medycznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 598,
a sprawozdanie komisji w druku nr 598A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora Waldemara Kraskê, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia

przedstawiæ Wysokiej Izbie projekt ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym.

Ustawa jest pilnym rz¹dowym projektem, który
trafi³ do Senatu 2 lipca 2009 r. Wprowadza ona
zmiany w ustawie z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañ-
stwowym Ratownictwie Medycznym, polegaj¹ce
na utworzeniu tak zwanych centrów urazowych
wspó³pracuj¹cych z systemem Pañstwowego Ra-
townictwa Medycznego.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, rocznie
w Polsce obra¿eniom cia³a ulega oko³o trzech mi-
lionów osób, spoœród nich ponad trzysta tysiêcy
wymaga hospitalizacji, a trzydzieœci tysiêcy umie-
ra. Jest to o po³owê wiêcej ni¿ w USA i Europie Za-

chodniej, gdzie œmiertelnoœæ szpitaln¹ po ura-
zach ocenia siê na oko³o 1,5%. Wed³ug doniesieñ
w Polsce jest to oko³o 4%. Kalectwo pourazowe
w naszym kraju dotyczy oko³o 25% hospitalizo-
wanych z powodu urazów. Jest to o ponad 100%
wiêcej ni¿ w Stanach Zjednoczonych i Europie Za-
chodniej.

Powsta³e centra urazowe maj¹ zabezpieczyæ
ci¹g³oœæ szybkiego postêpowania diagnostyczne-
go oraz kompleksowe leczenie w jednym wysoko-
specjalistycznym szpitalu osób w stanie nag³ego
zagro¿enia zdrowia spowodowanego dzia³aniem
czynnika zewnêtrznego, którego nastêpstwem s¹
ciê¿kie, mnogie lub wielonarz¹dowe obra¿enia
cia³a. Utworzenie centrów powinno doprowadziæ
do spadku œmiertelnoœci i kalectwa pourazowego.
Podobne centra dzia³aj¹ ju¿ w wielu krajach, na
przyk³ad w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie,
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Szwecji,
Holandii, Francji, W³oszech, ale tak¿e w Cze-
chach, Szwajcarii, Rosji, S³owacji, Chorwacji
i S³owenii.

Od wielu lat chirurdzy polscy skupieni w Sekcji
Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich zg³aszali koniecznoœæ utworzenia podob-
nych centrów w naszym kraju. Proponowana or-
ganizacja udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
zmniejszy koszty leczenia i rehabilitacji pacjenta
urazowego, bowiem œwiadczenia bêd¹ udzielane
w oparciu o dzia³anie interdyscyplinarne i kon-
sekwentnie w jednym szpitalu przez zespó³ leka-
rzy posiadaj¹cych tytu³ specjalisty z odpowied-
nich dziedzin medycyny. Zespó³ ten okreœlany
jest w ustawie jako zespó³ urazowy. Równie¿ ko-
szty wyposa¿enia zak³adów opieki zdrowotnej,
a tak¿e utrzymania w stanie gotowoœci pe³nej dia-
gnostyki i zespo³u specjalistów w kilkunastu
szpitalach, a nie w kilkuset w kraju, powinny byæ
stosunkowo ni¿sze.

Ustawa przewiduje, ¿e w zakresie œwiadczenia
us³ug zdrowotnych centra powinny zabezpieczaæ
populacjê nie mniejsz¹ ni¿ od jednego do dwóch
milionów mieszkañców zamieszkuj¹cych obszar
pozwalaj¹cy na dotarcie z miejsca zdarzenia do
centrum urazowego w czasie nieprzekraczaj¹cym
pó³torej godziny. Ustawa przewiduje utworzenie
w naszym kraju równomiernie rozmieszczonych
od dziesiêciu do dwunastu centrów urazowych.
Centra bêd¹ umieszczane przez wojewodê w woje-
wódzkim planie zabezpieczenia systemu Pañ-
stwowego Ratownictwa Medycznego. Ustawa mó-
wi, ¿e minister zdrowia w drodze rozporz¹dzenia
okreœli szczegó³owe wymagania organizacyjne dla
danego centrum urazowego, minimalne zasoby
kadrowe zespo³u urazowego, a tak¿e kryteria
kwalifikacji osoby w stanie zagro¿enia ¿ycia do le-
czenia w takim centrum oraz sposoby postêpowa-
nia z pacjentem urazowym.

Rz¹d uzna³ ustawê za piln¹ w zwi¹zku z projek-
towan¹ zmian¹ beneficjenta systemowego, któ-
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(marsza³ek B. Borusewicz)



rym obecnie jest minister zdrowia, na beneficjen-
tów indywidualnych, którymi bêd¹ wy³onione na
podstawie proponowanej ustawy centra urazowe.
Powinno to umo¿liwiæ zakoñczenie do 2013 r. pro-
cesu wydatkowania i rozliczenia œrodków finan-
sowych przewidzianych w priorytecie XII „Bezpie-
czeñstwo zdrowotne i poprawa efektywnoœci sys-
temu ochrony zdrowia”. W priorytecie XII przewi-
dziano œrodki finansowe w wysokoœci 34,8 milio-
na euro na przystosowanie obecnych szpitali do
roli przysz³ych centrów urazowych.

Inn¹ istotn¹ zmian¹ w projektowanej ustawie
jest wprowadzenie do przepisów obowi¹zuj¹cego
tylko w roku 2009 mechanizmu podzia³u œrod-
ków na zadania ratownictwa medycznego. Pro-
pozycja zawarta w ustawie uwzglêdnia liczbê ze-
spo³ów ratownictwa medycznego, ustalan¹
w wojewódzkim planie dzia³ania systemu Pañ-
stwowego Ratownictwa Medycznego, a tak¿e œre-
dni koszt zespo³u podstawowego w stosunku do
œredniego kosztu zespo³u specjalistycznego – ró-
wno 0,75. Uwzglêdnia tak¿e liczbê sezonowych
zespo³ów ratownictwa medycznego. Proponowa-
ny algorytm, myœlê, jest akceptowany przez œro-
dowiska ratownictwa medycznego, gdy¿ w spo-
sób faktyczny okreœla koszty funkcjonowania
Pañstwowego Ratownictwa Medycznego w da-
nym województwie.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, w czasie
prac Komisji Zdrowia, która obradowa³a w dniu
wczorajszym, zosta³y zaproponowane przez Biuro
Legislacyjne oraz przez rz¹d poprawki legislacyj-
ne. Zmienia siê definicjê centrum urazowego.
Zgodnie z proponowan¹ poprawk¹ bêdzie ona
brzmia³a w sposób nastêpuj¹cy: „centrum urazo-
we – wydzielon¹ funkcjonalnie czêœæ szpitala,
w rozumieniu przepisów o zak³adach opieki zdro-
wotnej, w którym dzia³a szpitalny oddzia³ ratun-
kowy, w której to czêœci specjalistyczne oddzia³y
s¹ powi¹zane ze sob¹ organizacyjnie oraz zakre-
sem zadañ, w sposób pozwalaj¹cy na szybkie dia-
gnozowanie i leczenie pacjenta urazowego,
spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlane w ustawie”.

Ponadto by³y zg³oszone poprawki ze strony
rz¹du i doprecyzowano, ¿e pracownia endoskopii
diagnostycznej i zabiegowej powinna byæ czynna
ca³¹ dobê.

Poprawki zosta³y tak¿e zg³oszone przez mniej-
szoœæ komisji. W³aœciwie to polegaj¹ one na za-
st¹pieniu wyrazów „pacjent urazowy” wyrazami
„pacjent po urazie”. By³a dyskusja, czy jest to s³u-
szne, czy nie, ale myœlê, ¿e sprawozdawca mniej-
szoœci komisji powie o tym szerzej.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, w imieniu
Komisji Zdrowia proponujê przyjêcie ustawy wraz
z za³¹czonymi poprawkami. Myœlê, ¿e ustawa do-
prowadzi do tego, ¿e choæ urazowoœæ w Polsce siê
nie zmniejszy, to pacjenci bêd¹ zdecydowanie le-

piej leczeni i bêdzie mniej zgonów po takich ura-
zach. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Zdrowia, pana senatora Stanis³awa Karczewskie-
go, o przedstawienie wniosków mniejszoœci komi-
sji – oczywiœcie je¿eli pan senator chce je przesta-
wiæ.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê, dlatego ¿e poprawka mniejszoœci…

Mo¿e jednak powiem krótko o tej poprawce.
Jestem sprawozdawc¹ wniosku mniejszoœci

dotycz¹cego jednej poprawki, mówi¹cej o porz¹d-
ku nie legislacyjnym, ale jêzykowym ustawy.
Wczoraj zostaliœmy zaskoczeni debat¹ na temat
tej ustawy – ustawy niekontrowersyjnej, bo cze-
ka³o na ni¹ od dawna ca³e œrodowisko medyczne,
a szczególnie ci, którzy zajmuj¹ siê leczeniem
skutków wypadków. W³aœciwie nie mamy odnoœ-
nie do tego ¿adnych zastrze¿eñ, ale mamy wiele
zastrze¿eñ odnoœnie do jêzyka, jakim jest napisa-
na ustawa. Niech ta moja uwaga – mo¿e nie bar-
dzo istotna, niezasadnicza – bêdzie takim akcen-
tem, sygna³em i proœb¹ do tych, którzy tworz¹
prawo, do tych, którzy pisz¹ ustawy, ¿eby dok³a-
dali wiêkszej starannoœci co do strony jêzykowej.
Chyba nie bêdê odosobniony, jeœli stwierdzê, ¿e
wydaje mi siê, i¿ w trakcie pracy legislacyjnej
zwraca siê uwagê na treœæ, na zawartoœæ meryto-
ryczn¹, na ewentualne skutki nawet drobnych
zmian, a gdzieœ na uboczu pozostaje dba³oœæ o jê-
zyk. W ubieg³ym roku czy dwa lata temu Senat
og³osi³, ¿e któryœ rok – ju¿ nie pamiêtam, który to
by³ – bêdzie Rokiem Jêzyka Polskiego. Myœlê wiêc,
¿e naszym obowi¹zkiem jest równie¿ zwracanie
uwagi na to, ¿eby jêzyk ustaw by³ czysty, popraw-
ny, zrozumia³y dla tych, którzy bêd¹ je czytaæ. Nie
przekonuje mnie to, ¿e my w naszym jêzyku slan-
gowym mówimy: „pacjent chirurgiczny”, „pacjent
internistyczny”. Zatraca siê w tym pacjenta. Pro-
ponujemy okreœlenie „pacjent po urazie”, bo to ta-
ki symbol…

Chcia³bym, ¿eby ministerstwo uwzglêdni³o te
sprawy w przysz³oœci. A mo¿e trzeba by pokazaæ
ustawê poloniœcie? Byæ mo¿e polonistê nale¿y za-
trudniæ w ministerstwie – to jest równie¿ mój po-
stulat. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska
rz¹du... A nie, przepraszam, jeszcze pytania.

38. posiedzenie Senatu w dniu 15 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym 7

(senator W. Kraska)



Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Pan senator Jurcewicz.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bar-

dzo, Panie Marsza³ku…)
I od razu proszê informowaæ, do którego spra-

wozdawcy jest pytanie adresowane.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pytanie do pana senatora Kraski. Czy jest zna-
na liczba centrów urazowych, które maj¹ byæ – bo
tak to rozumiem – utworzone? Czy s¹ jakieœ
wstêpne za³o¿enia w tej sprawie? I z czego bêdzie
wynika³a ich lokalizacja? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Senator Waldemar Kraska:

Panie Senatorze, w czasie sprawozdania mówi-
³em, ¿e planuje siê utworzenie w naszym kraju od
dziesiêciu do dwunastu takich centrów urazo-
wych. Zwi¹zane jest to… ¯eby centrum by³o opty-
malnie wykorzystane, musi byæ utworzone dla
okreœlonej populacji. Przewiduje siê, ¿e takie cen-
trum powinno obejmowaæ swym zasiêgiem od mi-
liona do dwóch milionów ludzi, niektóre opraco-
wania mówi¹, ¿e nawet wiêcej. Bo wtedy jest po
prostu sta³y dop³yw pacjentów i wtedy takie cen-
trum ma racjê bytu.

A na temat lokalizacji to, jak myœlê, pan mini-
ster trochê wiêcej powie, aczkolwiek ta sprawa
by³a poruszana na posiedzeniu komisji i w tej
chwili nie ma jeszcze decyzji, gdzie takie centra
powstan¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam w zasadzie pytanie zbie¿ne z pyta-

niem pana senatora Jurcewicza. Wspomnia³
pan o tych dziesiêciu, dwunastu centrach,
o których mówi¹ projektodawcy ustawy. Wspo-
mnia³ pan te¿ przed chwil¹, ¿e nie ma jeszcze
decyzji, gdzie one powstan¹. Ale bêdzie ich
dziesiêæ, dwanaœcie, czyli, powiedzmy, w kilku
województwach nie powstan¹. I mam takie py-

tanie: czy na posiedzeniu Komisji Zdrowia zo-
sta³y przedstawione jakieœ jasne kryteria, na
podstawie których bêdzie wybierana lokalizacja
tych centrów? Rozumiem, ¿e nie ma jeszcze de-
cyzji, gdzie one powstan¹, ale jakieœ kryteria, na
podstawie których bêd¹ powo³ywane, jak siê
wydaje, powinny ju¿ byæ znane. Ja siê ich ni-
gdzie nie doszuka³em i dlatego chcia³bym spy-
taæ, czy ministerstwo przedstawi³o kryteria, na
podstawie których bêdzie wybierana lokaliza-
cja. Czy mo¿e jest chocia¿by jakaœ mapa urazo-
woœci wielonarz¹dowej na terenie Polski? Czy
coœ takiego funkcjonuje, czy te¿ to bêd¹ jakieœ
przypadkowe decyzje?

I drugie pytanie: czy na posiedzeniu Komisji
Zdrowia mówiono coœ o sposobie finansowania
tych centrów? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:

Tak, Panie Senatorze, by³o to omawiane.
Ustawa, a w³aœciwie rozporz¹dzenie bêdzie
okreœla³o, ¿e takie centrum musi spe³niaæ pew-
ne warunki organizacyjne, czyli mieæ pewne za-
soby kadrowe, musi byæ w ci¹g³ym kontakcie
z akademi¹ medyczn¹ w danym miejscu, musi
obejmowaæ swoim zasiêgiem pewn¹ populacjê,
liczbê ludzi. Na pewno nie we wszystkich woje-
wództwach centra powstan¹, bo, jak wiemy,
mamy szesnaœcie województw, a planuje siê
utworzenie dziesiêciu, dwunastu tych centrów.
Pytaliœmy, gdzie dok³adnie mo¿e powstaæ pier-
wsze, gdzie powstan¹ nastêpne, ale pan mini-
ster naprawdê by³ bardzo tajemniczy i nie zdra-
dzi³, gdzie takie centra powstan¹. Aczkolwiek
pewne zasady okreœlaj¹ce, gdzie powinny po-
wstaæ, s¹ ju¿ okreœlone.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Marsza³ku,
jeszcze zasady finansowania, jeœli mo¿na.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A, zasady,
tak.)

Zasady finansowania. W tej chwili przyjmuje
siê, ¿e centra bêd¹ finansowane podobnie jak od-
dzia³y SOR, czyli te oddzia³y, które udzielaj¹ po-
mocy w stanach zagro¿enia ¿ycia. Aczkolwiek
podnoszono te¿ kwestiê, ¿e to finansowanie mo¿e
jednak byæ niewystarczaj¹ce do funkcjonowania
centrów urazowych. By³ postulat, ¿eby pewne
procedury, które zostan¹ w tych centrach urazo-
wych wykonane, by³y op³acane, bo istnieje oba-
wa, ¿e centra bêd¹ niestety bardziej kosztoch³on-
ne ni¿ oddzia³y SOR, dlatego bêd¹ wymaga³y wiê-
kszych nak³adów finansowych. Ale myœlê, ¿e do-
piero jak powstanie pierwsze takie centrum, to
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praktyka poka¿e, czy to siê bilansuje finansowo,
czy nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Meres. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie wi¹¿e siê równie¿ z poprzednimi,

ale chcia³bym je trochê sprecyzowaæ. Otó¿ czy ta
docelowa liczba dwunastu centrów jest ostatecz-
na i czy wynika z kryteriów obejmowania swym
zasiêgiem od miliona do dwóch milionów popula-
cji oraz zapewnienia dojazdu w ci¹gu pó³torej go-
dziny? Bo mo¿e byæ pewien problem, ¿eby spe³niæ
jednoczeœnie te dwa kryteria. To jest jedna rzecz.

I druga rzecz. Funkcjonuj¹ ju¿ szpitalne od-
dzia³y ratunkowe, o których pan senator wspo-
mnia³. Tych SOR jest, z tego, co wiem… Na po-
cz¹tku, kilka lat temu, kiedy powstawa³y, mia³o
ich byæ piêædziesi¹t, póŸniej ta liczba siê zwiêk-
sza³a i, przypuszczam – no, mo¿e ta czêœæ pyta-
nia powinna byæ skierowana do pana ministra –
¿e niektóre z nich w zasadzie, je¿eli chodzi o kry-
teria i warunki funkcjonowania, odpowiadaj¹
ju¿ wymogom dotycz¹cym centrów urazowych.

Chcia³bym zadaæ te¿ jakby drug¹ czêœæ tego py-
tania: które z tych SOR ewentualnie bêd¹ najszyb-
ciej przystosowane do takich funkcji? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, rzeczywiœcie by³a dyskusja,

czy te dziesiêæ, dwanaœcie centrów urazowych to
liczba ostateczna. Ministerstwo oczywiœcie twier-
dzi, ¿e mo¿e w przysz³oœci bêdzie potrzeba utwo-
rzenia wiêkszej liczby tych centrów, ale na dziœ –
zreszt¹ ja osobiœcie te¿ tak uwa¿am – jest to liczba
wystarczaj¹ca, gdy¿ to musi najpierw zacz¹æ dzia-
³aæ. Kiedy siê to sprawdzi w praktyce, bêdzie mo¿-
na ewentualnie tych centrów utworzyæ wiêcej.

W ustawie jest powiedziane, ¿e pacjent ma do-
trzeæ do centrum w ci¹gu pó³torej godziny. Zak³a-
da siê, ¿e g³ówny transport do takiego centrum
urazowego to jest transport lotniczy, czyli œmig-
³owce czy... No, bêd¹ to g³ównie œmig³owce, to one
bêd¹ obs³ugiwa³y centra. Czyli czas transportu
ma byæ doœæ krótki. Aczkolwiek nie zawsze nawet
œmig³owiec bêdzie móg³ dolecieæ… W ka¿dym ra-
zie prawid³owe rozmieszczenie takich centrów,
w którym bierze siê pod uwagê liczebnoœæ popula-
cji, powinno te¿ uwzglêdniaæ czas dojazdu. I myœ-

lê, ¿e to kryterium pó³torej godziny bêdzie mo¿na
w ca³ej Polsce spe³niæ.

Które z SOR bêd¹ przekszta³cone w centra? No,
centrum bêdzie jakby oddzielone od szpitalnych
oddzia³ów urazowych. W danym centrum urazo-
wym bêdzie te¿ istnia³ SOR. To s¹ dwie ró¿ne rze-
czy, oddzia³y SOR maj¹ te¿ dzia³aæ w takich cen-
trach. Dlatego mówiê: SOR nie bêdzie prze-
kszta³cany w centrum urazowe, ale bêdzie jakby
pierwszym ogniwem, przez które przechodzi pa-
cjent urazowy dowieziony do takiego centrum.
A gdzie to powstanie? No, to ju¿ pytanie do pana
ministra, ale myœlê, ¿e jeszcze nie ma decyzji w tej
sprawie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, jak nale¿y

rozumieæ czas, o którym pan mówi³, te pó³torej go-
dziny. Bo w ustawie jest mowa, ¿e jest to czas po-
zwalaj¹cy na dotarcie z miejsca zdarzenia do cen-
trum urazowego – czyli to tak wygl¹da, jakby to
by³a tylko jedna droga, ta powrotna. Czy te¿ nale-
¿y to rozumieæ tak, ¿e chodzi o czas od chwili za-
wiadomienia? A wtedy mamy dwie drogi. Poza
tym jest coœ takiego jak z³ota godzina. A tutaj ma-
my pó³torej godziny. Proszê mi to wyjaœniæ, bo nie
bardzo wiem, jak to mo¿na rozumieæ.

Druga sprawa, o któr¹ chcia³bym zapytaæ.
Jeœli ktoœ nagle zas³abnie albo bêdzie mia³ za-
wa³ serca – wszystko jedno, czy na ulicy, czy
gdzieœ w górach – to czy centrum urazowe te¿ bê-
dzie zobowi¹zane do udzielenia pomocy? Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Odpowiem od razu na drugie pytanie. Panie Se-

natorze, do takiego centrum nie bêd¹ trafiali pa-
cjenci z zawa³em miêœnia sercowego. Tu musi za-
dzia³aæ czynnik zewnêtrzny, czyli musi dojœæ do
wypadku komunikacyjnego czy…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Policja musi
interweniowaæ…)

Tak, tak, w³aœnie. Myœlê, ¿e w tej chwili kardio-
logia interwencyjna jest u nas na takim poziomie,
¿e pacjenci nie mog¹ trafiaæ do tych centrów. To
nie jest to miejsce, gdzie oni powinni byæ leczeni.

Co zaœ dotyczy czasu dojazdu do pacjenta, to li-
czony jest on od miejsca zdarzenia, czyli miejsca,
do którego doje¿d¿aj¹ zespo³y ratownictwa medy-
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cznego. Przewidziany jest czas do pó³torej godzi-
ny. Z praktyki wiem, ¿e bêdzie on raczej krótszy.
Od miejsca zdarzenia, do którego ju¿ dotrze ze-
spó³ ratownictwa…

(Senator Ryszard Knosala: Czyli tylko droga
powrotna. Tak?)

Tak. Od miejsca, gdzie znajduje siê pacjent,
wstêpnie zdiagnozowany ju¿ przez zespó³ rato-
wnictwa, czas dojazdu do tego centrum jest
okreœlony na najwy¿ej pó³torej godziny. Myœlê, ¿e
jest to czas optymalny.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:
Dzieñ dobry, Panie Marsza³ku.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dzieñ dobry,

Panie Senatorze. Proszê zadaæ pytanie.)
(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dawno siê zg³asza³em i jakoœ… Zdziwi³em siê,

¿e to ju¿ teraz. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Chcia³bym

zadaæ pytania, które ju¿ siê pojawi³y, ale nie cho-
dzi o to, kto, tylko o to, dlaczego. Dlaczego ma to
byæ jeden milion? Dlaczego to ma byæ pó³torej go-
dziny? Chcia³bym te¿ zapytaæ, kto ma za to wszys-
tko zap³aciæ. Pacjenci bêd¹ przecie¿ transporto-
wani pomiêdzy województwami. Skoro tych cen-
trów ma byæ osiem, dziesiêæ, to wiadomo, ¿e dwa,
trzy województwa bêd¹ ewentualnie musia³y par-
tycypowaæ w pewnych kosztach.

Jest jeszcze jedna sprawa, chyba wa¿na, o któ-
rej nie mówiliœmy wczoraj na posiedzeniu Komisji
Zdrowia. Kto podejmie decyzjê o tym, ¿e dany pa-
cjent ma byæ transportowany do centrum? Nieje-
dnokrotnie s¹ takie stany zagro¿enia ¿ycia, ¿e od-
dalenie tomografu komputerowego nawet o 300
czy 400 m od SOR jest czynnikiem dyskwalifiku-
j¹cym wykonanie tego badania, chodzi oczywiœcie
o transport. Kto podejmuje takie decyzje?

I kolejna sprawa, jeœli mo¿na, bo takich pytañ
nie by³o, choæ niektóre siê powielaj¹. Kolejna
sprawa, Panie Marsza³ku, jest zwi¹zana z tym,
o co pyta³ pan senator Meres. Oczywiœcie s¹ za-
bezpieczenia, zw³aszcza w stra¿y po¿arnej, i jest
art. 2, który mówi o tym, ¿e do czasu zorganizo-
wania centrum powiadamiania ratunkowego
w ochronie przeciwpo¿arowej dysponent jedno-
stki zatrudnia dyspozytora medycznego lub za-
wiera z nim umowê cywilnoprawn¹. Pozostaje
tylko pytanie, kto ma za to p³aciæ, bo na dziœ –
pan senator Meres mo¿e to potwierdziæ – s¹ ju¿
stanowiska dla lekarzy ratowników, którzy mog¹
wyje¿d¿aæ w zespo³ach stra¿y po¿arnej, tylko

brakuje œrodków finansowych. Czy to bêdzie ko-
lejne rozwi¹zanie, na które bêdzie brakowa³o
œrodków finansowych, ale bêdzie ³adnie zapisa-
ne w ustawie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, po kolei. Kto zap³aci za dojazd

pacjenta? Wczoraj te¿ zadawa³em to pytanie.
W tej chwili jest to w ramach kontraktu dla rato-
wnictwa medycznego. Myœlê, ¿e to bêdzie w ra-
mach tego, co dostanie dana jednostka, wtedy bê-
dzie musia³a dowieŸæ pacjenta do centrum urazo-
wego.

Kolejne pytanie. Chyba mi uciek³o, bo pan se-
nator… Aha, dlaczego pó³tora miliona? Myœlê, ¿e
to wynika z tendencji œwiatowych, tak to wygl¹da
tam, gdzie te centra ju¿ dzia³aj¹. Nie ma sensu
budowaæ centrów dla mniejszej populacji, ponie-
wa¿ tych pacjentów nie bêdzie a¿ tylu, a chodzi
o to, ¿eby one siê racjonalnie rozwija³y. A¿eby
centrum dobrze dzia³a³o, na okr¹g³o musi mieæ
pacjentów. Wtedy kadra jest dobrze wyszkolona,
bo je¿eli coœ siê robi czêsto, to siê robi dobrze. Czy
to jest milion, czy pó³tora? Podejrzewam, ¿e
w ustawie trzeba by³o przyj¹æ pewne kryteria. Tu
zosta³y przyjête w³aœnie takie, czyli czas dojazdu
do pó³torej godziny i milion czy pó³tora miliona
ludnoœci. Czy praktyka to zweryfikuje? Byæ mo¿e
tak, byæ mo¿e nie. Myœlê, ¿e powinien to byæ ob-
szar obejmuj¹cy przynajmniej pó³tora miliona
ludzi, a w polskiej rzeczywistoœci mo¿e to byæ na-
wet wiêcej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gogacz.
(Senator Norbert Krajczy: Jeszcze sprawa dys-

pozytora.)
A, sprawa dyspozytora.

Senator Waldemar Kraska:
W ustawie jest zapisane, ¿e w tej chwili za dys-

pozytora p³aci ten, kto go zatrudnia. Je¿eli jest to
dyspozytor medyczny w ramach ratownictwa me-
dycznego, to ratownictwo medyczne p³aci za dys-
pozytora, który pracuje na przyk³ad w centrum
powiadamiania ratunkowego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gogacz.
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku, chcia³bym zadaæ pytanie,
które konweniuje z pytaniami ju¿ zadawanymi.
Mianowicie we wprowadzanym art. 39b jest mo-
wa o tym, ¿e zapewnia siê opiekê lekarsk¹ dla po-
pulacji nie mniejszej ni¿ jeden milion. W sytuacji
gdy w odpowiednich zapisach w druku sejmo-
wym jest informacja o tym, ¿e bêdzie tych cen-
trów do dwunastu, to ³atwo policzyæ, ¿e – zak³a-
daj¹c hipotetycznie, ¿e zdarzy siê te¿ centrum dla
jednego miliona – bêd¹ takie centra urazowe,
które powinny obs³ugiwaæ na przyk³ad populacje
czteromilionowe. W kontekœcie pó³toragodzinnej
trasy przejazdu mam pytanie, czy pañstwo
sprawdzaliœcie, czy Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe jest w stanie od strony technicznej, od stro-
ny mo¿liwoœci finansowych wype³niæ tê prze-
strzeñ, która otworzy siê przed centrami urazo-
wymi. To jest pierwsze pytanie, które – tak jak
powiedzia³em – konweniuje z poprzednimi.

Drugie pytanie. Czy wobec tego, ¿e w obecnych
zapisach ustawy bardzo du¿¹ wagê przyk³adamy
do szpitalnych oddzia³ów ratunkowych – by³a
w tym kontekœcie ca³a dyskusja o pañstwowym
ratownictwie medycznym – nie dojdzie do pewnej,
przepraszam za kolokwializm, spychologii, gdy
wprowadzimy centra urazowe? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, myœlê, ¿e w tej chwili plan za-

bezpieczenia przez pogotowie lotnicze obejmuje
praktycznie ca³y kraj. S¹dzê, ¿e pogotowie lotni-
cze wype³ni tu swoje zadania.

Jeœli chodzi o milion mieszkañców, to powiem
tak. To bêdzie uzale¿nione nie tylko od liczby mie-
szkañców, ale tak¿e od liczby takich zdarzeñ
w danym terenie. Tam, gdzie przebiegaj¹ trasy
szybkiego ruchu, gdzie wypadków jest wiêcej, ta
populacja mo¿e byæ mniejsza, a na obszarze
mniej nara¿onym na takie zdarzenia populacja
mo¿e byæ dwu- czy czteromilionowa. Myœlê, ¿e to
wyjdzie w praktyce i ministerstwo w jakiœ sposób
bêdzie to na bie¿¹co monitorowa³o.

Jeœli zaœ chodzi o spychologiê i SOR, to myœlê,
¿e centrum bêdzie takim miejscem, do którego bê-
dzie mo¿na przekazaæ pacjenta, wymagaj¹cego
na przyk³ad wielu zabiegów operacyjnych jedno-
czeœnie, dzia³ania ortopedycznego czy neurochi-
rurgicznego. Kto ma kontakt z praktyk¹, ten wie,
¿e w tej chwili czasem jest bardzo trudno takiego
pacjenta gdzieœ umieœciæ i niejednokrotnie
przewozi siê go z jednego szpitala, bo tu mu robi¹
trepanacjê, do drugiego, gdzie bêdzie leczony or-

topedycznie. Centrum bêdzie takim miejscem,
w którym pacjent zostanie zaopatrzony komplek-
sowo i jednoczasowo. Myœlê, ¿e jest to dobre roz-
wi¹zanie. Jako praktykuj¹cy chirurg i lekarz po-
gotowia ratunkowego myœlê, ¿e jest to rozwi¹za-
nie, na które czekaliœmy od wielu lat.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ o tak¹ sprawê. Mianowicie

na podstawie ustaleñ wiemy, ¿e bêdzie dziesiêæ,
dwanaœcie centrów urazowych. Województw jest
szesnaœcie. Ka¿dy wojewoda ma obowi¹zek przy-
gotowaæ plan zabezpieczenia w ratownictwie me-
dycznym. Wiadomo, ¿e w sytaucji niepewnego fi-
nansowania centrów urazowych mo¿e byæ tak, ¿e
organy za³o¿ycielskie nie bêd¹ chcia³y przyjmo-
waæ wielu pacjentów z terenu nienale¿¹cego do
województwa, poniewa¿ to bêdzie generowa³o ko-
szty i jednoczeœnie powodowa³o zad³u¿enie szpi-
tali. Czy s¹ w tej ustawie artyku³y, zapisy, które
pozwoli³yby wojewodom, niemaj¹cym u siebie
centrów urazowych, na stworzenie takiego zabez-
pieczenia, ¿eby by³y one dostêpne dla ludnoœci
województw, które s¹ pozbawione takich cen-
trów? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e prawid³owe finansowanie centrum

bêdzie niejako kluczem do tego, ¿eby owo cen-
trum zabiega³o o pacjentów. S¹dzê, ¿e ustawa jest
tak skonstruowana, ¿e w sytuacji prawid³owego
finansowania centrów urazowych nie bêdzie pro-
blemu z tym, aby dany wojewoda podpisa³ umowê
z wojewod¹, który ma u siebie takie centrum, i ¿e-
by pacjenci z tego województwa trafiali do cen-
trum. Aczkolwiek czasem mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e
pacjenci z danego województwa trafi¹ do kilku
ró¿nych centrów, do których bêdzie po prostu bli-
¿ej, a nie do jednego, które znajduje siê na przy-
k³ad na skraju danego województwa. Myœlê, ¿e
kluczem bêdzie tu finansowanie. Je¿eli centra bê-
d¹ op³acalne, to myœlê, ¿e nikt nie bêdzie siê przed
tym broni³ i to bêdzie dzia³a³o. Zapewne pan mini-
ster szczegó³owo odpowie na pytanie i wyjaœni to
pani senator. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Senatorze, wiadomo, ¿e znane s¹ plany

odnoœnie do liczby utworzonych w kraju centrów
urazowych. Jakie s¹ plany wobec Olsztyna, który
ju¿ ma te¿ uczelniê medyczn¹?

(G³osy z sali: Minister…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, myœlê, ¿e na to pytanie odpo-

wie pan minister. Wczoraj, jak mówiê, by³o parê-
naœcie pytañ o to, gdzie bêdzie pierwsze centrum,
gdzie mog¹ one powstaæ. Pan minister ju¿ mi od-
powiedzia³, ¿e jeszcze nie ma takich ustaleñ. Acz-
kolwiek w³aœnie kryterium obecnoœci oœrodka
akademickiego bêdzie brane pod uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Mam nastêpuj¹ce pytanie, Panie Senatorze

Sprawozdawco. Chodzi mi o sytuacjê szpitalnych
oddzia³ów ratunkowych, na których bazie, zgod-
nie z zapisami wprowadzanej nowelizacji, po-
wstaje centrum urazowe.

(Rozmowy na sali)
Czy to bêd¹ ci sami specjaliœci, te same oddzia-

³y, ten sam sprzêt i aparatura, które i tak do tej po-
ry wype³niaj¹ funkcje szpitalnych oddzia³ów ra-
tunkowych, tyle tylko, ¿e zostan¹ zobowi¹zane do
tego, ¿eby przyjmowaæ jeszcze pacjentów spoza
w³aœciwoœci terytorialnej? Proszê mi powiedzieæ,
czy to bêdzie osobny zespó³, który powstanie jako
zespó³ centrum urazowego, czy to bêdzie ten sam
zespó³ – jeœli chodzi o ludzi, infrastrukturê – który
i tak by³ do tej pory. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Halo… A, przepraszam bardzo. Teraz ja.
(Weso³oœæ na sali)
Bo ja te¿ chcia³bym zadaæ pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Definicja centrum urazowego ju¿ wyjaœnia

wszystko, Panie Senatorze, gdy¿, jak wiemy, cen-

trum urazowe jest obok szpitalnego oddzia³u ra-
tunkowego i to s¹ dwie ró¿ne jednostki, które ko-
rzystaj¹ z innej kadry i z innego sprzêtu. Jak mó-
wiê, to nie ma ze sob¹ a¿ takiego powi¹zania, ¿e
bêd¹ to ci sami ludzie i to samo miejsce.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, teraz ja chcia³bym zadaæ py-

tanie.
Pó³torej godziny to jest czas maksymalny, jak

rozumiem?

Senator Waldemar Kraska:
Tak.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Meres jeszcze zg³asza siê do zada-

nia pytania.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Przepraszam, ale chcia³bym, Panie Marsza³ku,

jeszcze w zwi¹zku z pytaniem pana senatora Go-
gacza – myœlê, ¿e pan minister mo¿e œciœlej na nie
odpowiedzieæ – zadaæ pytanie dodatkowe, które
dotyczy SOR i potencja³u centrów urazowych.
W zasadzie ma³o racjonalne wydaje mi siê, ¿eby
istnia³y obok siebie i ¿eby potencja³ szpitalnego
centrum ratunkowego, który jest w jakiœ sposób
tworzony latami i wynika z rozwiniêtej izby przy-
jêæ, zosta³ pominiêty podczas tworzenia centrów
urazowych. Chyba ¿e taka jest koncepcja, ¿e ist-
niej¹ SOR, istnieje centrum urazowe, zupe³nie
oddzielne i niewykorzystuj¹ce tego potencja³u,
oraz dodatkowe oddzia³y typu SOR, które ju¿ fun-
kcjonuj¹, od momentu kiedy by³y tworzone, gdy
wchodzi³a ustawa o ratownictwie medycznym.
A wiêc jeszcze raz: czy tych dwanaœcie czy dziesiêæ
centrów te¿ wykorzysta potencja³ SOR, czy te¿
nie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, troszeczkê inna jest idea. Cen-

trum urazowe bêdzie za³atwia³o pacjenta kom-
pleksowo, czyli interdyscyplinarnie, w wielu dzie-
dzinach. Szpitalne oddzia³y ratunkowe maj¹ tro-
szeczkê inne zadanie, poniewa¿ przyjmuj¹ w³aœci-
wie wszystkich pacjentów – bardziej urazowych,
mniej urazowych. Aby pacjent trafi³ do centrum
urazowego, jest potrzebna zupe³nie inna kwalifi-
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kacja – to jest w rozporz¹dzeniu ministra szczegó-
³owo okreœlone – i tylko pacjenci naprawdê bardzo
ciê¿ko poszkodowani trafi¹ do takich miejsc. Do
SOR trafiaj¹ w³aœciwie wszyscy pacjenci urazowi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cichosz.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze, moje pytanie

w czêœci ju¿ zosta³o… Potrzebn¹ mi wiedzê ju¿
uzyska³em. Chodzi³o mi o to, czy obok centrów
urazowych, gdy powstan¹, bêd¹ funkcjonowaæ
oddzia³y SOR, czy one bêd¹ mia³y inny zakres ni¿
w tej chwili. Chodzi o to, czy dalej bêd¹ funkcjono-
wa³y te SOR…

(Senator Waldemar Kraska: Bêd¹ dzia³a³y.)
…w szpitalach, gdzie one ju¿ funkcjonuj¹. Nie

mówimy o tych miejscach, gdzie powstan¹ centra
urazowe. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Wed³ug mojej wiedzy dzia³alnoœæ oddzia³ów ty-

pu SOR pozostanie taka jak do tej pory, a w tych
miejscach, gdzie bêdzie centrum urazowe, tak¿e
bêdzie dzia³a³ SOR.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wiêcej pytañ do pana nie ma.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

w trybie pilnym. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister zdrowia.

Czy pan minister Marek Haber chce zabraæ g³os
i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W paru s³owach chcia³bym wyjaœniæ kilka kwe-

stii, o których tutaj by³a mowa, i uzasadniæ wagê
i znaczenie tego projektu, który przedstawiamy.

Zmiany, które s¹ proponowane w nowelizacji
ustawy, maj¹ przede wszystkich charakter fun-
kcjonalny. One nie tworz¹ nowej jednostki orga-

nizacyjnej. One nie tworz¹ nowych podmiotów.
One wykorzystuj¹ w najwy¿szym stopniu, w ja-
kim mo¿na, te mo¿liwoœci i ten potencja³ syste-
mu, które mamy obecnie. Jest to kwestia zmian
organizacyjnych i kwestia takiego postêpowa-
nia, stworzenia takich warunków leczenia pa-
cjentów z wielonarz¹dowymi urazami, z najciê¿-
szymi urazami, które pozwol¹ udzieliæ im szero-
kiej, interdyscyplinarnej pomocy, daæ du¿e mo¿-
liwoœci diagnostyczne i leczenia w jednym miej-
scu – w centrum urazowym, które bêdzie zlokali-
zowane w ju¿ istniej¹cych zak³adach opieki zdro-
wotnej.

Nie ma tutaj ¿adnej kolizji miêdzy istniej¹cymi
oddzia³ami typu SOR a centrum urazowym. SOR
jest elementem niezbêdnym do tego, aby staraæ
siê o utworzenie centrum urazowego, i jest pew-
nego rodzaju wejœciem do systemu szpitala, bra-
m¹ do tego systemu. Mog¹ siê zdarzyæ pacjenci,
którzy bêd¹ tê bramê omijali, bo ich stan bêdzie
taki, ¿e bêd¹ kierowani bezpoœrednio, na przy-
k³ad, na blok operacyjny. Ale zasada jest taka, ¿e
wejœcie do szpitala odbywa siê przez szpitalny od-
dzia³ ratunkowy.

Zmiany, które zaproponowano, maj¹ poprawiæ
bezpieczeñstwo mieszkañców Polski, maj¹ po-
prawiæ mo¿liwoœci diagnostyczne i terapeutycz-
ne, jakie mo¿emy zaoferowaæ poszkodowanym
pacjentom.

Centra urazowe to jest jedna czêœæ nowelizacji
tej ustawy. Druga czêœæ, jak zosta³o wspomniane,
to kwestia zmiany algorytmu podzia³u œrodków fi-
nansowych na finansowanie zespo³ów ratowni-
ctwa medycznego. Ta zmiana, która obecnie,
w 2009 r., zosta³a wprowadzona, jest przenoszo-
na na kolejne lata. Zosta³o to przychylnie przyjête
i zaakceptowane przez œrodowisko, w zwi¹zku
z tym ten podzia³ œrodków finansowych zostaje
utrzymany na kolejne lata.

Pilnoœæ projektu wynika przede wszystkim ze
zmiany sposobu finansowania i wprowadzenia jej
na rok przysz³y w tym kszta³cie, w jakim obo-
wi¹zuje w chwili obecnej, jak równie¿ z koniecz-
noœci wykorzystania œrodków finansowych prze-
widzianych w programie europejskim „Infra-
struktura i Œrodowisko”, który przewiduje œrodki
finansowe na modernizacjê i doposa¿enie tworzo-
nych centrów urazowych. Obecnie beneficjentem
systemowym jest Ministerstwo Zdrowia, po wy³o-
nieniu zaœ jednostek, które bêd¹ centrami urazo-
wymi, zak³ady opieki zdrowotnej, w których cen-
tra urazowe bêd¹ siê mieœci³y, stan¹ siê benefi-
cjentami indywidualnymi, korzystaj¹cymi z tych
œrodków finansowych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, s¹ pytania.
Pan senator Dajczak.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym wróciæ do pytania, które niejedno-

krotnie pada³o tutaj na sali. Gdyby pan minister
móg³ przynajmniej uchyliæ r¹bka tajemnicy –
o tym mówi³ pan senator sprawozdawca – co do
transparentnoœci i zasad powo³ywania tych cen-
trów; to po pierwsze.

Po drugie, czy bêd¹ jakieœ jasne kryteria kwali-
fikacji osób, które bêd¹ kierowane do tych cen-
trów urazowych? Czy to bêd¹ jasne kryteria? I kto
bêdzie decydowa³, w którym momencie, na przy-
k³ad, pacjent z centrum urazowego trafi na od-
dzia³ szpitalny lub te¿ do innego zak³adu opieki
zdrowotnej? Bo, jak myœlê, to te¿ jest istotne
z punktu widzenia finansowania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! W projekcie

ustawy s¹ zapisane kryteria, które musz¹ byæ
spe³nione, aby mo¿na by³o staraæ siê o status cen-
trum urazowego. Te warunki bezwzglêdne, które
s¹ tu zapisane, to miêdzy innymi posiadanie
w swojej strukturze szpitalnego oddzia³u ratun-
kowego, on jest niezbêdny do tego, aby mo¿na by-
³o staraæ siê o ten tytu³, o to miano. Druga sprawa.
Dany zak³ad opieki zdrowotnej bezwzglêdnie musi
dysponowaæ oddzia³em anestezjologii i intensy-
wnej terapii, musi mieæ dzia³aj¹cy przez dwadzie-
œcia cztery godziny blok operacyjny, musi mieæ
mo¿liwoœæ wykonywania przez ca³¹ dobê badañ
z zakresu diagnostyki obrazowej i badañ laborato-
ryjnych. Musi te¿ mieæ mo¿liwoœæ udzielenia po-
mocy interdyscyplinarnej, a wiêc musi mieæ
w swojej strukturze oddzia³y, które temu s³u¿¹,
czyli oddzia³ urazowo-ortopedyczny, oddzia³ neu-
rochirurgiczny, oddzia³ chirurgii miêkkiej, oddzia³
chirurgii naczyñ czy chirurgii ogólnej. Te warunki
s¹ zapisane w projekcie ustawy. Zak³ad opieki
zdrowotnej musi równie¿ wspó³pracowaæ z uczel-
ni¹ medyczn¹. W poprawce, która zosta³a przyjêta
przez komisjê Senatu, jest to doprecyzowane, mia-
nowicie taki zak³ad musi wspó³pracowaæ z uczel-
ni¹ medyczn¹, która prowadzi zajêcia dydaktyczne
i ma mo¿liwoœæ szkolenia i prowadzenia dydaktyki
w oparciu o to centrum urazowe.

W naszej opinii te kryteria s¹ bardzo ostre i po-
woduj¹, ¿e o to, by staæ siê centrum urazowym,
mo¿e siê staraæ pewien ograniczony zbiór zak³a-
dów opieki zdrowotnej, w zwi¹zku z tym ich liczba
nie bêdzie nadmierna. Szacujemy, ¿e na chwilê
obecn¹ jest to oko³o dziesiêæ, dwanaœcie oœrod-

ków, które s¹ w stanie spe³niæ te warunki. W na-
szym przekonaniu, a w³aœciwie na podstawie ana-
lizy epidemiologicznej, która zosta³a wykonana
przez nadzór krajowy, te dziesiêæ, dwanaœcie oœ-
rodków zaspokaja potrzeby, jeœli chodzi o obecn¹
populacjê Polski. W momencie, kiedy mówimy
o populacji wynosz¹cej minimum milion miesz-
kañców – to równie¿ wynika z pewnej analizy sy-
tuacji, z jak¹ mamy do czynienia – to bêd¹ oœrod-
ki, które obejm¹ swoim zasiêgiem stosunkowo
du¿y obszar, ale zaludnienie jest tam niewielkie,
i bêd¹ oœrodki, które bêd¹ obejmowa³y populacjê
du¿o wiêksz¹ ni¿ ten milion mieszkañców.

Z analiz epidemiologicznych wynika, ¿e w Pol-
sce ulega wypadkom oko³o trzystu tysiêcy osób.
Z tego 5–10% to s¹ pacjenci z mnogimi obra¿enia-
mi cia³a… Przepraszam, opieram siê na danych,
które zosta³y przygotowane przez panów profeso-
rów…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Hospitalizo-
wanych jest trzysta tysiêcy, a ulegaj¹ wypadkom
trzy miliony.)

Byæ mo¿e hospitalizowanych… Byæ mo¿e jest
to liczba, która ogranicza siê do hospitalizowa-
nych pacjentów. Z tego 5–10% to s¹ pacjenci, któ-
rzy wymagaj¹… przepraszam, którzy maj¹ mno-
gie obra¿enia cia³a.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Hospitalizo-
wanych jest trzysta tysiêcy.)

Wynika z tego, ¿e od piêtnastu do trzydziestu
tysiêcy osób rocznie wymaga³oby tego typu pomo-
cy w centrach urazowych. Je¿eli podzielimy to
przez liczbê dni, przyjmuj¹c, ¿e jest dziesiêæ cen-
trów urazowych, to na jedno takie centrum przy-
pada dziennie od oko³o czterech do ponad oœmiu
pacjentów. Jeœli popatrzymy na charakter ich ob-
ra¿eñ i koniecznoœæ udzielenia pacjentom okreœ-
lonej pomocy, to jest to doœæ du¿e obci¹¿enie.
A wiêc na pocz¹tek sytuacja bêdzie taka, ¿e po-
zwoli temu systemowi ruszyæ, je¿eli zaœ oka¿e siê,
¿e obci¹¿enie jest za du¿e, to nie wykluczamy
zwiêkszenia liczby centrów urazowych z tych
dziesiêciu, dwunastu…

Nie ma ¿adnego konkretnego zak³adu opieki
zdrowotnej, który dzisiaj znajdowa³by siê na li-
œcie. Mówimy o kryteriach, które trzeba spe³niæ.
W dalszej kolejnoœci mo¿emy mówiæ o konkret-
nych ju¿ zak³adach opieki zdrowotnej, które sta-
n¹ siê tymi centrami urazowymi.

Nie wiem, czy odpowiedzia³em na wszystkie py-
tania…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jeszcze nie,
Panie Ministrze, jest…)

Nie, nie: czy odpowiedzia³em na wszystkie py-
tania pana senatora?

(Senator W³adys³aw Dajczak: Kryteria kwalifi-
kacji tych pacjentów…)

Pacjentów…
(G³os z sali: Mo¿e siê nie mieœci…)
Kryteria… Mogê, Panie Marsza³ku?
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, proszê
bardzo. Dziêkujê.)

Dziêkujê.
Kryteria kwalifikacji pacjentów bêd¹ zapisane

w rozporz¹dzeniu, a w chwili obecnej s¹ zapisane
w projekcie rozporz¹dzenia. Te kryteria kwalifika-
cji s¹ ustalane przez nadzór krajowy w dziedzinie
medycyny ratunkowej, w dziedzinie traumatolo-
gii. One bêd¹ wytycznymi, wskazówkami dla dzia-
³añ, jakie bêd¹ podejmowa³y zespo³y ratownictwa
medycznego. Bêd¹ one podejmowa³y decyzje, ju¿
na miejscu zdarzenia, o kwalifikowaniu pacjenta
do centrum urazowego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Karczewski.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam kilka pytañ, Panie Ministrze. Pierwsza

sprawa. Pojawia siê tu taka teza, czêsto wyg³asza-
na, ¿e zmniejszy to koszty leczenia. W mojej opinii
zwiêkszy. Czy pan podziela moj¹ opiniê, czy tê
pierwsz¹?

Czy jest pan przekonany co do tej formy finan-
sowania centrów urazowych? To drugie pytanie.

Trzecie pytanie wynika w³aœciwie z tego, ¿e im
d³u¿ej pracujê nad t¹ ustaw¹, im d³u¿ej s³ucham
pana ministra i wypowiedzi kolegów, tym mam
wiêcej w¹tpliwoœci dotycz¹cych samego centrum.
Czy to centrum bêdzie… Bo ja rozumiem, ¿e pan
minister przed chwil¹ powiedzia³, ¿e my tworzy-
my… Ale tego centrum nie bêdzie. ¯e w³aœciwie
maj¹ byæ spe³nione kryteria, maj¹ byæ oddzia³y,
maj¹ byæ zabezpieczenia, ma byæ baza, maj¹ byæ
specjaliœci… Mnie siê wydawa³o, ¿e to bêdzie cen-
trum, gdzie pacjenci bêd¹ le¿eli. A pacjent albo
bêdzie le¿a³ na neurochirurgii, albo na chirurgii
naczyniowej, albo na chirurgii ogólnej, albo na je-
szcze innym oddziale. To w takim razie jak ten ze-
spó³, ten team, trauma team, bêdzie pracowaæ? Im
d³u¿ej pracujê nad t¹ ustaw¹, tym wiêksze mam
w¹tpliwoœci. Bo mi siê wydawa³o, ¿e powstanie ta-
kie centrum z prawdziwego zdarzenia, gdzie bê-
dzie zespó³…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Fizycznie.)
…fizycznie bêdzie zespó³ i fizycznie bêdzie cen-

trum. A jak s³ucham pana ministra, to dochodzê
do wniosku – proszê mnie wyprowadziæ z b³êdu,
jeœli siê mylê, a chcia³bym siê myliæ – ¿e to w³aœci-
wie nie bêdzie centrum… To bêdzie centrum zbu-
dowane na bazie istniej¹cych klinik, oddzia³ów,
katedr akademii medycznych. Bo tak to najpraw-
dopodobniej bêdzie. To takie pytanie.

I jeszcze jedno. Czemu nie ma rozporz¹dzeñ,
czemu jednak nie mo¿emy mieæ jakichœ projek-
tów? Wstêpne projekty rozporz¹dzeñ w³aœciwie
wykluczy³yby 90% pytañ i w¹tpliwoœci. Jest to ko-
lejna ustawa, któr¹ ministerstwo przygotowuje
bez projektów rozporz¹dzeñ. By³oby nam du¿o
³atwiej wyrobiæ sobie pogl¹d na temat tego, czy
dziesiêæ to jest ma³o, czy du¿o, czy dwanaœcie to
jest wystarczaj¹ca liczba.

Odnoœnie jeszcze do tej poprawnoœci jêzyko-
wej. Czy pan minister podziela nasz¹ opiniê, to
znaczy moj¹ i Biura Legislacyjnego, ¿e na tym eta-
pie tworzenia prawa nie zawsze ma miejsce sta-
rannoœæ jêzykowa? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Nie mam

w¹tpliwoœci co do tego, ¿e dba³oœæ o czystoœæ jêzy-
ka polskiego jest naszym wspólnym obowi¹zkiem
i zadaniem; co do tego nie mam ¿adnych w¹tpli-
woœci. Ale nie do koñca czujê siê na si³ach roz-
strzygaæ o tym, czy to sformu³owanie, które jest
u¿yte w projekcie jest poprawne jêzykowo.
W moim przekonaniu tak, poniewa¿ w jêzyku pol-
skim stosujemy okreœlenia takie jak… Jest na
przyk³ad oddzia³ kardiologiczny i jest pacjent kar-
diologiczny, jest centrum urazowe i jest pacjent
urazowy. Moje wewnêtrzne w¹tpliwoœci rozwiewa
równie¿ – na korzyœæ tego sformu³owania, które
jest u¿yte w projekcie – nomenklatura u¿ywana
w jêzyku angielskim trauma patient, co t³umaczo-
ne jest w³aœnie jako „pacjent urazowy”. W moim
przekonaniu, je¿eli u¿ylibyœmy sformu³owania
„pacjent po urazie”, to by³aby to definicja du¿o
szersza, bo to zbiór pacjentów spe³niaj¹cych nie
tylko i wy³¹cznie kryteria pacjenta urazowego,
o którym tu myœlimy i którego chcemy leczyæ
w centrum urazowym, to ca³a grupa pacjentów
z ró¿nego rodzaju urazami i na ró¿nych etapach
po zdarzeniu. Jeszcze raz podkreœlam: to jest mo-
ja opinia, nie czujê siê na tyle kompetentny w tym
zakresie, aby w sposób zdecydowany stwierdziæ,
¿e jest to sformu³owanie poprawne, niemniej je-
dnak w moim przekonaniu nie budzi ono wiêk-
szych w¹tpliwoœci.

Teraz kwestia tego, w jaki sposób centrum ura-
zowe ma funkcjonowaæ. W projekcie ustawy,
w definicji, mówimy bardzo wyraŸnie, ¿e jest to
pewnego rodzaju twór funkcjonalny. My nie two-
rzymy ¿adnych nowych jednostek organizacyj-
nych, my mamy wykorzystaæ te mo¿liwoœci syste-
mu, jakie istniej¹, znaleŸæ miejsca, które s¹ naj-
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bardziej predysponowane do leczenia tego typu
pacjentów, i tam ich kierowaæ. Równoczeœnie
œrodki finansowe, które bêd¹ rozdysponowane
w celu wzmocnienia funkcji, roli, i w celu moder-
nizacji tych centrów, ich doposa¿enia, pozwol¹
poprawiæ mo¿liwoœci diagnostyczne i terapeuty-
czne. Model funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia siê zmienia, ja to obserwujê i tak to wi-
dzê. Wychodzimy poza struktury organizacyjne,
jakie mamy w zak³adach opieki zdrowotnej, i za-
czynamy dzia³aæ ponad granicami jednostek or-
ganizacyjnych. Mówimy o pewnych funkcjach,
o pewnych procesach, które zachodz¹ w szpita-
lu. I temu miêdzy innymi ma s³u¿yæ zespó³ urazo-
wy. On sk³ada siê z reprezentantów poszczegól-
nych oddzia³ów, jakie wchodz¹ w sk³ad zak³adu
opieki zdrowotnej. Ci reprezentanci maj¹
wspó³pracowaæ ze sob¹, wspó³dzia³aæ tam na
miejscu w szpitalnym oddziale ratunkowym albo
w innym oddziale szpitala, maj¹ dzia³aæ inter-
dyscyplinarnie po to, aby udzieliæ pacjentowi po-
mocy. Jasn¹ rzecz¹ jest, ¿e w momencie, w któ-
rym pacjent znajduje siê ju¿ na którymœ oddzia-
le, opiekê i odpowiedzialnoœæ za niego przejmuje
lekarz prowadz¹cy ten oddzia³ czy te¿ lekarz ma-
j¹cy tam dy¿ur.

Sprawa finansowania. Dzisiaj pacjenci s¹ w sy-
stemie, oni s¹ leczeni, s¹ ratowani, ale trafiaj¹
w ró¿ne miejsca, które s¹ mniej lub bardziej przy-
gotowane do tego, aby tej pomocy wysoko kwalifi-
kowanej im udzieliæ. Je¿eli tych pacjentów prze-
niesiemy w konkretne miejsca, skierujemy do
konkretnych centrów urazowych, to za nimi pój-
d¹ œrodki finansowe. Wspomnia³em, ¿e istnieje
koniecznoœæ zabezpieczenia tych zak³adów opieki
zdrowotnej w taki sposób, aby by³a mo¿liwoœæ fi-
nansowania poprzez sumowanie ró¿nego rodzaju
procedur medycznych, które bêd¹ tam wykony-
wane. Bo bêdziemy mieli w tych miejscach, w tych
centrach urazowych, koncentracjê du¿ej liczby
ró¿norodnych procedur medycznych i one musz¹
mieæ zagwarantowane finansowanie przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, aby centra nie ponosi³y
z tego tytu³u strat. A co do kwestii kosztów, to jak
popatrzymy na ca³y system, oka¿e siê, ¿e te koszty
siê zmniejsz¹. Zmniejsz¹ siê dlatego, ¿e to, co dzi-
siaj jest rozproszone, te oczekiwania, które mamy
wobec systemu w wielu miejscach, zostanie skon-
centrowane, a wiêc poprawi siê efektywnoœæ dzia-
³ania poszczególnych takich miejsc. Z mojego do-
œwiadczenia, z mojej wiedzy wynika, ¿e tak siê
stanie i koszty funkcjonowania ca³ego systemu
w tym momencie zostan¹ zracjonalizowane,
a wiêc dojdzie równie¿ do ich zmniejszenia. Oczy-
wiœcie mówiê tutaj nie o koszcie samego leczenia
pacjenta, tylko o kosztach sta³ych, które s¹
zwi¹zane z utrzymaniem gotowoœci czy szerokich
mo¿liwoœci diagnostycznych w wielu miejscach.

Kwestia rozporz¹dzenia. Projekt tego rozpo-
rz¹dzenia jest gotowy, przygotowywaliœmy go ró-
wnoczeœnie z projektem ustawy. Praca nad nim
nie jest jeszcze zamkniêta, ale projekt jest gotowy,
ja nim dysponujê i miêdzy innymi z tego te¿ powo-
du powo³ujê siê na zapisy, które tam siê znajduj¹.
Dziêkujê.

(G³os z sali: Panie Marsza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jest ca³a kolejka, przepra-

szam, zosta³ pan zapisany.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ad vocem. Bo

ja jednak muszê odnieœæ siê do tego, co powiedzia³
pan minister.)

Ale, Panie Senatorze, jak pan chce siê do tego
odnieœæ, to naprawdê, bêdzie dyskusja, zapisa-
³em pana tak¿e do kolejnego pytania. Dobrze?

(Senator Stanis³aw Karczewski: No dobrze.)
Teraz ja mam kilka pytañ.
(G³os z sali: O! No ja przepraszam, ale…)
(Weso³oœæ na sali)
Panie Senatorze, proszê ju¿…

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, jakie œrodki z Unii Europej-

skiej maj¹ byæ przeznaczone na tworzenie tych
centrów? Wspomnia³ pan o œrodkach z Unii Euro-
pejskiej. Mówi siê o dziesiêciu lub dwunastu cen-
trach. Jednoczeœnie, jak rozumiem, jest tutaj
w Senacie poprawka, w której mowa o konieczno-
œci wspó³pracy centrów z akademiami medyczny-
mi. Tych publicznych akademii medycznych jest
dziesiêæ. Czy to…

(G³os z sali: Dziesiêæ, jedenaœcie…)
No dobrze, liczba jest podobna.
Pytanie do pana: czy to wskazanie, ¿e te centra

bêd¹ tworzone przy akademiach medycznych?
I to wszystko.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! W pro-

jekcie nowelizacji ustawy jest zapis mówi¹cy
o wspó³pracy z uczelni¹ medyczn¹. Proponowana
poprawka doprecyzowuje to w taki sposób, abyœ-
my faktycznie mieli pewnoœæ, ¿e jest to wspó³pra-
ca z tymi dziesiêcioma czy jedenastoma oœrodka-
mi uniwersyteckimi, by³ymi akademiami medy-
cznymi, które funkcjonuj¹ na terenie kraju. Jest
to warunek wynikaj¹cy z tego, ¿e centra urazowe
maj¹ równie¿ kszta³ciæ kadrê dla systemu rato-
wnictwa medycznego, a wiêc maj¹ pe³niæ funkcjê
dydaktyczn¹. To nie znaczy, ¿e takie centrum
urazowe musi byæ zlokalizowane w jednostce or-
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ganizacyjnej szpitala uniwersyteckiego, bo mo¿e
siê zdarzyæ, i to wynika z tych zapisów, ¿e centrum
urazowe bêdzie zlokalizowane na przyk³ad w szpi-
talu marsza³kowskim. Ale musi mieæ mo¿liwoœæ
wspó³pracy z uczelni¹ medyczn¹.

Co do kwestii œrodków finansowych, które s¹
przeznaczone na realizacjê modernizacji i dopo-
sa¿enia centrów urazowych, to jest kwota
34 milionów 800 tysiêcy euro, tak dok³adnie,
przeznaczona na dofinansowanie, rozbudowê,
remonty i wyposa¿enie centów urazowych.
Oprócz tego mo¿na jeszcze wymieniæ dodatkowe
œrodki finansowe, które w chwili obecnej trafia-
j¹ do ró¿nych czêœci tego systemu – myœlê o sys-
temie ratownictwa medycznego – jest to kwota
114 milionów euro, jaka jest czy bêdzie przezna-
czona na przebudowê, doposa¿enie, moderniza-
cjê szpitalnych oddzia³ów ratunkowych i two-
rzenie czy te¿ remont l¹dowisk dla œmig³owców.
I jest równie¿ realizowany projekt wartoœci po-
nad 176 milionów euro, w którym te œrodki fi-
nansowe s¹ przeznaczane na inwestycje zwi¹za-
ne z infrastruktur¹ ochrony zdrowia o znacze-
niu ponadregionalnym – chodzi g³ównie o szpi-
tale kliniczne. I czêœæ z tych œrodków finanso-
wych równie¿ mo¿e siê wpasowaæ w ten system
niesienia poszkodowanym pomocy w ramach
ratownictwa medycznego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê, bo mówi siê, ¿e nie ma jeszcze decyzji,
gdzie bêd¹ zlokalizowane te centra, ale poszcze-
gólne œrodowiska bardzo mocno ju¿ to prze¿ywa-
j¹. W Krakowie, wed³ug mojej wiedzy, pierwotnie
mia³o to byæ zorganizowane przy akademii medy-
cznej na ulicy Kopernika, bardzo blisko…

(Senator Janusz Rachoñ: Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego.)

Tak, tak, Panie Profesorze, bardzo blisko cen-
trum, wiêc by³oby po³¹czenie komunikacyjne,
du¿o miejsca itd. I pierwotnie ta lokalizacja wyda-
wa³a siê najbardziej rozs¹dna. A teraz s³yszê, ¿e to
centrum ma byæ zorganizowane w trzech miej-
scach w Krakowie, czyli to maj¹ byæ jakby trzy
centra w ramach jednego centrum. Tak wiêc
chcia³bym zapytaæ, czy to bêdzie powszechna
praktyka, czy te¿ to bêdzie dotyczy³o tylko Krako-
wa, bo Kraków jest zawsze…

(G³os z sali: Specyficzny.)
…specyficzny, szczególny, inny.
(Weso³oœæ na sali)

Czy takie praktyki bêd¹ te¿ w innych oœrod-
kach, czy gdzie indziej te¿ bêd¹ trzy centra w jed-
nym? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, Panie Ministrze. Czy przewiduje
siê – a je¿eli tak, to w jakiej wysokoœci – wk³ad w³as-
ny poszczególnych oœrodków? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Jeœli chodzi o Kraków, to nie ma takiej mo¿li-

woœci, aby Kraków mia³ centrum zlokalizowane
w trzech miejscach. By³oby to ca³kowite zaprze-
czenie idei i wyznaczonych kryteriów. Centrum
ma byæ miejscem, w którym bêdzie mo¿liwe
udzielanie interdyscyplinarnej pomocy w tym jed-
nym miejscu. A jeœli chodzi o kwestiê oddzia³ów,
których nie ma w strukturze, na przyk³ad kardio-
chirurgii, to jest mowa o tym, ¿e w ci¹gu trzydzie-
stu minut kardiochirurg powinien dotrzeæ do cen-
trum urazowego. Czyli s¹ pewne wyj¹tki, które
pozwalaj¹ na nieposiadanie w strukturze okreœlo-
nych oddzia³ów, ale w tym momencie musi byæ
stworzona mo¿liwoœæ dotarcia tych, którzy bêd¹
udzielali pomocy, do miejsca, w którym to siê
dzieje. A wiêc w jednym miejscu musz¹ byæ
spe³nione bezwzglêdne warunki, o których mówi-
³em, musz¹ byæ w tym miejscu mo¿liwoœci dia-
gnostyczne i mo¿liwoœci niesienia pomocy bez
przewo¿enia pacjenta. Tak wiêc bez wzglêdu na
to, czy mówimy o Krakowie, czy innym oœrodku,
takie warunki musz¹ byæ spe³nione.

Jeœli chodzi o kwestiê udzia³u w³asnego, to nie
pamiêtam, czy to jest 10%, czy 20% w³asnego
udzia³u… Chyba 15%… Przepraszam, jeœli mo¿-
na, wola³bym póŸniej udzieliæ odpowiedŸ na to py-
tanie, bo nie chcia³bym tutaj niczego przek³amaæ.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze. Jaki jest

obecnie stopieñ zaawansowania prac nad wdro¿e-
niem systemu powiadamiania ratunkowego, cho-
dzi o numer 112 i czy pe³ne wdro¿enie tego syste-
mu jest, ¿e tak powiem, kompatybilne z t¹ ustaw¹?

I drugie krótkie pytanie. Czy ta planowana liczba
dwudziestu trzech helikopterów wystarczy do ob-
s³u¿enia tych centrów? Bo jak widaæ, œrednio na jed-
no centrum przypadaj¹ dwa helikoptery. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze! Po zrealizo-

waniu dostawy przez firmê Eurocopter, w ramach
podpisanej umowy, bêd¹ dwadzieœcia trzy œmig-
³owce i one maj¹ zabezpieczyæ p³ynne funkcjono-
wanie tego systemu. Dzisiaj mamy na terenie Pol-
ski siedemnaœcie baz, w których te œmig³owce sta-
cjonuj¹. Z naszych analiz – w których bierze siê
pod uwagê mo¿liwoœci techniczne nowych œmig-
³owców, a wiêc szybkoœæ dolotu, promieñ zasiêgu,
jaki w okreœlonym czasie bêd¹ mog³y osi¹gn¹æ,
jak równie¿ mo¿liwoœæ latania w nocy – wynika, ¿e
powinna powstaæ jeszcze jedna baza, w Koszali-
nie, bo tam jest bia³a plama, co w konsekwencji
nie pozwoli na pe³ne pokrycie obszaru ca³ego kra-
ju zasiêgiem tych œmig³owców. Je¿eliby baza tam
powsta³a, to wówczas praktycznie 98% powie-
rzchni kraju bêdzie objêtych zasiêgiem tych œmig-
³owców. Ich rozlokowanie i ich stacjonowanie,
a tak¿e mo¿liwoœci techniczne sprawiaj¹, ¿e
w tym momencie, jak mówiê, wszystkie potrzeby
w tym zakresie powinny byæ zabezpieczone.

Kwestia centrum powiadamiania ratunkowego
i kwestia tego, jak wygl¹da realizacja tej ustawy.
Oczywiœcie, tak samo jak œmig³owce, CPR wpisu-
j¹ siê w ca³y system ratownictwa medycznego.
Znowelizowana ustawa o ochronie przeciwpo¿a-
rowej wprowadza nieco inn¹ organizacjê centrów
powiadamiania ratunkowego i w chwili obecnej
na podstawie rozporz¹dzenia, które zosta³o przy-
gotowane, bêd¹ podejmowane decyzje dotycz¹ce
tego, gdzie jakie centra maj¹ siê znaleŸæ. Jest to
zadanie wojewodów, którzy na podstawie kryte-
riów zawartych w rozporz¹dzeniu bêd¹ te centra
budowali. Niektórzy z wojewodów przewiduj¹
utworzenie jednego du¿ego wojewódzkiego cen-
trum powiadamiania ratunkowego, które bêdzie
obejmowa³o ca³¹ populacjê, tak jest na przyk³ad
w województwie opolskim. W innych miejscach li-
czba centrów bêdzie wiêksza. One maj¹ zebraæ
zg³oszenia na numer 112, które w chwili obecnej
s¹ rozproszone, i w sposób kompleksowy, central-
ny, ¿e tak powiem, te zg³oszenia za³atwiaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wed³ug mnie Sejm niejako po-

twierdzi³, ¿e SOR jest czêœci¹ centrum urazowego

albo niezbêdnym jego elementem, który w jakiœ
sposób kwalifikuje pacjenta do tego, ¿eby siê zna-
laz³ w tym centrum urazowym.

Teraz wiemy... I znowu chcê zadaæ pytanie, któ-
re dotyczy tego, jak szybko te centra powstan¹, po-
niewa¿ plan zak³ada ich powstawanie do roku
2013, a przecie¿ niektóre zak³ady lecznicze nawet
z nazwy czy z funkcji s¹ w zasadzie typowymi, ¿e
tak powiem, urazówkami. Czy w zwi¹zku z tym jest
ju¿ przewidziana jakaœ kolejnoœæ powstawania
tych centrów, czy któreœ z nich powstan¹ szybciej
ni¿ do tego granicznego 2013 r.? Ja uwa¿am, ¿e
jest bardzo potrzebne, po prostu jest potrzeba, aby
te centra powsta³y w terminie wczeœniejszym. Czy
s¹ ju¿ mniej wiêcej znane miejsca, w których one
powstan¹? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze! Ta data jest
dat¹ spe³nienia wszystkich wymagañ, co oczywi-
œcie nie oznacza, ¿e centra nie mog¹ i nie powinny
zacz¹æ funkcjonowaæ wczeœniej. Daty graniczne
to, po pierwsze, przyjêcie projektu nowelizacji
ustawy, a wiêc zaistnienie mo¿liwoœci tworzenia
tych centrów, po drugie, wnioski wojewodów, któ-
rzy bêd¹ proponowali okreœlone miejsca lokaliza-
cji zak³adu opieki zdrowotnej spe³niaj¹ce wspo-
mniane kryteria – w tych miejscach bêd¹ centra
urazowe – i bêd¹ proponowali wpisanie tych
miejsc w plan zabezpieczania potrzeb ratunko-
wych województwa. Nastêpnie Ministerstwo
Zdrowia bêdzie to akceptowa³o. I wtedy droga, aby
centra zaczê³y funkcjonowaæ, jest otwarta. Oczy-
wiœcie konieczne jest równie¿ zakontraktowanie
œwiadczeñ w okreœlony sposób przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Ale nie ma tutaj potrzeby czeka-
nia, wiele z jednostek, które dzisiaj funkcjonuj¹,
jest przygotowanych do pe³nienia tej funkcji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Borys-Damiêcka.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Czêœæ mojego pytania by³a ju¿ zawarta w pyta-

niach senatora Dajczaka i senatora Karczewskie-
go, a wiêc chcia³abym tylko poszerzyæ te pytania
i o coœ dopytaæ.
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Je¿eli w danym szpitalu jest oddzia³ ratunkowy
i s¹ inne specjalistyczne oddzia³y, które s¹ po-
wi¹zane ze sob¹ zakresem dzia³añ, to kto w takiej
sytuacji bêdzie rozdziela³ kompetencje, kto bêdzie
decydentem? Kto bêdzie decydowa³, czym zajmu-
je siê centrum urazowe, a czym zajmuje siê od-
dzia³ ratunkowy? Kto bêdzie podejmowa³ decyzje
w przypadkach na przyk³ad bardzo nietypowych
czy bardzo skomplikowanych, i jaki to ma wp³yw
na czas potrzebny do postawienia diagnozy? Czy-
ja diagnoza bêdzie wa¿na – czy diagnoza oddzia³u
ratunkowego, czy te¿ diagnoza centrum urazowe-
go, jak bêdzie wygl¹da³a ta wspó³praca? Czy to nie
spowoduje pewnego rodzaju ba³aganu organiza-
cyjnego? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Pani Senator, w momencie, kiedy udzielamy

tego typu pomocy, zawsze potrzebny jest pewien
schemat postêpowania. Ten schemat postêpo-
wania czêœciowo wynika z ustawy i z projektu
rozporz¹dzenia, a czêœciowo bêdzie po stronie
zak³adu opieki zdrowotnej i bêdzie wprowadzony
do regulaminu organizacyjnego szpitala. Po to,
¿eby nie by³o nachodzenia na siebie kompeten-
cji, jest mowa o tym, ¿e pacjent jest kwalifikowa-
ny do danego centrum czy w ogóle do centrum na
podstawie decyzji podjêtej przez zespó³ czy szefa
zespo³u ratownictwa medycznego, który tego pa-
cjenta przejmuje w miejscu zdarzenia. To on
ustala z dyspozytorem medycznym, koordynu-
j¹cym funkcjonowanie ratownictwa medycznego
na danym terenie, miejsce, do którego pacjenta
siê przewozi.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pacjent trafi do zak³adu
opieki zdrowotnej, który jest centrum urazo-
wym, trafi do szpitalnego oddzia³u ratunkowe-
go. W zale¿noœci od tego, z jakim przypadkiem
mamy do czynienia, w szpitalnym oddziale ra-
tunkowym powinien siê stawiæ zespó³ urazowy
o okreœlonym sk³adzie. Sk³ad zespo³u powinien
byæ ustalony w standardach postêpowania, ja-
kimi szpitalny oddzia³ ratunkowy i centrum
urazowe siê kieruj¹. Ów sk³ad powinien byæ
ustalony i wykorzystywany wewnêtrznie. Je¿eli
mamy pacjenta neurochirurgicznego, to musi
pojawiæ siê zespó³, w którego sk³adzie przede
wszystkim bêdzie neurochirurg. Póki nie ma de-
cyzji dotycz¹cych tego, co pacjentowi dolega,
póty musi decydowaæ szef zespo³u urazowego.
On w ka¿dym szpitalu i w ka¿dym momencie

musi byæ znany. Szef zespo³u urazowego prowa-
dzi pacjenta razem z zespo³em do momentu, kie-
dy pacjent nie zostanie zdiagnozowany, kiedy
nie zostan¹ podjête decyzje dotycz¹ce tego,
gdzie, na jaki oddzia³ po postêpowaniu diagno-
stycznym i na przyk³ad na bloku operacyjnym
powinien trafiæ. W momencie, kiedy pacjent zo-
staje skierowany na konkretny oddzia³, zaczyna
za niego odpowiadaæ szef tego oddzia³u, konsul-
tuj¹c oczywiœcie jego leczenie i prowadzenie
z przedstawicielami pozosta³ych oddzia³ów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê o zadanie pytania pana senatora WoŸ-

niaka.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Powoli wyjaœnia siê wiele w¹tpliwoœci, ale mi-

mo to chcia³bym pana ministra o coœ zapytaæ,
bo nie daje mi spokoju kwestia formu³y cen-
trum. Na posiedzeniu komisji mówiliœmy, a pan
minister dzisiaj to potwierdza, ¿e centrum ura-
zowe ma mieæ formu³ê funkcjonaln¹. Ale zwa-
¿ywszy na wzglêdy proceduralne – choæby
zwi¹zane z relacjami z Narodowym Funduszem
Zdrowia, a tak¿e z projektem dofinansowania ze
œrodków funduszy unijnych – trudno sobie wy-
obraziæ, ¿eby centrum urazowe nie mia³o formu-
³y formalnej. To musi byæ jasno zdefiniowany
podmiot, który bêdzie beneficjentem projektów
finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej.
W relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia
mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e dany oddzia³ via szpi-
tal jest beneficjentem œwiadczenia zdrowotne-
go, ale ktoœ musi z³o¿yæ projekt, ktoœ musi uzys-
kaæ œrodki, ktoœ musi rozliczyæ ten projekt itd.,
itd. A wiêc nie da siê chyba uciec od formu³y or-
ganizacyjnej – ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku –...

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pytanie.)

…zamykaj¹c to tylko do formu³y funkcjonal-
nej. I to jest jedna kwestia. Czy w rozporz¹dzeniu
zostanie ona doprecyzowana? Czy te¿ nasze wy-
obra¿enia s¹ inne, a inne s¹ wyobra¿enia Mini-
sterstwa Zdrowia?

I druga kwestia, o relacje. Pan minister w osta-
tniej wypowiedzi, wydaje siê, wyjaœni³ w¹tpliwo-
œci – to szef zespo³u ma kwalifikowaæ pacjenta
czy do SOR, czy do centrum urazowego. Ale nie
da siê chyba unikn¹æ takich sytuacji – mówiê to
w kontekœcie tej pó³torej godziny na dostarczenie
pacjenta – ¿e pacjent najpierw przez zespó³ bê-
dzie przewieziony na SOR i dopiero po podjêciu
leczenia bêdzie jeszcze jedna kwalifikacja i dys-
pozycja przekazania go zespo³owi urazowemu.
Wówczas te pó³torej godziny to z ca³¹ pewnoœci¹
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bêdzie zbyt ma³o. Czy te kwestie w rozporz¹dze-
niu zostan¹ na tyle jasno doprecyzowane, i¿ uda
siê unikn¹æ takich sytuacji: pacjent, najczêœciej
z drogi, SOR i centrum urazowe – a wówczas nie
ma mowy o pó³torej godziny. Dziêkujê. Te dwie
w¹tpliwoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, podtrzy-
mujê to, ¿e mamy do czynienia z uk³adem fun-
kcjonalnym, który dzia³a na bazie istniej¹cej
struktury, na bazie istniej¹cego podmiotu pra-
wa, jakim jest samodzielny publiczny zak³ad
opieki zdrowotnej lub inna forma jego funkcjo-
nowania. Mówimy o centrum urazowym, które
funkcjonuje na bazie struktury, jak¹ jest szpi-
tal. Stron¹, beneficjentem indywidualnym, bê-
dzie oczywiœcie zak³ad opieki zdrowotnej, który
bêdzie sk³ada³ wnioski o okreœlone œrodki finan-
sowe, jak równie¿ bêdzie stron¹ zawieranej
umowy.

W momencie, kiedy mówimy o czasie dotarcia
do centrum urazowego w pó³torej godziny, mó-
wimy o dotarciu do szpitalnego oddzia³u ratun-
kowego. Pamiêtajmy, ¿e pacjent, który znajduje
siê czy w karetce, czy w œmig³owcu, jest pacjen-
tem, który ju¿ jest pod opiek¹ systemu. Te jedno-
stki s¹ tak wyposa¿one, ¿e mo¿na w nich udzie-
laæ pewnej pomocy. W momencie, kiedy pacjent
znajdzie siê ju¿ na szpitalnym oddziale ratunko-
wym, to praktycznie jest w zak³adzie opieki zdro-
wotnej.

Czy bêdzie kierowany na SOR? Zazwyczaj tak,
ale po to budujemy system ³¹cznoœci, po to budu-
jemy system ró¿nego rodzaju kontaktu pomiêdzy
poszczególnymi elementami tego uk³adu, ¿eby ju¿
w zespole ratownictwa medycznego, w karetce,
mo¿na by³o podj¹æ pewne decyzje dotycz¹ce tego,
co dalej z pacjentem nale¿y zrobiæ. Je¿eli przez
osoby udzielaj¹ce pomocy zostanie podjêta decyz-
ja, ¿e przewiezienie pacjenta na szpitalny oddzia³
ratunkowy wyd³u¿y czas udzielenia pomocy, to
mo¿e siê okazaæ, ¿e bezpoœrednio trafi on na blok
operacyjny. Ale to s¹ decyzje, które maj¹ byæ po-
dejmowane w trakcie czynnoœci ratunkowych
i które s¹ oparte o standardy kliniczne przygoto-
wane przez nadzór merytoryczny. Bêd¹ one u³at-
wiaæ podejmowanie decyzji, ale decyzje zawsze
bêd¹ nale¿a³y do tych, którzy te czynnoœci bêd¹
wykonywali.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, pan powiedzia³, ¿e pacjent,
który ju¿ jest w samolocie albo w karetce, jest pod
opiek¹ systemu. Je¿eli spojrzeæ na, w pewnym
sensie analogiczne, centra kardiologiczne, to tak
faktycznie jest. Jest diagnoza i po prostu jest
przekierowanie, je¿eli na przyk³ad jest zawa³ ser-
ca albo potrzebny jakiœ zabieg, czy to do centrum,
czy to do szpitala powiatowego itd.

Ale moje pytanie zmierza do analizy art. 45.
Do treœci artyku³u w obecnym stanie prawnym
dodaliœcie pañstwo centra urazowe, zgodnie
z tym, o czym teraz rozmawiamy. Nie wnikam
w kwestie œwiadczeniodawców, którzy do tej po-
ry funkcjonowali, ale myœmy dodali œwiadcze-
niodawcê – pozwolê sobie tak go nazwaæ – jakim
jest szpital, w którym znajduje siê centrum ura-
zowe. W trakcie tej dyskusji wydaje nam siê, ¿e
to jest coœ ekskluzywnego. Tak jak mo¿na mó-
wiæ o czymœ ekskluzywnym, kiedy mówimy o pa-
cjencie urazowym, który jest otoczony szczegól-
n¹ trosk¹.

Ja nie rozumiem, Panie Ministrze, jak mo¿liwe
jest zachowanie w tym artykule pktu 2, który mó-
wi – z czym hipotetycznie pañstwo, wygl¹da na to,
siê zgadzacie – „W przypadku odmowy przyjêcia
pacjenta urazowego…”. Panie Ministrze, tak nie
mo¿e byæ, ¿e pacjent, który jest zdiagnozowany ja-
ko pacjent urazowy, a diagnoza, jak ju¿ mówiliœ-
my, zosta³a postawiona przez szpitalne oddzia³y
ratunkowe, zespo³y ratownictwa medycznego…
To jest diagnoza osoby, która… Pan senator Kras-
ka zdefiniowa³ w sprawozdaniu, kto to jest pa-
cjent urazowy. A wiêc to jest pacjent, w przypadku
którego istnieje ten czynnik zewnêtrzny. I tak jak
sobie nie wyobra¿amy nieprzyjêcia pacjenta ze
stwierdzonym zawa³em serca bezpoœrednio na
operacjê, na zabieg wstrzymuj¹cy zanik miêœnia,
tak samo ja sobie nie wyobra¿am, ¿e po zdiagno-
zowaniu pacjenta urazowego wysy³amy œmig³o-
wiec LPR albo coœ innego. A nagle pojawi³ siê hipo-
tetyczny zapis: w przypadku odmowy przyjêcia
pacjenta urazowego. Myœlê, ¿e powinniœmy jako
koledzy siê zastanowiæ, czy nie nale¿y wnieœæ po-
prawki, bo takiego zapisu nie mo¿e byæ. Dziêkujê
bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber: Mo¿na?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, zapis nowelizacji musimy

czytaæ w po³¹czeniu z ustaw¹ o Pañstwowym Ra-
townictwie Medycznym. Tam wyraŸnie jest powie-
dziane, ¿e nie ma mo¿liwoœci odmowy udzielenia
pomocy pacjentowi w stanie zagro¿enia ¿ycia czy
zdrowia. Zapis pktu 2 odwo³uje siê do art. 44,
w którym jest mowa o tym, ¿e odmowa przyjêcia
osoby w stanie zagro¿enia ¿ycia czy zdrowia przez
szpital lub oddzia³ ratunkowy skutkuje zastoso-
waniem kary umownej okreœlonej w umowie
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej lub nie-
zw³ocznym rozwi¹zaniem tej umowy.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Pañstwo zak³ada-
cie tak¹ mo¿liwoœæ.)

Ja myœlê, ¿e to jest tak samo jak z kodeksem
karnym. S¹ pewne rzeczy, których nie wolno ro-
biæ, ale i tak siê zdarza, ¿e one maj¹ miejsce. Dla-
tego od razu pokazujemy, jaka kara mo¿e zostaæ
na³o¿ona, je¿eli coœ takiego by siê zdarzy³o. Jest to
pewnego rodzaju penalizacja tych zdarzeñ.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Trzciñski, proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, system ratownictwa medycz-

nego bêdzie poprawnie funkcjonowa³ wtedy, kie-
dy bêd¹ poprawnie dzia³aæ zespo³y ratownictwa
medycznego. To one odpowiadaj¹ za to, ¿eby
w okreœlonym czasie pacjent zosta³ dostarczony
tam, gdzie nale¿y. Zespo³y ratownictwa medycz-
nego s¹ to jednostki komercyjne. Czy pana zda-
niem wprowadzenie do systemu jednostek, które
dzia³aj¹ zgodnie z regu³ami wolnego rynku, nie
stanowi zagro¿enia dla systemu ratownictwa?
Czy te wszystkie regu³y nie rozsypi¹ siê? Czy
w zwi¹zku z tym system regulowany w ustawie
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym nie po-
winien byæ w taki sposób skonstruowany, by ra-
townictwo medyczne na wzór stra¿y po¿arnej czy
te¿ policji by³o s³u¿b¹? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tematu zwi¹zanego z ra-
townictwem, a konkretnie zasad wy³aniania ze-
spo³ów ratownictwa medycznego. To jest uregulo-
wane w zarz¹dzeniu nr 86 prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, rozporz¹dzeniu z ubieg³ego
roku. Czy pana zdaniem to zarz¹dzenie, z tymi re-
gu³ami, które zosta³y przyjête, stanowi rêkojmiê
tego, ¿e zespo³y ratownictwa medycznego bêd¹

spe³niaæ swoj¹ funkcjê? Krótko mówi¹c, chodzi mi
o to, czy kryteria oceny, które w moim przekonaniu
dzisiaj s³u¿¹ w jakimœ stopniu eliminacji tak zwa-
nych jednostek pogotowia przyszpitalnego, zape-
wniaj¹ tak naprawdê realizacjê ustawy o ratowni-
ctwie medycznym. W ostatnim czasie sporo jest
protestów podmiotów, które do tej pory œwiadczy³y
us³ugi medyczne. Jest to zwi¹zane z sytuacj¹, ¿e
od jakiegoœ czasu te us³ugi s¹ œwiadczone przez in-
ne spó³ki komercyjne, wy³onione w drodze kon-
kursu. To pytanie jest zwi¹zane z tymi protestami,
z konfliktem, który w ostatnim czasie doœæ czêsto
jest opisywany równie¿ w mediach. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, Szanowni Pañstwo, dobór je-

dnostek, które realizuj¹ obecnie zadania zespo³u
ratownictwa medycznego, jest dokonywany zgod-
nie z procedur¹ kupowania œwiadczeñ przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Nie ma na chwilê obec-
n¹ ¿adnego ograniczenia dostêpu, nie ma podzia-
³u jednostek ze wzglêdu na to, czy maj¹ charakter
publiczny, czy niepubliczny. Wybór ma byæ doko-
nywany na podstawie okreœlonych kryteriów, te
kryteria trzeba spe³niæ, a w moim przekonaniu
one s¹ doœæ ostre. ¯eby mo¿na by³o z³o¿yæ ofertê,
trzeba spe³niæ ostre kryteria, które Narodowy
Fundusz Zdrowia podaje jako wymagania.
W moim przekonaniu dzisiaj te kryteria s¹ na tyle
ostre, ¿e pozwalaj¹ w sposób prawid³owy wybraæ
zespo³y ratownictwa medycznego, które powinny
realizowaæ te zadania. Obecnie nie ma prac zmie-
rzaj¹cych do zmiany tego systemu i prze-
kszta³cenia go w tak¹ s³u¿bê jak na przyk³ad stra¿
po¿arna. Zawsze trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e oprócz
procedury czasami mamy do czynienia z b³êdami
ludzkimi. I je¿eli dochodzi do jakichœ nieprawid³o-
woœci, to w moim przekonaniu one bardziej wyni-
kaj¹ z niedoskona³oœci przeprowadzenia proce-
dury przez ludzi ni¿ z kryteriów, które s¹ zapisane
jako obowi¹zuj¹ce.

(Senator Marek Trzciñski: By³y dwa pytania.)
Na obydwa stara³em siê udzieliæ jednej odpo-

wiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, w kontekœcie pañskiej odpo-

wiedzi moje pytanie mo¿e ju¿ jest nieaktualne, ale
mimo wszystko wrócê do tematu.
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Pan powiedzia³, ¿e tworzenie centrów urazo-
wych spowoduje zmniejszenie kosztów. Ja siê nie
zgadzam z tym, bo g³ównym celem prowadzenia
centrów urazowych jest zmniejszenie œmiertelno-
œci pacjentów z obra¿eniami wielonarz¹dowymi.
I mam nadziejê, ¿e taki cel zostanie osi¹gniêty. Je-
œli ten cel nie zostanie osi¹gniêty, to szkoda pie-
niêdzy i szkoda naszej pracy nad t¹ ustaw¹. Myœ-
leliœmy, ¿e g³ównym celem ustawy jest w³aœnie
zmniejszenie œmiertelnoœci. No a jeœli zmniejszy-
my œmiertelnoœæ, to koszty leczenia i koszty, które
poniesie Narodowy Fundusz Zdrowia czy pañ-
stwo, bêd¹ wiêksze. Nie ma mo¿liwoœci, ¿ebyœmy
leczyli lepiej i jednoczeœnie taniej. To jest niemo¿-
liwe. Wiem, ¿e pan minister te¿ o tym wie. To, co
pan powiedzia³, jest nieprawd¹. Chcia³em zarea-
gowaæ na to od razu, ale tak siê z³o¿y³o, ¿e mogê
zrobiæ to dopiero w tej chwili.

Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pytanie, bo
ca³y czas nurtuje mnie ten temat i u¿yte przez pa-
na sformu³owanie. W tej chwili tak sobie to wyob-
ra¿am, w³aœnie jako jednostkê funkcjonaln¹,
a nie jednostkê organizacyjn¹. Jeœli pacjent mo¿e
siê dostaæ do takiego centrum, z pominiêciem
bramki, o której pan mówi³, czyli z pominiêciem
SOR dzia³aj¹cego w tym szpitalu, to dok¹d on ma
trafiæ? Gdzie bêdzie szyld „centrum urazowe”?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, bardzo dok³adnie pamiêtam

pana poprzednie pytanie. Pan pyta³ wprost o to,
czy bêd¹ mniejsze koszty funkcjonowania syste-
mu. Oczywiœcie, podstawowym za³o¿eniem jest
zmniejszenie œmiertelnoœci. Co do tego nie ma
w¹tpliwoœci, takie jest za³o¿enie.

Ale odpowiadaj¹c wprost na pana pytanie, od-
nios³em siê do kosztów. I bêdê sta³ dalej na stano-
wisku, ¿e jeœli chodzi o koszty, jakie system dzi-
siaj ponosi z tytu³u diagnozowania, leczenia, po-
pe³nianych b³êdów diagnostycznych, leczenia po-
wik³añ, koñcem czego czêsto jest œmiertelnoœæ, to
s¹ one wiêksze, a po wprowadzeniu tej zmiany bê-
d¹ mniejsze. Bêdê siê przy tym upiera³.

Co do szyldu – chodzi o ró¿nicê w patrzeniu na
centrum urazowe. Pan senator patrzy na to cen-
trum urazowe w uk³adzie strukturalnym, a ja pa-
trzê w uk³adzie funkcjonalnym. W zwi¹zku z tym
szyldem bêdzie funkcja, jak¹ dany zak³ad opieki
zdrowotnej bêdzie musia³ pe³niæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zajmuje siê pan zdrowiem

publicznym od wielu lat, ja równie¿. Oboje zna-
my tak¹ prawdê, ¿e podstaw¹ dobrych roz-
wi¹zañ systemowych jest dobre planowanie.
W zwi¹zku z tym mam pytanie. Czy w tej sytuacji
nie s¹dzi pan, ¿e dobr¹ podstaw¹ do przygoto-
wania i do uchwalenia tej w³aœnie ustawy by³o-
by przygotowanie najpierw sieci szpitali, nastê-
pnie sieci szpitalnych oddzia³ów ratunkowych,
a dopiero potem sieci centrów urazowych? W³a-
œnie na tym tle mo¿na by³oby ustawiæ ten sys-
tem Pañstwowego Ratownictwa Medycznego, ja
tak to sobie wyobra¿am. Przy tym wa¿ne by³oby
jeszcze okreœlenie systemu referencyjnego, bo
wszystko jest bardzo niejasne i wydaje mi siê, ¿e
bêdzie znacznie utrudnia³o wprowadzenie tej
ustawy. Wa¿nym elementem uzasadniaj¹cym
tak szybkie wprowadzenie tej ustawy jest tak¿e
wykorzystanie unijnych œrodków pomocowych,
ale mam wra¿enie, ¿e one mog¹ byæ bardzo nie-
racjonalnie wydatkowane. Bo je¿eli podstaw¹
bêdzie spe³nienie kryteriów, które te¿ s¹ niejas-
ne – chcia³abym te¿ zapytaæ, jakie to s¹ dok³a-
dnie kryteria, to bêdzie drugie pytanie – to w tym
momencie mo¿e byæ tak, ¿e ten, kto bêdzie sil-
niejszy, kto bêdzie mia³ wiêcej stosunków, lep-
sze uk³ady, ten bêdzie mia³ centrum urazowe.
Jest niebezpieczeñstwo nieracjonalnego wydat-
kowania tych œrodków.

I nastêpne pytanie. Ile dok³adnie œrodków unij-
nych rz¹d zamierza przeznaczyæ na dofinansowa-
nie systemu? Czytam ró¿ne materia³y dotycz¹ce
pomocy unijnej i wiem, ¿e na program dotycz¹cy
bezpieczeñstwa zdrowotnego i infrastruktury ma-
my zaplanowane 34,8 miliona euro, a tak¿e 122
miliony z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego czy raczej 104 z tych 122 milionów.
I teraz tak: ile z tego pójdzie na centra urazowe?
Je¿eli to s¹ takie du¿e pieni¹dze, to one powinny
byæ tak ulokowane, ¿eby rzeczywiœcie s³u¿y³y
nam przez parê lat. Jesteœmy zbyt biednym pañ-
stwem, ¿eby wyrzucaæ pieni¹dze.

I kolejna sprawa, która wydaje mi siê tutaj bar-
dzo istotna. Ile skorzystaj¹ dziêki tym pieni¹dzom
szpitalne oddzia³y ratunkowe? One powsta³y
dziêki wielkim oddolnym wysi³kom mened¿erów
ochrony zdrowia tych szpitali. Chcieli, ¿eby ich
szpitale znalaz³y siê w sieci szpitali i w zwi¹zku
z tym czêsto organizowali samorz¹dy… No, czynili
ró¿ne wa¿ne, powiedzia³abym, trudne zabiegi, ¿e-
by zdobyæ pieni¹dze i ¿eby to urz¹dziæ. Ten poten-
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cja³ nie powinien byæ zmarnowany, dlatego mam
takie pytanie.

Mo¿e podzielê swoje pytania, ¿eby móg³ pan na
tê ich czêœæ odpowiedzieæ. Bêdê mia³a jeszcze inne
pytania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê.
Pani Senator, by³a prowadzona dyskusja na te-

mat tego, czy najpierw wybieraæ jednostki, które
bêd¹ centrami urazowymi, czy te¿ najpierw usta-
liæ kryteria. Ró¿ne opinie by³y tutaj wyra¿ane.
W naszym przekonaniu tak jest skonstruowana
ta nowelizacja ustawy i proces, z którym mamy do
czynienia, ¿e najpierw ustalamy kryteria, naj-
pierw w ustawie wpisujemy kryteria, które musz¹
byæ spe³nione, aby dana jednostka mog³a siê sta-
raæ o status centrum urazowego, a póŸniej
w oparciu o te kryteria aplikujemy czy te¿ raczej
wybieramy jednostki, które bêd¹ stara³y siê o taki
status. Te kryteria, jak wspomnia³em, s¹ w moim
przekonaniu doœæ ostre i spe³nienie ich w ca³oœci
bêdzie dane nielicznym jednostkom.

Mamy, po pierwsze, wymóg wspó³pracy z uczel-
ni¹ medyczn¹, jest to wymóg, który trzeba
spe³niæ. Mamy wymóg obligatoryjny, jakim jest
posiadanie oddzia³u ratunkowego, czyli jedno-
stka, która chce byæ centrum urazowym, musi
mieæ w swojej strukturze szpitalny oddzia³ ratun-
kowy. Mamy warunki bezwzglêdne dotycz¹ce od-
dzia³u anastezjologii i intensywnej terapii, zape-
wniaj¹cego gotowoœæ co najmniej dwóch ³ó¿ek,
dwóch stanowisk intensywnej terapii oczeku-
j¹cych na pacjentów urazowych. Mamy wymóg
bloku operacyjnego zapewniaj¹cego gotowoœæ co
najmniej jednej sali operacyjnej na przyjêcie ta-
kiego pacjenta urazowego. Konieczne jest równie¿
posiadanie ca³odobowo dostêpnej pracowni dia-
gnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej.
Musi byæ ca³odobowy dostêp do pracowni endo-
skopii przewodu pokarmowego. Zak³ad opieki
zdrowotnej musi mieæ równie¿ w swojej struktu-
rze co najmniej trzy oddzia³y z wymienionych,
a wiêc chirurgii ogólnej lub obra¿eñ wielona-
rz¹dowych, ortopedii i traumatologii, neurochi-
rurgii lub chirurgii ogólnej z profilem neurotrau-
matologii, chirurgii naczyñ lub chirurgii ogólnej.
Kolejny element, kolejny warunek dotyczy zape-
wnienia w ci¹gu trzydziestu minut dostêpu do
us³ug, do pomocy lekarza kardiochirurga lub to-
rakochirurga. Kolejny element to dysponowanie

l¹dowiskiem dla œmig³owca ratunkowego, zlokali-
zowanym w takiej odleg³oœci od zak³adu opieki
zdrowotnej, w którym mieœci siê centrum urazo-
we, aby bez poœrednictwa specjalistycznych œrod-
ków transportu sanitarnego mo¿na by³o prze-
wieŸæ tego pacjenta bezpoœrednio do tego cen-
trum. A wiêc te wymagania s¹ naprawdê ostre.
One s¹ ostre, dlatego ¿e potrzebna jest taka w³aœ-
nie organizacja i taki sposób funkcjonowania, ¿e-
by to centrum mog³o pe³niæ swoj¹ rolê.

Jeœli chodzi o œrodki finansowe, które s¹ prze-
znaczane na modernizacjê, na doposa¿enie tych
centrów, to tylko na ten element systemu jest
przeznaczona wspomniana kwota 34,8 miliona
euro. To jest na centra urazowe, na dofinansowa-
nie, rozbudowê, remonty i wyposa¿enie centrów
urazowych. Pozosta³e œrodki finansowe wchodz¹
w system, ale nie s¹ przeznaczone tylko i wy³¹cz-
nie na centra urazowe.

Mo¿e jeszcze przy tej okazji móg³bym uzupe³niæ
swoj¹ odpowiedŸ dotycz¹c¹ tego, jaki ma byæ
udzia³ w³asny. Przewidujemy, ¿e beneficjentami
tego programu mog¹ byæ jednostki bud¿etowe al-
bo jednostki spoza sektora finansów publicz-
nych. Jeœli mówimy o jednostkach bud¿etowych,
to w tym momencie udzia³ w³asny, wk³ad w³asny
zostanie zapewniony ze œrodków bud¿etu pañ-
stwa, a jeœli mówimy o jednostkach spoza sektora
finansów publicznych, to ten udzia³ w³asny bê-
dzie w wysokoœci 15%.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze mam ad vo-

cem. Jeszcze ad vocem.)
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku, chcê o coœ dopytaæ.
Panie Ministrze, kiedy to finansowanie na-

st¹pi? Czy najpierw jednostka siê musi wykazaæ,
¿e to wszystko ma i wtedy dostanie œrodki, czy
wska¿e program restrukturyzacji, program adap-
tacji i z góry otrzyma te œrodki? Chodzi tutaj o ten
element uznaniowoœci. Ostatnio kontrola NIK
w Ministerstwie Zdrowia wykaza³a, ¿e bardzo wie-
le szpitali otrzyma³o pieni¹dze przyznawane
w sposób uznaniowy, bez jakichœ jasnych kryte-
riów. Czy tutaj nie bêdzie takiej niejasnej sytuacji,
która spowoduje w³aœnie to, ¿e jedni otrzymaj¹
post factum, a drudzy przed? Kto ma prawo otrzy-
maæ przed, a kto po? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Pani Senator, nie ma mo¿liwoœci starania siê
o œrodki finansowe, je¿eli nie jest siê wpisanym
w program, w plan zabezpieczenia potrzeb ratun-
kowych województwa jako centrum urazowe.
Czyli najpierw konieczne jest uzyskanie statusu
centrum urazowego, a dopiero potem mo¿na bê-
dzie staraæ siê o œrodki finansowe.

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

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, tutaj, w art. 4a, s¹ podane

pewne kryteria, które musi spe³niaæ centrum
urazowe. Chodzi mi miêdzy innymi o wielkoœæ
populacji, chodzi mi o tê odleg³oœæ od centrum.
Jednak w ca³ej ustawie zabrak³o mi jednego
bardzo wa¿nego elementu, jakim jest coœ takie-
go jak na przyk³ad intensywnoœæ ruchu drogo-
wego i wypadkowoœæ. Ja reprezentujê tu woje-
wództwo lubuskie, o nielicznej ludnoœci, bo
mieszka tam tylko milion ludzi, akademii medy-
cznej tam nie ma, choæ s¹ co najmniej dwa szpi-
tale, które spe³niaj¹ wszystkie wymagania tutaj
okreœlone, a wypadkowoœæ jest bardzo du¿a,
gdy¿ jest to województwo tranzytowe. Ca³y ruch
z zachodu Europy do Polski i na wschód idzie
przez to nasze województwo. Helikopter stoi na
lotnisku w Zielonej Górze i wylatuje wielokrot-
nie – wiem to, bo mieszkam ko³o tego lotniska –
w ci¹gu ka¿dego dnia. Domniemywam, ¿e czêœæ
rannych kwalifikowa³aby siê do tego, ¿eby zna-
leŸæ siê w takim centrum urazowym. Ale gdy te-
raz mówi siê tu o dziesiêciu czy dwunastu ta-
kich centrach i jeszcze na dodatek jest ta po-
prawka, ¿e taka jednostka musi wspó³pracowaæ
ju¿ nawet nie z uczelni¹, która prowadzi jak¹œ
tam dzia³alnoœæ… Bo przedtem by³o „publiczn¹
uczelni¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹
i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych”,
a teraz ma to ju¿ byæ akademia medyczna! Na
czym ta wspó³praca ma polegaæ? To jest drugie
pytanie.

Pierwsze pytanie: dlaczego nie s¹ uwzglêdnio-
ne i czy bêd¹ brane pod uwagê, przynajmniej na
etapie tworzenia rozporz¹dzenia, takie elementy
jak: intensywnoœæ ruchu, ruch tranzytowy, wy-
padkowoœæ i tak dalej, a nie tylko to, ¿e pó³tora mi-
liona ludzi czy milion ludzi musi mieszkaæ w woje-
wództwie? I drugie pytanie: na czym to kryterium
wspó³pracy z uczelni¹ medyczn¹ ma konkretnie

polegaæ? Jaki to ma byæ rodzaj porozumienia,
umowy? Bo wyobra¿am sobie, ¿e staraj¹ce siê
o wspó³pracê szpitale bêd¹ ewentualnie chcia³y
takie umowy zawrzeæ. Czy jest zdefiniowane, co
taka umowa ma zawieraæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Popraw-

ka, która zosta³a wniesiona podczas prac komisji
senackiej, nie zmienia… Ona doprecyzowuje po-
jêcie uczelni medycznej po to, ¿eby, tak jak by³o
przyjête w za³o¿eniu, przez to pojêcie rozumieæ
tylko uczelniê medyczn¹, która jest oœrodkiem
klinicznym. W centrum urazowym maj¹ siê odby-
waæ równie¿, jak wspomnia³em, szkolenia kadr
medycznych dla potrzeb systemu ratownictwa
medycznego, a wiêc ta jednostka musi prowadziæ
równie¿ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹. I to taka
wspó³praca kryje siê pod tym pojêciem. Je¿eli
wiêc dana jednostka bêdzie mia³a mo¿liwoœci, ¿e-
by tak¹ dydaktyczn¹ dzia³alnoœæ prowadziæ, bê-
dzie mog³a rozpocz¹æ starania o status centrum
urazowego.

Pamiêtajmy o tym, ¿e centra urazowe maj¹ byæ
jednostkami naprawdê najwy¿szego szczebla re-
ferencyjnego, oferuj¹cymi najbardziej kompeten-
tn¹ i specjalistyczn¹ wiedzê. Podczas dyskusji na
posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu by³a poru-
szona miêdzy innymi kwestia, ¿e jednostki mo¿e
w 80% spe³ni¹ wymogi, które tu s¹ wymienione.
Jednak to jest inny poziom referencyjny i inne za-
dania. I to nie znaczy, ¿e…

By³a te¿ mowa o szpitalnych oddzia³ach ratun-
kowych, pani senator pyta³a o to, czy one nie zo-
stan¹ zmarnowane. Nie, one maj¹ dalej pe³niæ
swoj¹ funkcjê w systemie i maj¹ przyjmowaæ pa-
cjentów, a tylko najciê¿sze przypadki, tylko ci,
którzy bêd¹ spe³niali kryteria dotycz¹ce pacjenta
urazowego, bêd¹ kierowani do centrum urazowe-
go utworzonego na mocy tej ustawy.

Nie tyle intensywnoœæ ruchu czy sieæ dróg bê-
dzie tu decydowa³a o lokalizacji, ile intensywnoœæ
zdarzeñ na danym obszarze. I to oczywiœcie… Ale
skoro mówimy o czasie pó³torej godziny, w którym
trzeba dotrzeæ do centrum urazowego, to jest on
te¿ elementem determinuj¹cym rozmieszczenie
takich centrów. Czyli przed decyzj¹ o lokalizacji
trzeba uwzglêdniæ, po pierwsze, kryteria demo-
graficzne, po drugie, ¿e tak powiem, epidemiolo-
giê zdarzeñ na danym terenie, ale tak¿e mo¿liwo-
œci terapeutyczne i diagnostyczne oœrodka, i przy
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tym wszystkim tak maj¹ byæ te oœrodki rozmiesz-
czone, ¿eby pozwala³o to na dotarcie w pó³torej go-
dziny do takiego centrum ka¿demu poszkodowa-
nemu z terenu ca³ej Polski.

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

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ… Jestem

zwolennikiem tego, ¿eby te centra urazowe po-
wsta³y, jednak obawiam siê o to, czy w wojewódz-
twach, przynajmniej w kilku, miêdzy innymi
w podkarpackim, lubelskim, warmiñsko-mazur-
skim, wystarczy pieniêdzy na funkcjonowanie
w ogóle s³u¿by zdrowia, a co dopiero ratownictwa
tego rodzaju.

Panie Ministrze, moje drugie pytanie odnosi siê
do algorytmu podzia³u œrodków miêdzy wojewó-
dzkie oddzia³y narodowego funduszu. Czy zasa-
dne jest funkcjonuj¹ce w tej chwili dyskrymino-
wanie pod tym wzgledem niektórych województw,
tych, które wymieni³em? Bo œrodki im przydziela-
ne s¹ o wiele za ma³e w zestawieniu z potrzebami.
Do nas, do biur, pewnie te¿ biur poselskich, do-
cieraj¹ monity od marsza³ków, od starostów
w sprawie w³aœnie tego nieszczêsnego algorytmu
podzia³u œrodków na finansowanie szpitali po-
wiatowych, szpitali wojewódzkich. Czy to zostanie
zmienione? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, decyzja kierownictwa resortu

zdrowia jest tutaj jednoznaczna. Algorytm, który
obecnie obowi¹zuje, jest z³ym algorytmem. Trwa-
j¹ prace maj¹ce doprowadziæ do tego, ¿e podzia³
œrodków finansowych bêdzie w najwiêkszym
stopniu opiera³ siê na czynniku populacyjnym.
Pozosta³e elementy, jeœli siê pojawi¹, bêd¹ mia³y
znaczenie wtórne. Jesteœmy œwiadomi, ¿e algo-
rytm, który dzisiaj obowi¹zuje, powoduje du¿e
ró¿nice w wysokoœci œrodków finansowych kiero-
wanych do poszczególnych województw i dlatego
tak¹ zmianê przygotowujemy.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo. Pan senator Trzciñski…)

Przepraszam, jeszcze drugie pytanie, Panie
Marsza³ku. Zapomnia³em o nim. Jeœli chodzi
o dostêp do œrodków finansowych, to podkreœ-
lam, ¿e te œrodki finansowe s¹ ju¿ w chwili obecnej
w systemie i one maj¹ powêdrowaæ za pacjentem
urazowym dok³adnie do tego miejsca, w którym
pacjent bêdzie leczony, czyli zostan¹ przekiero-
wane tam, gdzie pacjent siê znajdzie.

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

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e centra

urazowe s¹ potrzebne. Koncentracja sprzêtu, per-
sonelu – to s¹ te rozwi¹zania, które trzeba zastoso-
waæ, ¿eby pacjenci otrzymali profesjonaln¹ pomoc.
Widzê jednak problem w kwestii dowo¿enia pa-
cjentów. Chcê tu wróciæ do pytania, które zada³em,
kiedy zwraca³em uwagê na to, ¿e zespo³y ratowni-
ctwa medycznego kieruj¹ce siê wzglêdami komer-
cyjnymi, a wiêc zmierzaj¹ce do tego, ¿eby ograni-
czyæ swoje koszty, mog¹ nie byæ zainteresowane
dowo¿eniem pacjentów dalej ni¿ do najbli¿szego
miejsca, w którym pomoc mo¿e byæ udzielona. Ju¿
dzisiaj taka praktyka jest doœæ wyraŸnie widoczna.
Obawiam siê, ¿e w sytuacji, kiedy te zespo³y bêd¹
mia³y dowoziæ pacjentów do centrów, oddalonych
czasami o pó³torej godziny drogi, to w niektórych
przypadkach, z powodów, niestety, finansowych,
pacjent mo¿e nie zostaæ tam dowieziony. Zostanie
on po prostu dostarczony do szpitala i dopiero
w nastêpnym etapie szpital przewiezie go swoj¹ ka-
retk¹ transportow¹ do takiego centrum. Dlatego
jeszcze raz pytam, czy pan minister nie widzi takie-
go zagro¿enia.

Czy nie nale¿a³oby poszukaæ jakichœ rozwi¹zañ
zmierzaj¹cych do tego, ¿eby te zespo³y – które byæ
mo¿e faktycznie powinny byæ komercyjne – by³y
nie tyle zainteresowane, ile przynajmniej… Cho-
dzi o to, ¿eby nie by³o takiej sytuacji jak obecnie,
czyli ¿eby po wejœciu w ¿ycie tej ustawy zespo³y,
d¹¿¹c do ograniczenia kosztów, nie doprowadza³y
do tego, ¿e ich obowi¹zek nie bêdzie w pe³ni reali-
zowany. Czy nie nale¿a³oby na przyk³ad pokrywaæ
choæby kosztów dowo¿enia pacjentów do takich
centrów? Wydaje siê – i takie jest moje przekona-
nie – ¿e z tego powodu ca³y system mo¿e siê po
prostu rozsypaæ i wielu pacjentów nie trafi na czas
tam, gdzie trzeba. I w tej sytuacji ta dysproporcja,
ta przepaœæ dziel¹ca Polskê i takie kraje jak Stany
Zjednoczone – tutaj sprawozdawca o tym wspo-
mina³ – siê utrzyma. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, zawsze bêdziemy mieli do czy-

nienia z pewnym wyborem finansowania œwiad-
czeñ zdrowotnych. Ka¿dy sposób finansowania
ma swoje plusy i minusy. Bez wzglêdu na to, czy
bêdziemy finansowali us³ugê i tym samym powo-
dowali wiêksz¹ motywacjê zespo³u do tego, ¿eby
pojechaæ z pacjentem, czy bêdziemy finansowali
to rycza³tem, zawsze bêd¹ plusy i minusy. System
finansowania, który dzisiaj obowi¹zuje, to jest je-
dno. Ale oprócz tego s¹ warunki umowy, które siê
podpisuje, i z nich jasno i wyraŸnie wynika, ¿e ze-
spó³, który pracuje jako zespó³ ratownictwa me-
dycznego, ma okreœlone obowi¹zki. Tego typu sy-
tuacje mamy dobrze przeæwiczone, jeœli chodzi
o kardiologiê interwencyjn¹. W momencie, gdy
jest postawiona diagnoza ostrego niedokrwienia
miêœnia sercowego, choroby niedokrwiennej i pa-
cjent kwalifikuje siê do przyjêcia przez oddzia³
kardiologii interwencyjnej, on jest wieziony bez-
poœrednio do tego oddzia³u. I nie ma dyskusji, czy
tu, czy gdzieœ indziej. Ma jechaæ do tego oddzia³u,
który jest wskazany.

Po drugie, budujemy system ³¹cznoœci i po-
wiadamiania ratunkowego oraz koordynacji
pracy zespo³ów ratownictwa medycznego ponad
poziomem dysponentów w taki sposób, ¿eby
kierowaæ pacjenta w miejsce, które jest najlep-
sze. O tym, gdzie karetka bêdzie jechaæ, bêdzie
decydowa³ dyspozytor albo koordynator, jeœli
bêdziemy mieli do czynienia ze zdarzeniem ma-
sowym.

Kolejny element, który przychodzi mi do g³owy,
jest taki, ¿e to nie jest tylko i wy³¹cznie kwestia
transportu l¹dowego. Po to rozbudowujemy
i unowoczeœniamy flotê œmig³owców, ¿eby one
mog³y w sytuacjach, w których bardzo liczy siê
czas, kiedy jest du¿a odleg³oœæ czy s¹ trudnoœci
z przewiezieniem pacjenta, bo na przyk³ad jest to
du¿a aglomeracja miejska z korkami i s¹ trudno-
œci z dotarciem do centrum urazowego… Po to
mamy transport lotniczy, który jest w tym mo-
mencie finansowany z bud¿etu pañstwa, aby w³a-
œnie z niego skorzystaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze wrócê do pytania, któ-

re zada³ pan senator Trzciñski, bo mam w¹tpliwo-
œci. Pani minister Kopacz coraz czêœciej mówi, ¿e
bêdzie realizowany plan B. Tak wiêc wiele jedno-
stek mo¿e byæ skomercjalizowanych. Z tego
wzglêdu bêdzie d¹¿enie do du¿ej racjonalizacji
wydatków. I co bêdzie, gdy danemu szpitalowi,
w którym znajduje siê centrum urazowe, bêd¹
koñczy³y siê œrodki na koniec kwarta³u czy mie-
si¹ca, w zale¿noœci od tego, jakie jest tam plano-
wanie? Czy wtedy bêdzie móg³ odmówiæ pomocy?
Bo je¿eli przyjmie wszystkich pacjentów, którzy
siê zg³aszaj¹, to zbankrutuje. I teraz jest pytanie:
jak to siê bêdzie mia³o do zadañ, które ma realizo-
waæ centrum urazowe, i do ekonomii? To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie, które mi siê nasuwa. W zasa-
dzie ca³y czas mówimy o udzielaniu pomocy do-
ros³ym, o ratownictwie dla doros³ych. A co z dzieæ-
mi? Rozmawia³am z pani¹ profesor Skotnic-
k¹-Klonowicz ze szpitala uniwersyteckiego w £o-
dzi, która prowadzi tak¹ w³aœnie jednostkê rato-
wnictwa dzieciêcego, i wiem, ¿e tam jest ogromna
specyfika. Czy planuj¹c dzia³ania, uwzglêdniono
równie¿ specyfikê udzielania pomocy dzieciom?
Bo przyrz¹dami, narzêdziami medycznymi, które
s¹ dla doros³ych, nie wszystko da siê wykonaæ
u dziecka. Czy to jest dok³adnie przemyœlane
i zracjonalizowane?

Trzecia sprawa. S³yszymy, ¿e w ci¹gu pó³torej
godziny pacjent urazowy ma byæ dowieziony do
centrum urazowego czy te¿ do SOR. W medycynie
ratowniczej zawsze mówimy o „z³otej godzinie”.
Jak siê ma ta z³ota godzina do pó³torej godziny,
która tutaj zosta³a przyjêta?

Kolejne pytanie. Ja ju¿ je zadawa³am na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia, ale mo¿e jeszcze trosze-
czkê inaczej je sformu³ujê. Jak bêdzie wygl¹da³o
dowo¿enie pacjenta w kontekœcie stanu naszych
dróg, korków, utrudnieñ, jakie bêd¹ na drogach
jeszcze przez najbli¿szych parê lat? Czy rzeczywi-
œcie ten projektowany system ma szansê na zrea-
lizowanie?

I nastêpne, zwi¹zane z poprzednim, pytanie: jak
wygl¹da nasza sieæ ambulansów medycznych?
Wiem, ¿e sporo zosta³o wymienionych, ale ile jest
jeszcze do wymiany i jaki jest ich stan? Ile jest
w dobrym stanie, wymienionych, po wymianie,
spe³niaj¹cych standardy nowoczesnoœci, a ile jesz-
cze jest takich, które po prostu nie spe³niaj¹ tych
standardów i w³aœciwie je¿d¿¹, bo musz¹?

I kolejna sprawa, dotycz¹ca lotnictwa sanitar-
nego. Jak to wygl¹da, jeœli chodzi… Ile jeszcze jest
starych helikopterów i jakie one maj¹ mo¿liwoœci
pracy, a ile bêdzie ostatecznie tych nowych i do
kiedy zakoñczy siê wymiana helikopterów? Dziê-
kujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê bardzo.
Nie wiem, czy wszystkie pytania zapamiêta³em

i zapisa³em. Zacznê od koñca, od œmig³owców.
Obecnie realizujemy umowê o dostawê dwudzie-
stu trzech œmig³owców, które zast¹pi¹ aktualnie
u¿ytkowane œmig³owce Mi-2. Chodzi o œmig³owce
EC 135 firmy Eurocopter. Pierwszy z nich powi-
nien dotrzeæ do Polski jeszcze pod koniec sierpnia
bie¿¹cego roku, kolejne – sukcesywnie do koñca
2010 r., do koñca przysz³ego roku. Kwestia dotar-
cia do naszego kraju tych œmig³owców to jest jed-
no. Ale oprócz tego one musz¹ zafunkcjonowaæ
w systemie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Czyli to jest kwestia przeszkoleñ, to jest kwestia
wprowadzenia tych œmig³owców do eksploatacji.
Przewidujemy, ¿e pierwszy ze œmig³owców powi-
nien zacz¹æ lataæ po polskim niebie na prze³omie
tego i przysz³ego roku. Docelowo, jak wspomnia-
³em, bêd¹ to dwadzieœcia trzy œmig³owce, które
zast¹pi¹ obecn¹ flotê œmig³owców Mi-2.

Jeœli chodzi o liczbê karetek i tego, w jakim s¹
stanie, to na to pytanie z pamiêci nie potrafiê od-
powiedzieæ. Ale jeœli pani senator pozwoli, przy-
gotujemy tak¹ informacjê. Kilka miesiêcy temu
zakoñczy³o siê postêpowanie o pozyskanie œrod-
ków finansowych na zakup nowych karetek,
które w bardzo du¿ym stopniu wspomog¹ ten
system. Trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e wy-
magania Narodowego Funduszu Zdrowia s¹
bardzo restrykcyjne i karetka, która nie spe³nia
okreœlonych wymogów, nie mo¿e byæ zakon-
traktowana.

Kwestia dowiezienia pacjentów, du¿ych aglo-
meracji, korków i tego typu spraw. Tak jak wspo-
mnia³em, miêdzy innymi po to jest unowoczeœnia-
na baza œmig³owców, flota œmig³owców, ¿eby gdy
bêdziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami,
mo¿na by³o korzystaæ z transportu lotniczego.
W Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Œro-
dowisko”, dotycz¹cym szpitalnych oddzia³ów ra-
tunkowych, jest modernizacja l¹dowisk przyszpi-
talnych miêdzy innymi po to, aby zwiêkszyæ liczbê
takich, które spe³niaj¹ wszystkie wymogi Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego i mog¹ byæ zarejestrowane
jako l¹dowiska, w pe³nym tego s³owa znaczeniu,
dla œmig³owców przy szpitalach. Przypomnê te¿,
¿e centrum urazowe musi mieæ l¹dowisko, które
bêdzie umo¿liwia³o bezpoœredni, bez pomocy
transportu sanitarnego, przewóz pacjenta ze
œmig³owca, z l¹dowiska do szpitalnego oddzia³u
ratunkowego.

Kwestia pó³torej godziny i „z³otej godziny”.
Pó³torej godziny to jest oczywiœcie maksimum i to
nie znaczy, ¿e nie nale¿y d¹¿yæ do skrócenia tego
czasu. Ale zawsze musimy podj¹æ decyzjê, czy
w ci¹gu tej „z³otej godziny” dostarczymy pacjenta
do oœrodka, który bêdzie nie do koñca przygoto-
wany do udzielenia kwalifikowanej, wysokospe-
cjalistycznej pomocy, i bêdziemy brali pod uwagê
dalszy transport pacjenta z tego miejsca, czy te¿,
ze wzglêdu na jego stan i obra¿enia, przewieziemy
go jednak bezpoœrednio do centrum urazowego.
S¹dzê, ¿e w momencie, kiedy pacjent znajduje siê
ju¿ pod opiek¹ na przyk³ad zespo³u ratownictwa
medycznego albo Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, jest pod opiek¹ systemu ochrony zdrowia.

Kwestia centrów dla dzieci. Te centra praktycz-
nie istniej¹, dlatego ¿e wieloprofilowe, wysoko-
specjalistyczne jednostki kliniczne, które zajmu-
j¹ siê dzisiaj przyjmowaniem dzieci, spe³niaj¹
funkcje centrów urazowych dla dzieci, one w tym
systemie ju¿ tak¹ rolê pe³ni¹. W zwi¹zku z tym nie
trzeba tego jakoœ specjalnie doorganizowywaæ.

Kwestia odmowy pomocy, komercjalizacja.
W momencie, kiedy mówimy o planie B, mówimy
o przekszta³ceniu samodzielnych publicznych
szpitali w stuprocentowe spó³ki powiatu, gdzie
100% udzia³ów ma samorz¹d powiatowy. Ta spó-
³ka pe³ni tak¹ sam¹ rolê i ma takie same obowi¹z-
ki, jak samodzielny publiczny zak³ad opieki zdro-
wotnej, a wiêc nie ma prawa odmówiæ pomocy pa-
cjentom, którzy s¹ w stanie zagro¿enia ¿ycia czy
zdrowia.

(Senator Janina Fetliñska: Ale nie mo¿e siê za-
d³u¿yæ.)

Tak samo jak samodzielny publiczny szpital.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie praktyczne, Panie Ministrze. Zga-

dzam siê z tym, ¿e wiêkszoœæ, a w³aœciwie prawie
wszystkie transporty do centrów urazowych po-
winny odbywaæ siê drog¹ lotnicz¹. Ja akurat mam
to szczêœcie – mówi³em o tym ju¿ wczoraj podczas
posiedzenia komisji – ¿e pracujê w województwie
mazowieckim i mam do dyspozycji lotnicze pogo-
towie ratunkowe. Czêsto je wykorzystujemy
i dzia³a ono bardzo dobrze. A moje pytanie jest ta-
kie. Pan minister powiedzia³, ¿e finansuje siê to ze
œrodków bud¿etu pañstwa – no, nie zawsze. Po-
dam taki przyk³ad panu ministrowi. Jest dwóch
pacjentów w stanie ciê¿kim, jednego ju¿ przetran-
sportowano do, powiedzmy, istniej¹cego centrum
leczenia urazów, centrum urazowego, a drugi pa-
cjent zostaje na SOR w jakimœ szpitalu, powie-
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dzmy, wojewódzkim i jest poddawany kilku zabie-
gom, ale jest potrzebny transport. I kto w takiej
sytuacji za ten transport p³aci?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Panie Senatorze, s¹ okreœlone wskazania do
transportu lotniczego i w momencie, kiedy te
wskazania s¹ spe³nione, transport jest finanso-
wany z bud¿etu pañstwa jako us³uga transporto-
wa. Wielokrotnie na ten temat z panem dyrekto-
rem Ga³¹zkowskim rozmawialiœmy i je¿eli nawet
pañstwo ponosicie pewnego rodzaju koszty, to nie
pokrywaj¹ one kosztu transportu…

(Senator Stanis³aw Karczewski: P³aci szpital,
ale nie wiem dlaczego.)

Bo gdyby wszystko by³o zupe³nie bezp³atne, to
moglibyœmy mieæ do czynienia z nadu¿ywaniem
niektórych œwiadczeñ. To jest to, o czym wspomi-
na³em, zawsze musimy próbowaæ znaleŸæ pewne-
go rodzaju równowagê, jeœli chodzi o sposób fi-
nansowania danego œwiadczenia.

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

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce liczby

centrów. Przewiduje siê oko³o dziesiêciu, dwuna-
stu. A dlaczego nie szesnaœcie, czyli tyle, ile jest
województw?

I drugie pytanie. Czy te dwadzieœcia trzy œmig-
³owce bêd¹ stacjonowa³y w jakichœ okreœlonych
punktach? Czy s¹ ju¿ takie punkty? Czy jest ju¿
opracowana jakaœ mapa, gdzie w kraju bêd¹ takie
punkty? Myœlê, ¿e l¹dowisko przy szpitalu nie ma
znaczenia, bo takie l¹dowisko dla helikopterów
mo¿e znajdowaæ siê przy ka¿dym szpitalu. A l¹do-
wiska, a w³aœciwie miejsca, gdzie te helikoptery bê-
d¹ stacjonowa³y, mog³yby byæ zupe³nie gdzie in-
dziej, na przyk³ad w punktach strategicznych, tak
jak mówi³ senator Iwan, tam, gdzie jest du¿a czê-
stotliwoœæ wypadków i zdarza siê wiele niespodzie-
wanych sytuacji. By³oby wskazane, ¿eby helikop-
ter znajdowa³ siê w takim miejscu, gdzie by³by blis-

ko tak zwanego punktu wypadkowego, punktu,
w którym czêsto maj¹ miejsce wypadki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, dziesiêæ, dwanaœcie centrów –

dlatego, ¿e tak szacujemy potrzeby epidemiologi-
czne. W momencie, kiedy mamy organizowaæ cen-
tra urazowe, musimy osi¹gn¹æ pewnego rodzaju
równowagê. Po prostu nie mo¿e byæ za ma³o pa-
cjentów, którzy trafiaj¹ do centrum, czyli nie mo-
¿e byæ za du¿o tych centrów, bo centrum musi
operowaæ, musi pracowaæ po to, ¿eby mieæ odpo-
wiednie doœwiadczenie, odpowiedni¹ praktykê
zwi¹zan¹ z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych.
Epidemiologiczne obliczenia wskazuj¹, o czym
zreszt¹ ju¿ wspomina³em, ¿e je¿eli mielibyœmy
dziesiêæ centrów, to przy dzisiejszym poziomie
wypadkowoœci, urazowoœci, na jedno centrum
œrednio przypada³oby od czterech do oœmiu pa-
cjentów dziennie. Tak¹ analizê przygotowywali
specjaliœci krajowi w dziedzinie medycyny ratun-
kowej i traumatologii. Ale tych centrów nie mo¿e
byæ te¿ za ma³o, bo bêd¹ niewydolne. Obliczenia,
które zosta³y wykonane, jak równie¿ doœwiadcze-
nia krajów zachodnich, w których tego typu cen-
tra ju¿ dzia³aj¹, mówi¹ o takiej a nie innej liczbie
centrów. Z tego wyci¹gamy wnioski, i st¹d taka
w³aœnie liczba centrów – dziesiêæ, dwanaœcie. Ale
je¿eli siê oka¿e, ¿e jest ich za ma³o, to nic nie stoi
na przeszkodzie, ¿eby ich liczba wzros³a. Obecnie
szacujemy, ¿e jest to liczba wystarczaj¹ca.

Kwestia œmig³owców i miejsc stacjonowania.
Oczywiœcie l¹dowiska przyszpitalne to jest jedno,
a bazy, w których stacjonuj¹ œmig³owce, to dru-
gie. W chwili obecnej na terenie Polski jest sie-
demnaœcie takich baz. I po wprowadzeniu no-
wych œmig³owców, które maj¹ wiêksze mo¿liwoœci
techniczne, s¹ szybsze, maj¹ wiêkszy zasiêg, wiê-
ksze mo¿liwoœci nawigacyjne, praktycznie ca³a
Polska, oprócz jednego miejsca, o którym wspo-
mnia³em, bêdzie obszarem obs³ugiwanym przez
te œmig³owce. Jedyn¹ du¿¹ bia³¹ plam¹ bêd¹ oko-
lice Koszalina, gdzie do tej pory, pomijaj¹c bie¿¹cy
rok… no do 2009 r. w Koszalinie by³a uruchamia-
na baza sezonowa. W obecnej chwili ze wzglêdu
na wypadek œmig³owca, który mia³ miejsce na po-
cz¹tku tego roku, nie ma mo¿liwoœci uruchomie-
nia tej bazy, bo dzisiaj nie mamy takiej liczby
œmig³owców, która by na to pozwala³a. Ale uwa¿a-
my, ¿e docelowo w Koszalinie powinna byæ zloka-
lizowana sta³a baza. I wówczas praktycznie ca³y
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obszar kraju, w dziewiêædziesiêciu kilku procen-
tach, bêdzie objêty mo¿liwoœci¹ dotarcia do pa-
cjenta w ci¹gu, jak szacujemy, 25–30 minut od
momentu zg³oszenia. Wtedy bêdzie mo¿liwe do-
tarcie œmig³owca w takim czasie do najdalej po³o-
¿onych obszarów obs³ugiwanych przez dan¹ bazê
lotnicz¹.

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

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym tylko zapytaæ

o kwestiê… Je¿eli pan minister nie móg³by odpo-
wiedzieæ teraz, to prosi³bym o odpowiedŸ na piœ-
mie. Chodzi o nastêpuj¹c¹ sprawê. Oczywiœcie
w tej chwili s¹ ju¿ realizowane wnioski, które zo-
sta³y rozpatrzone przez komisje, w ramach pro-
gramu „Infrastruktura i Œrodowisko”, je¿eli cho-
dzi o zakup ambulansów, a tak¿e sprzêt medycz-
ny na SOR. I w³aœnie tego tematu dotyczy moje py-
tanie. Nie wszyscy chcieli w tym wniosku uj¹æ ca-
³y potrzebny sprzêt, konkretnie chodzi o diagno-
stykê, zabezpieczenie poprzez tomograf kompute-
rowy. Czy pañstwo przewidujecie jeszcze dodat-
kowe œrodki finansowe, które by pozwoli³y, nawet
nie na doposa¿enie, tylko na wymianê tego
sprzêtu? Rozumiem, ¿e centrum urazowe bêdzie
konkurencyjne miêdzy innymi ze wzglêdu na
œrodki dla SOR.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, postêpowanie konkursowe

o œrodki finansowe przeznaczone na rozbudowê
i modernizacjê szpitalnych oddzia³ów ratunko-
wych i modernizacjê l¹dowisk przyszpitalnych
obecnie trwa. Jesteœmy po etapie oceny formalnej
i oceny merytorycznej. Pierwsza czêœæ oceny me-
rytorycznej zosta³a dokonana, lista rankingowa
wisi na stronach centrów systemów informacyj-
nych ochrony zdrowia. Zwiêkszyliœmy iloœæ œrod-
ków finansowych, które na tym etapie przezna-
czyliœmy na to postêpowanie, i kolejne postêpo-
wanie prawdopodobnie bêdzie ograniczone tylko

do modernizacji l¹dowisk, po to, ¿eby miêdzy in-
nymi te elementy systemu po prostu modernizo-
waæ i dopasowywaæ do siebie.

Je¿eli pan senator oczekuje bardziej szczegó³o-
wych informacji, to przeka¿ê je pisemnie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam w³aœciwie tylko jedno pytanie, Panie Mi-

nistrze. Obawiam siê, ¿e dotychczasowe k³opoty
szpitalnych oddzia³ów ratunkowych zwi¹zane
z finansowaniem, ci¹gle tworzony przez nie defi-
cyt, pokazuj¹, ¿e jest to pewne zagro¿enie tak¿e
dla centrów urazowych. Czy móg³by pan jeszcze
raz powiedzieæ, bo nie jestem do koñca pewna, jak
to jest z tym finansowaniem. Czy w przypadku
centrów urazowych za gotowoœæ bêdzie p³acone
z bud¿etu, czy te¿ z Narodowego Funduszu Zdro-
wia? Bo rozumiem, ¿e za œwiadczenia opieki zdro-
wotnej udzielane pacjentom urazowym bêdzie
p³acone z Narodowego Funduszu Zdrowia. A czy
za gotowoœæ równie¿ NFZ bêdzie p³aci³, czy to bê-
dzie jednak wydatek bud¿etu? Je¿eli zaœ to bêdzie
p³acone z bud¿etu, to czy w bud¿ecie planowanym
na 2010 r. jest to ju¿ uwzglêdnione? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê.
Pani Senator, finansowanie centrów urazo-

wych bêdzie odbywa³o siê poprzez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Obecnie nie przewidujemy dodat-
kowego finansowania za gotowoœæ. Za tym prze-
mawia jeden podstawowy argument: te jednostki
obecnie istniej¹, funkcjonuj¹ i utrzymuj¹ swoj¹
gotowoœæ. Zmiana systemowa, funkcjonalna ma
doprowadziæ do tego, ¿e obci¹¿enie pacjentami po
urazach wielonarz¹dowych, pacjentami urazo-
wymi, wzroœnie w okreœlonych miejscach. I za ty-
mi pacjentami pop³yn¹ pieni¹dze, te, które dzisiaj
s¹ rozproszone w systemie. W zwi¹zku z tym jesz-
cze raz powtarzam: jest to finansowanie w ra-
mach jednorodnych grup pacjentów Narodowego
Funduszu Zdrowia, w ramach umowy podpisanej
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ale jakie do-
œwiadczenia ewentualnie w przysz³oœci zbierzemy
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i jak w zwi¹zku z tym to bêdzie wygl¹da³o, jest
spraw¹ otwart¹. Obecnie jednak nie pracujemy
nad takim p³aceniem za gotowoœæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powiedzia³ pan przed chwil¹,

¿e œrednio osiem osób po urazie zosta³oby przywie-
zionych do takiego centrum, gdyby takich centrów
by³o oko³o dziesiêciu. To ju¿ nie wiem, o jakich oso-
bach po urazach pan mówi, bo moje doœwiadcze-
nie jest takie, ¿e podczas sezonu narciarskiego
w Zakopanem dziesi¹tki osób po urazach s¹ przy-
wo¿one do szpitali, i to ró¿nymi sposobami: heli-
kopterem, karetkami, saniami. W szpitalu w Zako-
panem dziennie wyrabia³o siê ponad 2 t gipsu, by³y
takie przypadki. Gdy jeszcze dochodzi³ do tego
wiatr halny i dochodzi³y przypadki zawa³ów i wyle-
wów, zwiêksza³o siê to do kilkudziesiêciu przypad-
ków w ci¹gu jednego dnia, a nawet sz³o w setki
przypadków. Uwzglêdniaj¹c to, chcia³bym od pana
us³yszeæ, czy jest przewidziane umieszczenie na
sta³e l¹dowiska pogotowia ratunkowego w Zako-
panem i czy to jest jakoœ ustalone z TOPR i ze szpi-
talami w Ma³opolsce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, l¹dowisko przy szpitalu w Za-

kopanem jest, funkcjonuje, stacjonuje tam œmig-
³owiec Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, pe³ni¹c okreœlon¹ funkcjê w syste-
mie ratownictwa, wykonuje loty ratunkowe w gó-
rach i transportuje pacjentów do szpitala w Zako-
panem.

Wiêkszoœæ pacjentów, o których pan senator
mówi, to s¹ pacjenci, którzy maj¹ stosunkowo
proste urazy, z³amania wystêpuj¹ce podczas se-
zonu narciarskiego. Centra urazowe maj¹ byæ
przeznaczone dla pacjentów z urazami wielona-
rz¹dowymi, w przypadku których mamy do czy-
nienia z zupe³nie innym mechanizmem. Chodzi
tu g³ównie o wypadki komunikacyjne, jakieœ ka-
tastrofy w kopalniach, ró¿nego rodzaju…

(Senator Tadeusz Skorupa: Ale narciarskie
te¿…)

Oczywiœcie, Panie Senatorze, niektóre wypadki
narciarskie mog¹ siê kwalifikowaæ, ale myœlê, ¿e
zgodzimy siê, ¿e jest to pewien margines w porów-
naniu z najczêœciej wystêpuj¹cymi urazami, któ-
re nale¿¹ do kompetencji oddzia³ów urazowo-or-
topedycznych, takich jak ten, który znajduje siê
w szpitalu w Zakopanem czy te¿ w klinice ortope-
dii w Zakopanem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Haber: Dziêkujê bardzo.)
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.

Proszêozabranieg³osupanasenatoraKrajczego.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e odpowiedzi pana ministra na tak licz-

ne pytania czêœciowo rozwia³y nasze w¹tpliwoœci
co do tej ustawy. Ale oczywiœcie najwiêkszym pro-
blemem jest finansowanie centrów urazowych.
Mówimy o kwocie 38 milionów euro. Jest to na pe-
wno kwota, któr¹ trzeba zwiêkszyæ, bo jak tych
œrodków siê nie zwiêkszy, to byæ mo¿e one prze-
padn¹.

Ile ma byæ tych centrów: dziesiêæ, dwanaœcie?
To ju¿ w jakiœ sposób, wed³ug klucza ustalono:
tam, gdzie s¹ oœrodki kliniczne akademii medycz-
nych i gdzie s¹ kliniki ratownictwa medycznego
w akademiach medycznych. Ale gdzie? Ano tu ju¿
jest problem, tego nie wiadomo. Raczej pierwsze-
go chêtnego chyba nie bêdzie, mo¿e bêdzie z ³a-
panki. Pan profesor Jakubaszko, który w tej chwi-
li przenosi siê do nowego oœrodka, kiwa g³ow¹,
wiêc te¿ chyba nie bêdzie do tego siê pali³, miêdzy
innymi ze wzglêdu na sposób finansowania.

Czy to bêdzie tak samo jak w przypadku szpi-
talnych oddzia³ów ratunkowych – o to pytaliœmy
wczoraj nie tylko pana ministra, pytaliœmy te¿
profesora Karskiego jako konsultanta krajowego
– czyli bêdzie to rycza³t? No, bêdzie rycza³t, tak.
Pan profesor Karski mówi³ jednak – to by³a taka
nuta optymizmu – ¿e negocjuje z Narodowym
Funduszem Zdrowia, aby od 1 stycznia 2010 r.
by³y te¿ finansowane tak zwane procedury wyso-
kospecjalistyczne. Ale ju¿ mieliœmy, jeœli chodzi
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o prezesów NFZ, taki przyk³ad, ¿e miano p³aciæ za
pierwszy i ostatni dzieñ pobytu pacjenta na
OIOM, ¿e miano p³aciæ za pacjenta na OIOM, któ-
rego zgon nast¹pi³ po dwóch, trzech godzinach,
i do tej pory siê nic nie zmieni³o, czyli nie p³aci siê.
Myœlê wiêc, ¿e je¿eli to bêdzie tylko rycza³t, to
wówczas szpitalne oddzia³y ratunkowe, które nie
wszêdzie siê samofinansuj¹… W przypadku cen-
trów urazowych tych œrodków – któryœ z przedsta-
wicieli zwi¹zków zawodowych wczoraj na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia to wylicza³ – wystarczy na
szeœæ, siedem miesiêcy. A póŸniej co?

Jest te¿ taki zapis – pan minister szczegó³owo
o tym mówi³ – ¿e centra urazowe maj¹ mieæ dwa
stanowiska intensywnego nadzoru, dwa ³ó¿ka na
OIOM. Ja przepraszam, ale te ³ó¿ka, a z regu³y jest
ich szeœæ, osiem, niejednokrotnie s¹ maksymal-
nie ob³o¿one. I jak dwa maj¹ byæ zabezpieczone
tylko dla pacjentów centrum urazowego? Zreszt¹
to s¹ najdro¿sze ³ó¿ka. Je¿eli one maj¹ czekaæ na
pacjenta, to ja przepraszam, ale to niestety bêdzie
generowa³o straty. Oczywiœcie s¹ szpitalne od-
dzia³y ratunkowe z prawdziwego zdarzenia, w któ-
rych s¹ sale operacyjne. W zwi¹zku z tym gotowa
sala operacyjna w SOR czy blok operacyjny, gdzie
jest ich piêæ, to te¿ jest sprawa dyskusyjna, ale to
mo¿na ewentualnie jakoœ zaakceptowaæ.

Jest teraz takie pytanie, czy centrum urazo-
we… Tak jak powiedzia³ pan profesor Karski, zre-
szt¹ nieobecny profesor Jakubaszko mówi³ mi
o tym samym, to jest coœ oczekiwanego przez nad-
zór ratownictwa medycznego od dawna, idzie to
w dobrym kierunku. Co do tego ani ja, ani chyba
nikt z kolegów z komisji merytorycznej, i nie tylko,
tak¿e nikt na tej sali, nie ma w¹tpliwoœci. Mamy
SOR. Czy to centrum urazowe nie bêdzie tak zwa-
nym SOR bis? Przecie¿ na dziœ – i to niestety mó-
wiê ze smutkiem – nie uda³o siê przekonaæ ani
p³atnika, ani Ministerstwa Zdrowia, ¿eby POZ
funkcjonowa³ trochê inaczej. Po godzinie 18.00 to
ju¿, jak to siê mówi, bez ³aski, po godzinie 13.00
ju¿ s¹ kolejki pacjentów, którzy w SOR maj¹ zro-
bion¹ diagnostykê laboratoryjn¹, obrazow¹, i nie-
jednokrotnie specjalista jest na dy¿urze, i te¿
przyjmie takiego pacjenta. Zatem SOR nie spe³nia
swojej funkcji i dziêki temu niestety generuje ko-
szty, oczywiœcie te z³e koszty.

Jest zapisane, ¿e dopiero rozporz¹dzenie mini-
stra zdrowia okreœli, o co pyta³ mój szanowny ko-
lega senator Karczewski, my nie wiemy, co okreœ-
li, ale w ka¿dym razie ma ono okreœliæ miêdzy in-
nymi minimum zatrudnienia dla centrum. Ja py-
ta³em tak¿e pana profesora Karskiego, kto bêdzie
szefem tego zespo³u. Zaraz o tym powiem, bo to,
co powiedzia³ pan minister, jest dla mnie optymi-
styczne; za chwileczkê do tego wrócê. Jesteœmy
jednak przyzwyczajeni do tego, ¿e jest oddzia³, jest
ordynator, jest oddzia³owa, jest dy¿urka lekar-

ska, jest dy¿urka pielêgniarska, gabinet zabiego-
wy itd., itd. Oczywiœcie ja z tym od dawna próbujê
walczyæ, bo uwa¿am ¿e jest szpital. To, co pañ-
stwo nazywacie centrum urazowym… Jest szpital
i tam s¹ tak zwane ³ó¿ka ostre oraz ³ó¿ka dla pa-
cjentów zdiagnozowanych, przewlekle chorych.
I to jest niewa¿ne, czy to jest pacjent… Oczywiœcie
wa¿ne jest to, czy w danym pomieszczeniu jest
mê¿czyzna, czy kobieta, ale nie jest wa¿ne to, czy
to jest pacjent z oddzia³u wewnêtrznego, chirurgi-
cznego. Oczywiœcie mówimy o tak zwanych ³ó¿-
kach ostrych, chodzi o to, ¿eby ci pacjenci mogli
zajmowaæ ³ó¿ka, powiedzmy, czêœci hotelowej.

To jest nie do przeskoczenia, proszê mi wierzyæ,
ja mia³em torakochirurgiê. Miêdzy innymi ze
wzglêdu na to, ¿e jest ma³o specjalistów, a rozpo-
rz¹dzenie z 2005 r. mówi³o o tym, ¿e musi byæ mi-
nimum trzech torakochirurgów, tymczasem jest
ich oko³o czterdziestu czy piêædziesiêciu w kraju,
by³o wiadomo, ¿e to siê nie utrzyma w takiej for-
mie, ale mo¿e to byæ pododdzia³, apelowa³ o to
profesor Ko³odziej, konsultant wojewódzki. Oczy-
wiœcie nie do przeskoczenia by³o to, ¿eby torako-
chirurgia mog³a siê staæ pododdzia³em oddzia³u
chirurgii, tym bardziej ¿e mam SOR i de facto ci
torakochirurdzy, którzy byli u mnie, pracuj¹ teraz
u profesora Jakubaszki. A potrzeba jest, bo tora-
kochirurgii nie ma w ca³ym województwie. S¹ sy-
tuacje, zw³aszcza w przypadku urazów wielona-
rz¹dowych itd., itd., w których torakochirurg robi
pewne rzeczy. Oczywiœcie nie ma problemu, jest
wezwanie, tak zwana gotowoœæ i w razie czego on
dojedzie do oœrodka klinicznego. Czasami jest to
nawet lepsze ni¿ czekanie na helikopter, ¿eby za-
wióz³ pacjenta na torakochirurgiê do oœrodka kli-
nicznego, bo helikopter nie zawsze mo¿e l¹dowaæ,
czasem go nie ma, bo jest wykorzystywany do cze-
goœ innego.

To, co powiedzia³em, to jest to, co dla mnie jest
optymistyczne, czyli nowa jakoœæ, o co pyta³ rów-
nie¿ pan senator Karczewski, nowa jakoœæ, która
polega na tym, ¿e dowiedzieliœmy siê – to do pana
senatora Sidorowicza – a nie wiedzieliœmy tego
wczeœniej, ¿e to nie chodzi o jakiœ tam wyodrêb-
niony twór, tylko to jest w³aœciwie czêœæ tego
wszystkiego. To oznacza, ¿e pacjent, który bêdzie
w centrum urazowym, bêdzie móg³ byæ te¿ pa-
cjentem przyk³adowo oddzia³u kardiochirurgii,
oddzia³u chirurgii urazowo-ortopedycznej, neu-
rochirurgii, je¿eli oczywiœcie takie oddzia³y bêd¹
w szpitalu wielospecjalistycznym. I tak musi byæ,
to jest w tym momencie wa¿ne.

Wa¿ne jest te¿ to, kto odpowiada – bo takie py-
tania te¿ tu by³y – za podjêcie decyzji, czy tego pa-
cjenta mo¿emy leczyæ w SOR, czy ewentualnie
w szpitalu wielospecjalistycznym, czy trzeba go
przekazaæ drog¹ lotnicz¹ lub inn¹ do centrum
urazowego. Je¿eli jest OIOM, s¹ ³ó¿ka, biega dwu-
nastu anestezjologów i siê jeden o drugiego poty-
ka itd., itd., bo s¹ takie szpitale… To nie jest tak,
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jak mówi³ pan senator Karczewski, ¿e on jest sam
- nie, czasem jest dwunastu, oœmiu pod telefonem
i jeszcze ewentualnie paru specjalistów. S¹ takie
szpitale rejonowe, s¹, funkcjonuj¹ i nawet nie ma-
j¹ d³ugów, bo w ten sposób mo¿na wynegocjowaæ
pewne kontrakty.

Nastêpna sprawa to legislacja. Tutaj ju¿ wszys-
tko powiedziano. Kolejny raz jest to taka przepy-
chanka pomiêdzy tym, co dostajemy z Sejmu,
a tym – jeszcze raz dziêkujê naszym legislatorom –
co nam mówi¹ nasi legislatorzy, którzy siê z tym
nie zgadzaj¹. Skoro to przysz³o z Sejmu, to de fa-
cto moglibyœmy klepn¹æ i niech idzie dalej. Chodzi
konkretnie o pojêcie „pacjent urazowy”. W usta-
wie wystêpuje to szesnaœcie razy. Pytaliœmy, czy
to ma byæ pacjent urazowy czy pacjent po urazie,
bo de facto mo¿na by by³o i do tego siê sk³aniaæ.
Pani dyrektor z ministerstwa kiwa g³ow¹. Tak,
faktycznie przeg³osowaliœmy pojêcie „pacjent
urazowy”, tak jak „pacjent kardiologiczny”, ale nie
wiem, czy wszyscy w tym przypadku jesteœmy do
koñca przekonani, ¿e ma to byæ pacjent urazowy,
a nie pacjent po urazie. To zmienia pewne rzeczy,
ale s¹ te¿ inne sprawy.

Pani Dyrektor, je¿eli pani na posiedzeniu komi-
sji zmienia nam zdanie w ustawie, kropkuje je, bo
pañstwo siê na coœ zgadzacie lub nie, to ja prze-
praszam. Do tego chodzi o ustawê w trybie pil-
nym, która ma byæ przyjêta dzisiaj w punkcie
pierwszym porz¹dku obrad. Jednak to nie jest pi-
sanie czegoœ na kolanie, bo za tym idzie odpowie-
dzialnoœæ finansowa, prawna i jeszcze inna. My
sobie zapiszemy, my sobie przeg³osujemy, ale
póŸniej ktoœ ten materia³ ma i bêdzie siê móg³
ewentualnie gdzieœ przepychaæ. Rodzina, której
na przyk³ad nie udzieli siê pomocy, rodzina, która
siê dopatrzy, ¿e nie dowieziono torakochirurga,
bo by³ potrzebny w centrum urazowym itd., itd.
Takie zabezpieczenie powinno byæ, zgodnie z zapi-
sami tej ustawy.

Nie ma w tej chwili wœród nas pana senatora
Knosali, ale myœlê, ¿e to, o co on dopytywa³ odnoœ-
nie do ratownictwa medycznego i SOR, jest istot-
ne, bo faktycznie z profesorem Sosad¹ tworzyliœ-
my pierwsze struktury ratownictwa medycznego
w kraju. Profesor Sosada jest z województwa ka-
towickiego, tak jak profesor Jakubaszko. W ka¿-
dym razie jest pewna obawa o to, czy to, co zrobi-
liœmy, idzie w tym kierunku, czy to nie jest jeszcze
coœ innego, bo o tym te¿ by³a wczoraj mowa. Kar-
diologia œwietnie posz³a do przodu. Czy to nie jest
pewna zazdroœæ kolegów ortopedów i nie tylko?
Czy nie chodzi o to, ¿eby stworzyæ coœ takiego, ¿e-
by coœ takiego funkcjonowa³o. Za kardiologi¹,
zw³aszcza inwazyjn¹, posz³y du¿e pieni¹dze. Czy
to nie idzie w kierunku stworzenia czegoœ kolej-
nego, bo trzeba tê kasiorê z³apaæ? Ja bardzo prze-
praszam, mamy przecie¿ onkologiê, mamy pewne

programy, które nie id¹. Mo¿e akurat nie czas,
aby w tym miejscu o tym mówiæ, ale to s¹ wa¿ne
sprawy. Mamy miêdzy innymi perinatologiê, opie-
kê nad wczeœniakiem, o której mo¿na by mówiæ,
bo mo¿e to te¿ wymaga takiego centrum itd., itd.
To s¹ sprawy, które s¹ wa¿ne.

Jest te¿ to, co jest dla mnie wa¿ne, a co powie-
dzia³ pan profesor Karski, zreszt¹ pyta³em o to pa-
na ministra. Otó¿ centra urazowe to jest pierwszy
etap w ratownictwie. I faktycznie drugim etapem
bêdzie doposa¿enie tych, które dobrze funkcjonu-
j¹ w wielospecjalistycznych oddzia³ach, szpita-
lach, powiedzmy, nie na peryferiach, ale gdzieœ
tam w szpitalnych oddzia³ach ratunkowych,
gdzie bêdzie mo¿na jeszcze zakupiæ za œrodki bu-
d¿etowe tomograf komputerowy czy rezonans
magnetyczny, bo to jest niezbêdne.

(G³os z sali: Czas, czas…)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ju¿ dwana-

œcie minut…)
Nie przekroczy³em jeszcze czasu?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak,

tak, ju¿ o trzy minuty.)
To ju¿ koñczê, przepraszam najmocniej.
Drodzy Pañstwo, co jeszcze jest rzecz¹ wa¿n¹?

To z kolei wyci¹gnêli legislatorzy, ale to ju¿ nie
chodzi o jakieœ jêzykowe… Nie ma tutaj pani sena-
tor Bochenek, wiêc mo¿emy sobie mówiæ, ¿e to
jest jak z tym jêzykiem, tak w lewo czy w prawo…
Ale myœlê, ¿e to nie o to chodzi. Tu chodzi o ten
okres przejœciowy, 2013 r. My czekamy, Panie Mi-
nistrze, jako ci, którzy tymi sprawami zarz¹dzaj¹,
na ustawê, która ma zmieniæ ustawê obowi¹zu-
j¹c¹ do roku 2012. Chodzi o zmianê programów
dostosowawczych sanitarnych i tak dalej, i tak
dalej. Chodzi o ustawê, która ma byæ jeszcze zmo-
dyfikowana, ¿eby zmieniæ to, co, powiedzmy, oka-
za³o siê niemo¿liwe do zrealizowania miêdzy inny-
mi w gabinetach prywatnych. No, koledzy mnie
bombarduj¹ pytaniami, dlaczego musz¹ mieæ pe-
wne rzeczy, w³aœciwie to ju¿ jest kompleks rzeczy,
którego im siê w tych nowych warunkach nie
op³aca mieæ. I ma byæ jakaœ nowelizacja, jakaœ
zmiana tego.

Myœlê te¿ – koñczê ju¿, Panie Marsza³ku – ¿e rok
2013 ma oznaczaæ miêdzy innymi to, co jest naj-
wa¿niejsze dla ratownictwa medycznego: l¹do-
wiska. Tak, l¹dowiska, a w³aœciwie, jak to siê na-
zywa prawid³owo, miejsca do l¹dowania dla ma-
szyn, które bêd¹ siada³y… no, mo¿e nie na budyn-
kach szpitalnych, jak to pokazuj¹ nam w filmach,
ale bêd¹ po prostu siada³y przy oddzia³ach SOR,
co jest bardzo istotne, w odleg³oœci najwy¿ej dwu-
stu, trzystu metrów, a nie gdzieœ na jakimœ sta-
dionie. Oczywiœcie sytuacje s¹ ró¿ne, ale tak to
powinno byæ zorganizowane. S¹ jednak takie wo-
jewództwa, miêdzy innymi moje… Zreszt¹ pyta-
³em o to pana ministra, bo pani minister Kopacz
obiecuje, ¿e na pewno bêd¹, wszyscy siê, ¿e tak
powiem, zapalaj¹, ¿e musz¹ byæ… Chodzi o bazy
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lotnictwa sanitarnego. A przecie¿ wiemy, ¿e s¹
województwa, gdzie obecnie praktycznie nie ma
miejsca do l¹dowania przy szpitalu wojewódzkim.
Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Zanim przejdê do kwestii ustawy, powiem pa-

rê s³ów dotycz¹cych, proszê pañstwa, szanowa-
nia siebie nawzajem, bycia w zgodzie z regulami-
nem, który sami uchwalaliœmy. Otó¿ gdy mamy
sesjê pytaniow¹, to obowi¹zuj¹ pewne ogranicze-
nia. A tymczasem sesja pytaniowa zamienia siê
w sesjê dyskusyjn¹. Mogê powiedzieæ, ¿e wtedy,
od czasu do czasu, z zazdroœci¹ patrzê na regula-
cje sejmowe, bo w Sejmie próbuje siê to w³o¿yæ
w pewne ramy. Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e i tu pan
marsza³ek powinien pilnowaæ czasu wyst¹pieñ.
Nie ma, moim zdaniem, powodu, nawet jeœli ktoœ
ma coœ konkretnego do powiedzenia, by nie trzy-
maæ pewnego standardu. Jest to te¿, jak mówiê,
sytuacja, która dowodzi pewnego braku posza-
nowania siebie nawzajem, bo jeœli ktoœ by³ naj-
pierw przez godzinê nieobecny podczas sesji py-
taniowej i potem zadaje pytanie, które ju¿ pada³o
ze dwa razy, to ci, którzy na sali byli obecni, s¹
w ten sposób karani. Tak ¿e naprawdê kierujê tu
apel do nas wszystkich o to, ¿ebyœmy próbowali
choæ trochê trzymaæ siê regu³ gry, szanowaæ coœ,
co jest prób¹ ich ustalenia. Tak, jesteœmy izb¹,
której cz³onkowie daj¹ sobie zdecydowanie wiêk-
sze mo¿liwoœci zabierania g³osu, stawiania py-
tañ, ale jednoczeœnie musimy zdawaæ sobie
sprawê, ¿e zadaj¹c pytanie, zajmujemy czyjœ
czas. I ¿e jakaœ ekonomia w tym wszystkim i po-
szanowanie drugiego cz³owieka powinny obo-
wi¹zywaæ. Ale to tak na marginesie.

Dzisiaj, proszê pañstwa, chcê powiedzieæ
o dwóch aspektach tocz¹cej siê debaty. Przede
wszystkim jest to, co dotyczy ustawy – zaczynamy
bowiem regulowaæ sprawê, która ci¹gle bardzo
niekorzystnie wyró¿nia Polskê na tle cywilizowa-
nych krajów. Bo ci¹gle mamy ogromn¹ œmiertel-
noœæ w wypadkach, ci¹gle mamy ogromne zró¿ni-
cowanie jakoœciowe œwiadczeñ, które dajemy
obywatelom, a jest to uzale¿nione od tego, czy s¹
oni bli¿ej, czy dalej od funkcjonuj¹cego szpitala
wielospecjalistycznego. I dlatego bardzo siê cie-
szê, ¿e wreszcie robimy coœ takiego, co mo¿e zde-
cydowanie poprawiæ statystyki. Gdybyœmy jesz-
cze tylko zdo³ali wyjœæ poza patrzenie jednokie-
szeniowe… Bo je¿eli ograniczymy liczbê osób, któ-

re z naszych centrów urazowych wychodz¹ jako
niepe³nosprawne, to ten rachunek ci¹gniony, na-
wet ekonomiczny – bo ju¿ nie mówiê tu o losach
ludzi, którzy uzyskaj¹ lepsz¹ jakoœæ œwiadczenia
– bêdzie z pewnoœci¹ bardzo korzystny.

Proszê pañstwa, bardzo siê cieszê, ¿e stworzo-
no narzêdzie, które daje szansê na wdro¿enie tego
systemu pomocniczoœci. Bowiem nie struktura,
ale zasada pomocniczoœci decyduje o tym, co po-
winno siê danemu pacjentowi politraumatyczne-
mu zapewniæ, gdy zachodzi potrzeba. I tutaj usta-
wodawca, moim zdaniem bardzo s³usznie, uciek³
od tworzenia struktur, stworzy³ za to dobre ramy
wspieraj¹ce pewne funkcjonalne organizowanie.
To, co kiedyœ by³o regu³¹ sztuki, czyli konsylium
zbieraj¹ce siê wokó³ pacjenta, jest, praktycznie
rzecz bior¹c, w odniesieniu do sytuacji najciê¿-
szych, przywracane – i za to trzeba ustawodawcy
podziêkowaæ. A wiêc wyrównujemy szanse,
zmniejszamy ró¿nice w dostêpie do leczenia. Robi-
my to te¿ ewolucyjnie, bo mówimy: najpierw dzie-
siêæ, dwanaœcie centrów. I to jest szalenie wa¿ne,
¿e bêdziemy patrzeæ, jakie to bêdzie mia³o skutki.

Wreszcie chcia³bym powiedzieæ o drugim
aspekcie tej ustawy, proszê pañstwa. Trzeba po-
patrzeæ na ni¹ w œwietle ca³ego systemu fun-
kcjonowania œwiadczeñ. A mianowicie wreszcie
przyjmujemy tutaj jakieœ dosyæ zdecydowane
kryteria powo³ywania funkcjonalnych struktur.
Mówimy przede wszystkim, ¿e zespó³, który
udziela tych œwiadczeñ, musi wykonywaæ tak¹
liczbê procedur, by nie traciæ swoich kompeten-
cji fachowych. Musi wiêc wykonywaæ tych pro-
cedur du¿o. Dostrzega siê te¿ to, ¿e je¿eli bêdzie
wykonywa³ ich du¿o, to bêdzie szansa na to, ¿e
bêdzie to sprzyja³o ekonomicznej efektywnoœci,
to znaczy, ¿e pozwoli to na bezpieczne funkcjo-
nowanie tego typu centrów.

I je¿elibyœmy popatrzyli na to w kategoriach
pracy nad systemem, to móg³bym powiedzieæ tak:
oby to doœwiadczenie z powo³ywaniem centrów
prze³o¿y³o siê na coœ, czego nie uda³o siê zrobiæ do
tej pory ¿adnej z ekip – choæ by³y nawet wyznacza-
ne w tej sprawie terminy – to znaczy na zbudowa-
nie sieci szpitali. Bo przecie¿ tak naprawdê maj-
strujemy przy systemie. I je¿eli tego nie zrozumie-
my, je¿eli nie bêdziemy potrafili przenieœæ tego do-
œwiadczenia z budowania funkcjonalnych cen-
trów na myœlenie organizacyjne, je¿eli nie zrozu-
miemy, ¿e szpital, tak¿e rejonowy, powiatowy,
musi mieæ swój rejon wychwytu, rejon do obs³ugi-
wania… Bo musi byæ uzasadnienie ekonomiczne
jego standardu, ale tak¿e ludzie, którzy tam pra-
cuj¹, musz¹ móc utrzymaæ swoje kwalifikacje po-
przez wykonywanie okreœlonej liczby procedur.
I to nie jest, proszê pañstwa, ¿adna rewolucja.
O tym powinniœmy wiedzieæ, zanim siê zabierze-
my za naprawê systemu.

I wreszcie powiem tak: cieszmy siê z tego, ¿e
w tym akurat aspekcie mamy ustawê, która w do-
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brym kierunku prowadzi nasze bezpieczeñstwo
zdrowotne. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wejœcie w ¿ycie ustawy o Pañstwowym Rato-

wnictwie Medycznym powinno poprawiæ bezpie-
czeñstwo zdrowotne Polaków. Intencj¹ jej jest bo-
wiem zapewnienie ci¹g³oœci szybkiego postêpo-
wania diagnostycznego, zapewnienie komplekso-
wego leczenia w jednym z wysokospecjalistycz-
nych szpitali zajmuj¹cych siê pacjentami z ciê¿ki-
mi, mnogimi lub wielonarz¹dowymi obra¿eniami
cia³a, a tym samym przyczynienie siê do zmniej-
szenia powik³añ, a tak¿e do obni¿enia wysokich
obecnie wskaŸników œmiertelnoœci i kalectwa po-
urazowego.

D¹¿enie do poprawienia alarmuj¹cych staty-
styk, wed³ug których szpitalna œmiertelnoœæ pou-
razowa jest w Polsce o po³owê wy¿sza ni¿ w Sta-
nach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, jest
s³uszne. Niemniej jednak co do samej ustawy ist-
niej¹ pewne zastrze¿enia.

Pierwsze moje zastrze¿enie wydaje siê najbar-
dziej oczywiste, a dotyczy liczby centrów urazo-
wych, sposobu ich wy³aniania i rozmieszczania,
oraz, co wa¿ne, ich dalszego finansowania. Doty-
czy tak¿e rozbie¿noœci co do kryteriów kwalifikacji
osoby w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego
do leczenia w centrum urazowym. Projektodawcy
ustalili liczbê dziesiêciu do dwunastu centrów
urazowych, z za³o¿eniem, ¿e centrum urazowe
przypada na mniej wiêcej dwa miliony osób. Je-
dnak dokonuj¹c prostej kalkulacji, dochodzi siê
do wniosku, ¿e po uwzglêdnieniu zapotrzebowa-
nia w niektórych województwach nawet na dwa
centra, w mniej wiêcej oœmiu województwach ta-
kie centrum urazowe najpewniej w ogóle nie po-
wstanie. Czy wobec tego nie przewidziano zbyt
ma³ej liczby tych oœrodków jak na nasze trzydzie-
stooœmiomilionowe pañstwo?

Co wiêcej, brakuje jasnych kryteriów wy³ania-
nia tych centrów. Nie przedstawiono prac anality-
cznych, jak choæby map urazowoœci wielona-
rz¹dowej, które pokaza³yby, gdzie te centra po-
winny powstaæ. W projekcie czytamy, ¿e centra
urazowe maj¹ byæ umieszczone przez wojewodê
w wojewódzkim planie dzia³ania systemu Pañ-
stwowego Ratownictwa Medycznego.

Moje pytanie: w jaki sposób zostan¹ wy³onione
szpitale, które bêd¹ baz¹ dla funkcjonowania

centrów urazowych? Czy zwa¿ywszy na fakt, ¿e
mamy niewiele czasu na pe³ne dostosowanie wy-
branych szpitali do wszystkich kryteriów ustawy,
nie nale¿y siê obawiaæ, ¿e wyst¹pi znaczna uzna-
niowoœæ w wy³anianiu tych centrów? Pytanie ta-
kie mo¿e rodziæ choæby fakt, ¿e, jak czytamy
w uzasadnieniu projektu, centrum urazowe ma
stanowiæ bazê dydaktyczn¹ i szkoleniow¹ dla
kadry medycznej. W samej ustawie zapis jest bar-
dzo niejednoznaczny, mówi siê o wspó³pracy
z publiczn¹ uczelni¹ medyczn¹. Czy zatem centra
urazowe powstan¹ tam, gdzie s¹ uczelnie medy-
czne? Czy nie mo¿na tego zapisaæ bardziej jedno-
znacznie, co rozwi¹za³oby problem uznaniowoœci,
a jednoczeœnie pozwoli³oby po³o¿yæ szczególny
nacisk wprowadzonych zmian w³aœnie na dydak-
tykê?

W zwi¹zku z kwesti¹ liczby i rozmieszczenia
centrów urazowych oczywiœcie nasuwa siê pyta-
nie, ile takich centrów powstanie w województwie
lubelskim? Przypomnê tylko, ¿e Lubelszczyzna li-
czy w chwili obecnej ponad dwa miliony miesz-
kañców, zreszt¹ jest i inna kwestia dotycz¹ca na-
szego regionu: obecnie wiêkszoœæ osób hospitali-
zowanych w wyniku urazów trafia na tamtejsze
oddzia³y ortopedii. W zwi¹zku z tym oddzia³y takie
maj¹ obecnie bardzo du¿e tak zwane nadwykona-
nie i jest problem z terminowym p³aceniem za to.
Ten stan rzeczy pewnie nadal bêdzie siê utrzymy-
wa³, nawet gdy powstanie centrum urazowe w na-
szym regionie. Czy ministerstwo planuje zatem
zwiêkszenie œrodków finansowych dla szpitali,
w których nie powstan¹ centra urazowe, a w któ-
rych mimo to nadal bêd¹ œwiadczone liczne us³ugi
zwi¹zane z leczeniem urazów?

Drugie moje zastrze¿enie dotyczy ewentualne-
go konfliktu kompetencyjnego miêdzy centrami
urazowymi a funkcjonuj¹cymi szpitalnymi od-
dzia³ami ratunkowymi. Obawiam siê tutaj pew-
nego rodzaju sporu o to, który pacjent ma trafiæ do
SOR, a który do centrum urazowego, oraz proble-
mów z funkcjonowaniem samych SOR w sytuacji,
gdy wiêkszoœæ pacjentów zostanie, jak to siê mó-
wi, przesuniêta do centrów urazowych.

Jest, moim zdaniem, jeszcze inny wymiar kon-
fliktu administracyjnego. Co z ludŸmi, którzy
w danym szpitalu bêd¹ pacjentami centrum ura-
zowego, a jednoczeœnie – pacjentami innego od-
dzia³u wchodz¹cego w sk³ad centrum urazowe-
go? Kto bêdzie za tych pacjentów odpowiada³, kto
bêdzie koordynowa³ funkcjonowanie i pracê
w szpitalu?

Zachodzi te¿ kolejna obawa w zwi¹zku z zapi-
sem projektu ustawy, w którym mowa, ¿e centra
urazowe po udzieleniu œwiadczeñ pacjentowi ura-
zowemu kieruj¹ go do oddzia³u szpitala na terenie
centrum lub innego zak³adu opieki zdrowotnej.
Czy nie bêdzie zatem dochodziæ do zjawiska zbyt
szybkiego odsy³ania pacjenta, wymagaj¹cego je-
szcze kompleksowego leczenia i d³ugotrwa³ej re-
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habilitacji, do innych szpitali, które bêd¹ musia³y
ponieœæ du¿e koszta dalszego leczenia?

Moje zastrze¿enia budzi tak¿e kwestia finanso-
wania centrów urazowych. W chwili obecnej pro-
ponowana jest zmiana beneficjenta z systemowe-
go, jakim by³ minister zdrowia, na indywidualne-
go, którym bêd¹ wy³onione na podstawie ustawy
centra urazowe. Powodem jest d¹¿enie do skute-
cznego i szybkiego zakoñczenia wydatkowania
i rozliczenia œrodków finansowych, które s¹ prze-
widziane w priorytecie XII Programu Operacyjne-
go „Infrastruktura i Œrodowisko” na dofinanso-
wanie rozbudowy, remontu i wyposa¿enia cen-
trów. S¹ to pieni¹dze niema³e, bo a¿ oko³o 300 mi-
lionów euro. Faktem jest, ¿e bez wprowadzenia
dzisiejszej nowelizacji nie maj¹ one szansy na wy-
korzystanie. Co jednak z póŸniejszym finansowa-
niem tych jednostek? Moje obawy budzi z³e roz-
wi¹zanie w projekcie ustawy dotycz¹ce braku fi-
nansowania ju¿ utworzonych centrów urazo-
wych, je¿eli chodzi o dzia³ania organizacyjne i ich
dzia³alnoœæ bie¿¹c¹.

Pozostaj¹c przy kwestiach finansowych – rów-
nie istotnym problemem, którego dotyka ta regu-
lacja, jest zmiana algorytmu przekazywania œrod-
ków na rzecz Pañstwowego Ratownictwa Medycz-
nego. Zmiana kryteriów spowoduje, ¿e kwota
przekazywana poszczególnym województwom na
ratownictwo medyczne bêdzie, jak zapewnia pro-
jektodawca, zwi¹zana z faktycznymi kosztami
funkcjonowania systemu Pañstwowego Ratowni-
ctwa Medycznego w danym województwie. Woje-
wództwo lubelskie ponosi obecnie ogromne straty
zwi¹zane z nieprawid³owym czy niesprawiedli-
wym algorytmem podzia³u œrodków z Narodowego
Funduszu Zdrowia, chcia³bym siê zatem dowie-
dzieæ, czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje symu-
lacj¹ rozdzia³u œrodków finansowych zgodnie
z nowymi kryteriami, z uwzglêdnieniem podzia³u
na poszczególne województwa. Interesuje mnie,
ile œrodków finansowych wp³ynie do województwa
lubelskiego.

Podsumowuj¹c moje zastrze¿enia, chcia³bym
powiedzieæ tak: obawiam siê, i¿ brak jasnych
kryteriów tworzenia centrów urazowych, ich nie-
zrozumia³a liczba oraz kilkuletni okres przej-
œciowy dostosowania gro¿¹ tym, ¿e du¿e œrodki
unijne zostan¹ przydzielone na zasadach uzna-
niowoœci, gdy zaœ centra urazowe ju¿ powstan¹,
mog¹ borykaæ siê z problemami kompetencyjny-
mi, dotycz¹cymi praktycznej kwalifikacji do le-
czenia pacjentów oraz problemami finansowymi,
gdy¿ dotychczas nie okreœlono zasad ich finanso-
wania, co w efekcie mo¿e prowadziæ do niepra-
wid³owoœci w ich funkcjonowaniu. Bardzo dobra
inicjatywa, moim zdaniem, rozbija siê o kwestiê
braku rozporz¹dzeñ. Po raz kolejny mamy g³oso-
waæ nad ustaw¹ bez znajomoœci rozporz¹dzeñ.

A wiêc nie mamy pe³nej wiedzy, jaki bêdzie jej
faktyczny kszta³t. To, tak naprawdê, utrudnia
nam dyskusjê i powoduje, ¿e bardziej g³osujemy
w tej chwili nad ide¹, opakowaniem, a nie nad
faktycznym kszta³tem i sposobem funkcjonowa-
nia. Mówi¹c wprost, jest to wytrych, wytrych,
który stosuje rz¹d, aby tê ustawê przesun¹æ, ¿e
tak powiem, nie jako rz¹dow¹, nie jako ustawê,
która wymaga³aby rozporz¹dzeñ, tylko jako
ustawê parlamentarn¹.

(G³os z sali: To ustawa rz¹dowa. Pilna.)
(G³os z sali: To rz¹dowa, pilna.)
Rz¹dowa pilna? A to przepraszam. Ale tak czy

inaczej bez rozporz¹dzeñ jest tu zbyt wiele w¹tpli-
woœci co do faktycznego jej funkcjonowania. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Wysoka Izbo, mo¿e najpierw odniosê siê do

apelu, jaki wystosowa³ pan senator Sidorowicz.
Powiem tak: ja cieszê siê bardzo z tej debaty,
z dyskusji i zadawanych pytañ, bo one pokazu-
j¹, ¿e zainteresowanie t¹ ustaw¹ i tymi proble-
mami jest jednak ogromne czy choæby du¿e,
i œwiadcz¹ równie¿ o tym, ¿e sprawa jest wa¿na,
powa¿na i godna tego, abyœmy siê nad ni¹ po-
chylili ni¿ej i d³u¿ej, a im d³u¿ej, tym lepiej.
A wiêc myœlê, ¿e im d³u¿ej bêdziemy debatowaæ,
dyskutowaæ, tym wiêcej naszych w¹tpliwoœci
siê wyjaœni, rozwieje, chocia¿ muszê te¿ powie-
dzieæ, ¿e im d³u¿ej rozmawiamy na temat tej
ustawy, tym wiêcej w¹tpliwoœci w mojej g³owie
zaczyna siê pojawiaæ. I tak jak wczoraj bardzo
wysoko i w³aœciwie bez ¿adnych zastrze¿eñ pod-
nios³em rêkê za, tak dalej bêdê g³osowa³ za t¹
ustaw¹ i znów podniosê rêkê, ale chyba ju¿ nie-
co ni¿ej i z mniejszym entuzjazmem. A to dlate-
go, ¿e nasza debata, nasze pytania i ta nasza do-
ciekliwoœæ wskazuj¹, ¿e jednak ta ustawa nie
jest idealna. Nie jest to rozwi¹zanie idealne i nie
takie, jakiego œrodowisko oczekiwa³o.

Powiem tak: jestem chirurgiem i wielokrotnie
spotyka³em siê z przypadkami obra¿eñ wielona-
rz¹dowych, mieliœmy wtedy pe³ne rêce roboty.
A w³aœciwie to rêce czasami a¿ opada³y, jak przy-
wieziono do izby przyjêæ czterech czy szeœciu pa-
cjentów, którym natychmiast nale¿a³oby udzieliæ
pomocy, a chirurg by³ jeden, nieraz dwóch. No, jeœ-
li uda³o siê kogoœ œci¹gn¹æ z domu, to by³ wiêkszy
zespó³ i wtedy ten zespó³ udziela³ pomocy. I to jest
problem, bo oczywiœcie mogliœmy i mo¿emy tych
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pacjentów odwoziæ, kierowaæ do innych szpitali
o wy¿szym stopniu referencyjnoœci. Ale zawsze po-
jawia³ siê problem z pacjentami w stanie bardzo
ciê¿kim, takimi, którzy najczêœciej umierali. My
tutaj mówimy w³aœnie o takich pacjentach, o ta-
kich obra¿eniach, które chcemy leczyæ i wyleczyæ.
Bo je¿eli mamy œmiertelnoœæ na poziomie 4% ho-
spitalizowanych pacjentów z urazami, a na œwie-
cie, w Europie i w Stanach, to jest 1,5%, no to jesz-
cze dosyæ daleka droga do zmniejszenia tej liczby.
Procentowo mo¿e ta ró¿nica jest niewielka, ale w li-
czbach bezwzglêdnych to bardzo du¿o, wiêc jest to
bardzo powa¿ny, istotny problem.

Mia³em tak¹ nadziejê, ¿e g³ówn¹ przes³ank¹ do
tego, i¿ ten projekt jest pilny, wa¿ny i powa¿ny,
jest to, abyœmy zmniejszyli œmiertelnoœæ pacjen-
tów z wielonarz¹dowymi obra¿eniami i abyœmy
dali szansê prze¿ycia w Polsce kilku tysi¹com
osób rocznie. Ja tak szacujê, bo skoro umiera
trzydzieœci tysiêcy osób, to myœlê, ¿e kilka tysiêcy
osób powinniœmy wyleczyæ, powinniœmy d¹¿yæ do
tego, ¿eby ci ludzie prze¿yli.

A wiêc absolutnie nie zgodzê siê z panem mini-
strem i popieram to, o czym mówi³ pan senator,
mój przedmówca, a mianowicie ¿e kardiologia in-
wazyjna powiod³a siê, bo dano na ni¹ pieni¹dze.
I dobrze, ¿e tutaj te pieni¹dze s¹, ¿e na pocz¹tek
bêd¹ œrodki z Unii Europejskiej i ¿e bêdzie mo¿na
rozpocz¹æ dzia³anie centrów urazowych, ale za
tym powinny iœæ wiêksze pieni¹dze, pieni¹dze sy-
stemowe. A my tu siê dowiadujemy, ¿e bêdzie
mniej pieniêdzy w systemie.

Owszem, pan minister ma racjê – odpowiedzia³
mi pan na pytanie i ja zgadzam siê z treœci¹ tej od-
powiedzi – ¿e system na tym zaoszczêdzi, ale jest
za ma³o pieniêdzy w systemie i œrodki przeznacza-
ne na to powinny byæ zdecydowanie wiêksze.
Uwa¿am, ¿e wszyscy o tym doskonale wiemy, ale
z ró¿nych powodów, i to s¹ powody polityczne,
mówimy troszeczkê innym jêzykiem. Pieniêdzy na
to jest za ma³o i powinno ich byæ wiêcej.

W poprzedniej kadencji, gdy uchwaliliœmy
ustawê o Pañstwowym Ratownictwie Medycz-
nym, za tym posz³y pieni¹dze, za tym posz³o 1 mi-
liard 200 milionów z³ z bud¿etu na funkcjonowa-
nie ratownictwa medycznego. Na centra urazowe
zaœ, poza tymi œrodkami z Unii Europejskiej, nie
id¹ dodatkowe pieni¹dze.

Moim marzeniem, choæ nie z³o¿ê takiej popraw-
ki, bo wiadomo, ¿e ona jest z góry skazana na nie-
powodzenie, by³oby to, aby na tych chorych z bar-
dzo ciê¿kimi obra¿eniami – piêæ, dziesiêæ lat temu
wszyscy tacy chorzy, których chcemy wyleczyæ,
umierali – pieni¹dze by³y kierowane z bud¿etu
pañstwa. I to by³oby idealne rozwi¹zanie.

Przede wszystkim, proszê pañstwa, o czym
trzeba powiedzieæ, to jest g³ówny zabójca ludzi
m³odych, bo w grupie…

(Senator Janina Fetliñska: I dzieci.)
I dzieci, tak jest. Pani senator Fetliñska ma ra-

cjê i jej troska o to, czy w tych centrach bêd¹ mog-
³y byæ leczone równie¿ dzieci, jest jak najbardziej
uzasadniona.

Moje pewne w¹tpliwoœci… Byæ mo¿e one bêd¹
coraz mniejsze, byæ mo¿e kiedyœ zostan¹ zupe³nie
rozwiane… Jestem konserwatyst¹, jestem zwo-
lennikiem – tu wstyd siê przyznaæ – systemu ordy-
natorskiego, takiego, w którym jest odpowiedzial-
ny za pracê, za zespó³… Bo mamy trauma team.
I kto kieruje tym zespo³em? Czy to bêdzie rotacyj-
ne kierowanie – raz bêdzie neurochirurg, innym
razem ktoœ inny? Wydaje mi siê, ¿e w przypadku
takiej liczby pacjentów, o której powiedzia³ pan
minister – od czterech do oœmiu, czyli œrednio sze-
œciu ciê¿ko chorych pacjentów – musi to byæ sta³y
zespó³ i musi to byæ taki zespó³, który bêdzie siê
zajmowa³ wy³¹cznie urazami, najciê¿szymi uraza-
mi. Ja sobie nie wyobra¿am tego, ¿e jakiœ chirurg,
tak jak ja, bêdzie robi³ sobie gdzieœ tam wyrostki
i pêcherzyki, a od czasu do czasu przez dziesiêæ
dni bêdzie w tym trauma team. Uwa¿am, ¿e w tym
zespole powinni ca³y czas pracowaæ ci sami lu-
dzie, oczywiœcie wielodyscyplinarny zespó³, i co
do tego nie ma ¿adnej ró¿nicy zdañ. Nie wydaje mi
siê jednak, ¿eby ten system siê sprawdzi³. No ale
byæ mo¿e siê mylê – oby tak by³o.

W naszych pytaniach, jak równie¿ w wyst¹pie-
niach w ramach debaty mówiono trochê o sieci
szpitali. Muszê powiedzieæ, ¿e bardzo cieszê siê –
i podniosê za tym rêkê – ¿e powstanie dziesiêæ,
dwanaœcie centrów, i jestem w³aœnie za t¹ liczb¹,
z kilku powodów. Tu ju¿ by³y podawane argumen-
ty, z którymi siê zgadzam. Taki mo¿e nie najbar-
dziej realny, ale o tych te¿ nale¿y powiedzieæ: jeœli
to nie wypali, no to lepiej, ¿eby pad³o dziesiêæ cen-
trów ni¿ trzydzieœci. Prawda? Tak ¿e uwa¿am, ¿e
z jednoczesnym rozwojem transportu i ³¹cznoœci
tych elementów, które s¹ niezwykle istotne w sys-
temie, tyle wystarczy. Byæ mo¿e w przysz³oœci
trzeba bêdzie jak¹œ niewielk¹ liczbê do tego do-
daæ, ale tych dziesiêæ, dwanaœcie to jest taki za-
czyn równie¿ do tego, o czym mówi³a pani senator
Fetliñska i o czym my mówiliœmy w poprzedniej
kadencji, a mianowicie do sieci szpitali. To s¹ ol-
brzymie pieni¹dze.

I zgadzam siê z panem senatorem Sidorowi-
czem w tym, ¿e szpitale, które istniej¹, te centra
czy wszystkie jednostki powinny mieæ jednak do-
œwiadczenie i mieæ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê, do-
skonalenia, podnoszenia swoich kwalifikacji, na-
bierania doœwiadczeñ, zmiany systemu pracy
itd., itd., na podstawie swoich doœwiadczeñ i pra-
cy na takim poziomie, które bêdzie mog³o to wa-
runkowaæ. Jest to w³aœciwie równie¿ zaczyn do
tworzenia sieci szpitali.

Tak siê zastanawiam, czy to dobrze, czy Ÿle, ¿e
nie ma rozporz¹dzeñ. Myœlê, ¿e gdyby pan mini-
ster przyniós³ ze sob¹ ju¿ wytypowanych dziesiêæ
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czy dwanaœcie miejsc, gdzie bêd¹ te centra, deba-
ta by trwa³a jeszcze d³u¿ej i by³aby bardziej o¿y-
wiona. Tak ¿e ja nie wiem, czy akurat nie jestem
za tym, aby przynajmniej ta ustawa by³a pozba-
wiona rozporz¹dzeñ.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Jeœli chodzi…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze mi-

nuta, Panie Senatorze.)
Chyba siê zmieszczê. Ale pan senator mia³ trzy-

naœcie minut przed chwilk¹.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to nie

by³o za mojej kadencji.)
(Weso³oœæ na sali)
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ceniê nasz czas

i stosujê siê do regulaminu, którego nie uchwala-
liœmy, Panie Senatorze, bo gdy przyszliœmy, to ten
regulamin ju¿ by³ i my siê do niego dostosowuje-
my. Podobno bêdziemy robiæ zmiany w regulami-
nie, ale te dziesiêæ minut…

Jeœli chodzi o jêzyk, o którym mówiliœmy, to ja,
Panie Ministrze, bêdê siê upiera³ i z³o¿ê tak¹ pro-
pozycjê, ¿eby jednak Ministerstwo Zdrowia za-
trudni³o polonistê, który na koniec procesu legis-
lacyjnego, na etapie ministerstwa, przeczyta
ustawê raz albo dwa razy, i na pewno bêdzie mia³
co robiæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Waldemar Kraska.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja bêd¹ mówi³ oczywiœcie, jak zawsze, krótko.
Proszê pañstwa, mamy chyba niepowtarzaln¹

okazjê, ¿e g³osuj¹c za t¹ ustaw¹, praktycznie mo-
¿emy komuœ uratowaæ ¿ycie. Trzeba to w tych ka-
tegoriach rozumieæ, gdy¿ warto nawet dla jednego
cz³owieka, którego mo¿na t¹ ustaw¹ uratowaæ,
uchwaliæ j¹. A jak wiemy z doœwiadczenia innych
krajów, gdzie takie centra dzia³aj¹, tych istnieñ
ludzkich mo¿na w ten sposób uratowaæ zdecydo-
wanie wiêcej. Dlatego myœlê, ¿e jutrzejsze g³oso-
wanie bêdzie jednomyœlne i poprzemy tê ustawê
w ca³oœci.

Centra, je¿eli powstan¹, zgodnie z ustaw¹ bêd¹
w bliskim kontakcie z miejscami czy w³aœciwie
nawet bêd¹ w tych miejscach, gdzie znajduj¹ siê
oœrodki akademickie. Myœlê, ¿e to jest dobre roz-
wi¹zanie, poniewa¿ w oœrodkach akademickich
jest j¹dro kszta³cenia przysz³ych lekarzy czy te¿
kadra, która w tych oœrodkach pracuje, posiada
najnowsz¹ wiedzê medyczn¹, która, jak wiemy,

bardzo szybko idzie do przodu. I myœlê, ¿e ten blis-
ki kontakt oœrodka akademickiego z centrum
urazowym bêdzie skutkowa³ tym, ¿e chory, który
trafi do takiego centrum, bêdzie leczony w sposób
optymalny i na ile pozwala wiedza medyczna, jak¹
obecnie dysponujemy.

Oczywiœcie w takim oœrodku bêdzie mo¿na tak-
¿e kszta³ciæ studentów, bo myœlê, ¿e w naszym sy-
stemie kszta³cenia studenci troszeczkê za ma³o
maj¹ czasu na to, ¿eby poznaæ takiego pacjenta,
który rzeczywiœcie jest bardzo ciê¿ko chory i wy-
maga wielu specjalistów, jednoczeœnie udziela-
j¹cych mu pomocy.

Spogl¹daj¹c na mapê rozmieszczenia oœrod-
ków akademickich, myœlê, ¿e to siê podobnie
uk³ada, jeœli chodzi o rozlokowanie centrów. Obe-
cnie mamy jedenaœcie oœrodków, gdzie kszta³c¹
lekarzy… Nie ma profesora Góreckiego, który siê
upomina³ o Olsztyn, ale myœlê, ¿e Olsztyn jak naj-
bardziej wpisuje siê w tê mapê.

By³a podnoszona kwestia okreœlenia: czy „pa-
cjent urazowy”, czy „pacjent po urazie”. Myœlê, ¿e
dla pacjenta to nie ma znaczenia. Pacjent jest
ciê¿ko chory i musi trafiæ do oœrodka, który go wy-
leczy. A czy bêdziemy go nazywali pacjentem ura-
zowym, czy pacjentem po urazie, to chyba nie ma
znaczenia, i nie kruszy³bym o to kopii. Myœlê, ¿e
s¹ to rozwa¿ania czysto akademickie, a tutaj
praktycznie najwa¿niejszy jest pacjent.

Dlatego apelujê do pañstwa, ¿ebyœcie pañstwo
poparli tê ustawê w jutrzejszym g³osowaniu. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Nowelizowana dzisiaj ustawa o Pañstwowym

Ratownictwie Medycznym dotyka bardzo wa¿ne-
go problemu. Dotyka kwestii ochrony zdrowia,
bezpieczeñstwa zdrowotnego cz³owieka, ludzi.
Cz³owiek, ziemia i kultura to s¹ najcenniejsze
wartoœci w ka¿dym pañstwie, wiêc to bardzo istot-
na sprawa. Ta ustawa dotyczy ¿ycia ludzi, ale jest
tak¿e elementem bezpieczeñstwa pañstwa, po-
niewa¿ wiemy, jaki jest udzia³ s³u¿b medycznych
w udzielaniu pomocy w powodziach, po¿arach,
klêskach ¿ywio³owych, a tak¿e w przypadkach
terroryzmu. To wszystko ma tutaj wielkie znacze-
nie i ten stopieñ gotowoœci funkcjonalnej, struk-
turalnej jest bardzo istotny. Ustawa jak gdyby po-
lepsza ten system.

Ale pozwolê sobie spojrzeæ historycznie na tê
kwestiê. W 2001 r. uchwalono pierwsz¹ ustawê
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Bardzo
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szczytne cele, dobrze przygotowana, przemyœlana
struktura organizacyjna, funkcjonalna – i co?
I brak pieniêdzy. W zasadzie by³o tak, ¿e przez
szeœæ lat nie dzia³o siê wiele. Owszem, najwiêksi
entuzjaœci organizowali centra powiadamiania ra-
tunkowego, szpitalne oddzia³y ratunkowe, ale to
by³y pojedyncze miejsca. W zasadzie to by³y, ¿e tak
powiem, wysepki entuzjastów, bo bez pieniêdzy
pewnych rzeczy nie da siê zrobiæ. Potem by³a usta-
wa z 2006 r., nowa, ale nawi¹zuj¹ca do poprzed-
niej, za któr¹ jednak posz³y pieni¹dze. Przypomnê,
¿e rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego przeznaczy³ na tê
ustawê, na zakupy sprzêtu lotniczego itd.,1 mi-
liard 200 milionów z³. To wszystko sprawi³o, ¿e ma-
my ju¿ zrêby tego systemu. Ja uznajê tê ustawê,
która dzisiaj nowelizuje ustawê o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym, za bardzo wa¿ny ele-
ment doskonal¹cy system. I bardzo dobrze, ¿e ona
jest, jestem za. Zastanawiam siê tylko, czy wziêto
wzór z poprzedników i czy zabezpieczone s¹ na to
odpowiednie pieni¹dze. Rozumiem, ¿e centra ura-
zowe, które maj¹ byæ w centrum regionu…

Regionalizacja jest dobrym pomys³em na orga-
nizacjê systemu ochrony zdrowia, tak¿e ratowni-
ctwa medycznego, bo ekonomizuje dzia³ania i do-
brze to rozwi¹zuje merytorycznie, ale czy za tym
pójd¹ pieni¹dze? Bêd¹ unijne pieni¹dze na zorga-
nizowanie, na ulepszenie tych jednostek, centrów
urazowych czy jednostek wyspecjalizowanych
oddzia³ów szpitalnych, które bêd¹ tych œwiadczeñ
medycznych udziela³y, ale czy bêd¹ to wystarcza-
j¹ce pieni¹dze? Tutaj jest najwiêkszy, powiedzia-
³abym, znak zapytania w tej ustawie, o to najbar-
dziej siê obawiam. Jeœli nie bêdzie finansowania,
to nawet œwietnie wyposa¿ona jednostka nie bê-
dzie w stanie sobie poradziæ.

Dziesiêæ czy dwanaœcie oœrodków, centrów
urazowych. W³aœciwie wszystko w porz¹dku, bo
mamy jedenaœcie uczelni, które kszta³c¹ przed-
dyplomowo i podyplomowo. Przypomnê: Warsza-
wa, Kraków, £ódŸ, Poznañ, Wroc³aw, Katowice,
Gdañsk, Lublin, Bia³ystok, Bydgoszcz i Szczecin.
To jedenaœcie, dwunaste to CMKP w Warszawie –
to te¿ jest akademia kszta³cenia podyplomowego,
ale posiadaj¹ca odpowiednie szpitale i zaplecze
kliniczne – a trzynaste to chyba Olsztyn. Przy-
pomnê pañstwu, ¿e prawie wszystkie wymienione
miasta maj¹ ju¿ uniwersytety medyczne, a nie
akademie, ale na przyk³ad Kraków ma Collegium
Medicum na Uniwersytecie Jagielloñskim, nie
jest to samodzielna uczelnia medyczna. Wobec te-
go ja, tak per analogiam, Olsztyn te¿ bym uwa¿a³a
za uczelniê publiczn¹, która ma wydzia³ medycz-
ny, to collegium medicum Uniwersytetu Warmiñ-
sko-Mazurskiego. S¹ to jak gdyby moi s¹siedzi,
dlatego dbam tutaj o to, ¿eby jednak o nich po-
myœleæ. Trzy szpitale, wojskowy, miejski i woje-
wódzki, prawdopodobnie bardzo ambitna kad-

ra… Myœlê, ¿e maj¹ oni szanse byæ tym dwuna-
stym centrum urazowym. Zastanawiam siê te¿,
co bêdzie z Warszaw¹. Warszawa to centrum piê-
ciomilionowego regionu. Czy wobec tego bêd¹ tu
dwa centra? Czy poradzi sobie z obs³ug¹ jedno
centrum przy Warszawskim Uniwersytecie Medy-
cznym, czy mo¿e bêdzie równie¿ centrum przy
CMKP? Tam jest to zaplecze. Oczywiœcie stawiam
tu pytania, nie odwa¿ê siê daæ odpowiedzi, ponie-
wa¿ to bêdzie praca Ministerstwa Zdrowia.

Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest tutaj kadra. Kwestia
kadry zdecydowa³a o tym, ¿e ustawa, na któr¹ nie
by³o pieniêdzy w 2001 r., zaczê³a trochê funkcjo-
nowaæ. Przygotowano kadrê i lekarsk¹, i pielêg-
niarsk¹, zajêto siê te¿ kszta³ceniem ratowników
medycznych. Ja tylko chcia³abym prosiæ, ¿eby
Ministerstwo Zdrowia przyjrza³o siê kszta³ceniu
ratowników medycznych. Ci¹gle jeszcze, o ile
wiem, funkcjonuj¹ medyczne studia zawodowe
z wydzia³em ratowników i dwuletnie studia poli-
cealne, które daj¹ kwalifikacje, ale potem po pro-
stu nie ma dla nich dro¿noœci. Te osoby, ¿eby
mog³y otrzymaæ dyplom licencjata ratownika me-
dycznego, musz¹ studiowaæ trzy lata na uniwer-
sytecie medycznym albo w innych szko³ach zawo-
dowych. Wydaje siê, ¿e w tej chwili konieczne jest
zamkniêcie tych dwuletnich policealnych stu-
diów, poniewa¿ one nie daj¹ pe³nych kwalifikacji.
Mo¿na te¿ dla dotychczasowych absolwentów
zorganizowaæ studia pomostowe, ¿eby w ci¹gu ro-
ku czy pó³tora te osoby, po maturze oczywiœcie,
które s¹ absolwentami studium policealnego,
mog³y uzupe³niæ studia licencjackie. Chodzi po
prostu o to, aby mog³y studiowaæ krócej ni¿ trzy
lata, bo chyba nie ma sensu pewnych rzeczy po-
wtarzaæ. Chcia³abym uszanowaæ czas, o którym
mówi³ pan senator Sidorowicz, tak¿e czas absol-
wentów tych szkó³. Myœlê, ¿e chyba g³ównie to
chcia³am powiedzieæ.

Chcia³abym jeszcze podkreœliæ tak¹ sprawê.
Ustawa jest potrzebna, rozumiem tak¿e jej pilnoœæ
i znaczenie. Wola³abym jednak, ¿eby podejœcie sys-
temowe by³o dok³adniej, precyzyjniej przygotowane
i przedstawione. Brakuje szczegó³owych rozwi¹zañ,
o których mówi¹ w³aœciwie wszyscy senatorowie
w pytaniach i bior¹cy udzia³ w dyskusji; rzuca siê
to, ¿e tak powiem, w oczy. I myœlê, ¿e jest to w³aœnie
pierwsza s³aba strona ustawy. Druga to niepew-
noœæ pe³nego finansowania w przypadku potrzeb
tak istotnych jak potrzeba ratowania ¿ycia. To jest
t¹ drug¹ s³ab¹ stron¹; podkreœla³ to te¿ pan senator
Czelej. Ale ja, proszê pañstwa, ufam w m¹droœæ
i, powiedzia³abym, kwalifikacje naszej kadry medy-
cznej, która mimo wszystko powinna sobie z tym
poradziæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Marek Konopka, proszê bardzo.
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Senator Marek Konopka:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Korzystaj¹c z obecnoœci pana ministra, a nie bê-
d¹c cz³onkiem Komisji Zdrowia, chcia³bym w imie-
niu w³asnym i mieszkañców Warmii i Mazur, a je-
dnoczeœnie wielkiej rzeszy turystów, zwróciæ siê do
ministerstwa o zbudowanie bazy pogotowia lotni-
czego w mieœcie Gi¿ycku na Mazurach; wiadomo,
w jakim celu. Du¿o jest tam lasów, wiele jezior, do-
jazd do miejsc zdarzenia jest bardzo ograniczony.
Gdyby takie l¹dowisko w Gi¿ycku zosta³o utworzo-
ne, promieñ dzia³ania podstawowych misji rato-
wniczych obj¹³by ca³e Wielkie Jeziora Mazurskie,
a jednoczeœnie ca³e Pojezierze E³ckie. W obliczu
skutków ubieg³orocznego bia³ego szkwa³u i poten-
cjalnych przysz³ych takich zdarzeñ lokalizacja
l¹dowiska w Gi¿ycku wydaje siê konieczna.
Chcia³bym podkreœliæ równie¿, ¿e w³adze miasta
i powiatu gotowe s¹ do przekazania terenu i do da-
leko id¹cej wspó³pracy. Co wiêcej, z ostatnich in-
formacji o konkursie na siedem cudów œwiata wy-
nika, ¿e Mazury, cud natury, s¹ na pierwszym
miejscu; mam nadziejê, ¿e tak pozostanie. Myœlê,
¿e to te¿ bêdzie powodem nap³ywu dodatkowej licz-
by turystów i ¿e równie¿ to mo¿emy traktowaæ jako
bardzo wa¿ny argument za powstaniem tej bazy
w mieœcie Gi¿ycku.

Chcia³bym jeszcze tylko skierowaæ tutaj do pa-
ni senator Fetliñskiej takie lekkie sprostowanie:
œrodki na ratownictwo by³y przekazane za rz¹dów
Kazimierza Marcinkiewicza, a nie Jaros³awa Ka-
czyñskiego. To tylko tak… Ale wszystko jedno,
niewa¿ne. Dziêkujê bardzo.

Jeszcze raz zwracam siê do ministerstwa, ¿eby
rozwa¿y³o mo¿liwoœæ utworzenia lotniczego pogo-
towia ratunkowego w mieœcie Gi¿ycku. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Norbert Krajczy ma jedn¹ minutê,

bo poza tym wyczerpa³ ju¿ czas, jak siê dowiadujê
z protoko³u.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie bêdê mówi³ krócej. Chcia³bym po-

wiedzieæ tylko jedno. Uwagi pana senatora Sido-
rowicza na pewno by³y s³uszne. Ja nie jestem tak
doœwiadczonym senatorem jak on, niemniej je-
dnak zaproponowa³bym… Albo mo¿e ewentual-
nie na nastêpne posiedzenie Senatu przywiozê ta-
ki gong, który bêdzie nam sygnalizowa³… Bo mó-
wi¹c, nie zawsze zauwa¿amy, ¿e te minuty nam
up³ywaj¹. Dlatego chcia³bym powiedzieæ, ¿e oczy-

wiœcie zawsze bêdê mówi³ merytorycznie. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana, w zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Punkt pierwszy zakoñczy³em. Dziêkujê za obe-
cnoœæ.

Wysoki Senacie! W zwi¹zku z tym, ¿e Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowa³a sprawo-
zdanie dotycz¹ce powszechnego spisu rolnego…

(G³os z sali: A minister?)
Nie zg³oszono wniosków o charakterze legisla-

cyjnym, nikt nie zg³osi³ i w takim przypadku nie
ma tej czêœci. Bo zwykle… Jeszcze raz chcê powie-
dzieæ: zgodnie z naszym regulaminem proszê
przedstawiciela rz¹du o zabranie g³osu zawsze
wtedy, gdy w trakcie dyskusji z³o¿ono wnioski
o charakterze legislacyjnym. Poniewa¿ ich nie by-
³o, to… Oczywiœcie jeœliby pan minister chcia³ za-
braæ g³os, poprosi³ o to, to ja mogê udzieliæ g³osu.
Ale zwykle takiego…

Panie Ministrze, czy odczuwa pan nieprzepart¹
potrzebê zabrania g³osu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber: Nie, dziêkujê bardzo. Dzisiaj doœæ
d³ugo mówi³em, tak ¿e s¹dzê, ¿e wyczerpa³em wiê-
kszoœæ tematów.)

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Zatem jeszcze raz przypominam, ¿e zasada jest

taka: je¿eli nie ma wniosków o charakterze legis-
lacyjnym, to wtedy… Bo chodzi przecie¿ o to, ¿e-
byœmy przede wszystkim uchwalali ustawy.

Proszê pañstwa, Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przedstawi³a swoje sprawozdanie w zwi¹zku
z ustaw¹ o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.,
dlatego wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad,
jak zapowiada³ pan marsza³ek Borusewicz,
o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. i rozpa-
trzenie go jako punktu szóstego.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e Wy-
soka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Nie
s³yszê g³osów sprzeciwu, zatem stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ tê propozycjê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu
kryzysowym.

Tekst ustawy jest w druku nr 592, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 592A.

Proszê bardzo, pan senator Zbigniew Meres ja-
ko sprawozdawca Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej.
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Proszê bardzo, Panie Senatorze, o przedstawie-
nie sprawozdania.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej mam zaszczyt przed-
stawiæ sprawozdanie z posiedzenia komisji, które
odby³o siê w dniu 8 lipca bie¿¹cego roku, na któ-
rym rozpatrywaliœmy uchwalon¹ przez Sejm
w dniu 26 czerwca 2009 r. ustawê o zmianie usta-
wy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

Celem tej nowelizacji jest wyeliminowanie licz-
nych w¹tpliwoœci interpretacyjnych pojawia-
j¹cych siê w procesie stosowania obowi¹zuj¹cej
ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, stworzenie
efektywnego i czytelnego systemu zarz¹dzania
kryzysowego oraz ujednolicenie dokumentacji te-
go systemu, a tak¿e usprawnienie procesu plano-
wania cywilnego.

Znowelizowana ustawa okreœla definicjê za-
rz¹dzania kryzysowego, rozumianego jako dzia-
³alnoœæ organów administracji publicznej bêd¹c¹
elementem kierowania bezpieczeñstwem narodo-
wym, która polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia-
³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia sytua-
cji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz od-
twarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.
W konsekwencji tej definicji ustawa przewiduje
tworzenie Krajowego Planu Zarz¹dzania Kryzyso-
wego oraz wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych planów zarz¹dzania kryzysowego, obejmu-
j¹cych wszystkie wskazane fazy zarz¹dzania kry-
zysowego, takie jak zapobieganie, przygotowanie,
reagowanie i likwidacja skutków, oraz problema-
tykê ochrony infrastruktury krytycznej.

Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e autorzy projektu rz¹do-
wego ustawy jeszcze przed wyrokiem Trybuna³u
Konstytucyjnego z 21 kwietnia bie¿¹cego roku,
sygnatura akt K50/07, zaproponowali nowe
brzmienie tych przepisów, które mog³y naruszaæ
wzorce konstytucyjne, g³ównie w zakresie praw
i wolnoœci obywatelskich. Miêdzy innymi zmie-
niono definicjê sytuacji kryzysowej, któr¹ okreœ-
lono jako sytuacjê wp³ywaj¹c¹ negatywnie na po-
ziom bezpieczeñstwa ludzi, mienia w znacznych
rozmiarach lub œrodowiska, wywo³uj¹c¹ znaczne
ograniczenie w dzia³aniu w³aœciwych organów ad-
ministracji publicznej ze wzglêdu na nieadekwat-
noœæ posiadanych si³ i œrodków. Zmieniono tak¿e
definicjê ochrony infrastruktury krytycznej oraz
wprowadzono do s³ownika pojêæ u¿ywanych
w ustawie nowe okreœlenia, takie jak cykl plano-
wania, siatka bezpieczeñstwa, mapa zagro¿enia,

mapa ryzyka oraz zdarzenia o charakterze terro-
rystycznym. Podkreœliæ nale¿y, i¿ wprowadzenie
tych pojêæ bêdzie s³u¿yæ w szczególnoœci poprawie
jakoœci wykonywania planu zarz¹dzania kryzyso-
wego, a tym samym lepszemu przygotowaniu or-
ganów zarz¹dzania kryzysowego do praktycznego
dzia³ania. W szczególnoœci wprowadzenie cyklu
planowania umo¿liwi weryfikacjê i urealnienie
przyjêtych rozwi¹zañ.

Zgodnie z ustaw¹ Rada Ministrów przyjmuje
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Kryty-
cznej, którego celem jest stworzenie warunków do
poprawy bezpieczeñstwa infrastruktury krytycz-
nej poprzez okreœlenie narodowych priorytetów,
celów, wymagañ oraz standardów s³u¿¹cych zape-
wnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktu-
ry krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infra-
struktury Krytycznej bêdzie okreœla³ szczegó³owe
kryteria pozwalaj¹ce wyodrêbniæ obiekty, instala-
cje, urz¹dzenia i us³ugi wchodz¹ce w sk³ad syste-
mów infrastruktury krytycznej, bior¹c pod uwagê
ich znaczenie dla funkcjonowania pañstwa i za-
spokojenia potrzeb obywateli. Program ten to me-
chanizm organizacyjny umo¿liwiaj¹cy zachowanie
infrastruktury niezbêdnej do zabezpieczenia po-
trzeb spo³ecznych i utrzymania funkcji pañstwa.

Ustawa w³¹cza w system zarz¹dzania kryzyso-
wego Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
w obszarze posiadanych ju¿ przez ABW uprawnieñ
wy³¹cznie w zakresie zwi¹zanym z przeciwdzia³a-
niem – to chcê podkreœliæ – zapobieganiem i usu-
waniem skutków zdarzeñ o charakterze terrory-
stycznym. Szczególne novum, które wprowadza
ustawa, stanowi zapis umo¿liwiaj¹cy szefowi s³u¿-
by specjalnej przekazywanie do podmiotów zagro-
¿onych dzia³aniami terrorystycznymi informacji
pozyskanych przez Agencjê Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego. Podkreœliæ nale¿y, i¿ taka konstrukcja
prawna pojawia siê po raz pierwszy w historii pol-
skich s³u¿b specjalnych. Warto tak¿e wskazaæ na
zawarte w ustawie prawo szefa Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wywiadu do udzielania zaleceñ organom
i podmiotom zagro¿onym dzia³aniami terrorystycz-
nymi. To prawo ma tak¿e oddzia³ywaæ w drug¹ stro-
nê i rodziæ odpowiedzialnoœæ szefa Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego w zakresie ochrony infra-
struktury krytycznej, w szczególnoœci w przypadku
udzielania niew³aœciwych zaleceñ lub ich nieudzie-
lania w przypadku posiadania takiej wiedzy.

Przed³o¿ona nowelizacja wprowadza tak¿e sze-
reg praktycznych u³atwieñ w zakresie organizacji
centrów zarz¹dzania kryzysowego przez zobo-
wi¹zane organy oraz istotnie zmniejsza liczbê do-
kumentów planistycznych. Koñczy ona tak¿e
z fikcj¹ planowania bud¿etowego przez jednostki
samorz¹du terytorialnego. Trzeba tutaj dodaæ, ¿e
zmniejszenie liczby tych dokumentów planistycz-
nych w sposób zasadniczy mo¿e wp³yn¹æ na za-
kres prac, które do tej pory by³y realizowane pod
rz¹dami ustawy zmienianej t¹ ustaw¹.
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Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-
natorowie! Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej na posiedzeniu
w dniu 8 lipca bie¿¹cego roku przyjê³a osiem po-
prawek, w wiêkszoœci maj¹cych charakter legisla-
cyjny. I tak pierwsze dwie poprawki dotycz¹ przy-
padka okreœlenia s³ownego: w poprawce pier-
wszej w art. 1 pkt 1 w art. 2 wyraz „usuwania” za-
stêpuje siê wyrazem „usuwaniu”, a w poprawce
drugiej w art. 1 pkcie 2 lit. e, w pkcie 7 wyraz „cykl”
zastêpuje siê wyrazem „cyklu”. W poprawce trze-
ciej w art. 1 pkcie 3, w art. 5 ust. 2 i 3 skreœla siê
wyrazy „, o których mowa w ust. 1”.

W poprawce czwartej w art. 1 w pkcie 4
w art. 5b skreœla siê ust. 4.

I poprawka pi¹ta. W art. 1 w pkcie 10 w lit. b
w tiret czwartym pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„wspó³dzia³anie z podmiotami, komórkami i je-
dnostkami organizacyjnymi Organizacji Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz
innych organizacji miêdzynarodowych, odpowie-
dzialnymi za zarz¹dzanie kryzysowej i ochronê in-
frastruktury krytycznej”.

W poprawce szóstej w art. 1 w pkcie 12 w art. 12a
ust. 1 wyrazy „w³aœciwymi w sprawach przeciw-
dzia³ania, zapobiegania i usuwania skutków zda-
rzeñ o charakterze terrorystycznym” zastêpuje siê
wyrazami „w³aœciwymi w tych sprawach”.

Poprawka siódma. W art. 1 pkcie 16 w lit. a tiret
trzecim, w pkcie 5a oraz w art. 1 w pkcie 18 w lit. c,
w pkcie 5a wyrazy „wspó³dzia³anie z Agencj¹ Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego” zastêpuje siê wyra-
zami „wspó³dzia³anie z Szefem Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego”.

W poprawce ósmej zaproponowano istotn¹
zmianê w zakresie zastosowania po raz pierwszy
w art. 26 ust. 4 znowelizowanej ustawy doty-
cz¹cego zaplanowania rezerwy celowej o wysoko-
œci 0,5% wydatków bud¿etowych. Zdaniem komi-
sji przepis ten powinien mieæ zastosowanie, jeœli
chodzi o opracowanie bud¿etów jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, od 2011 r., a nie, jak by³o
w ustawie, od 2010 r. Chodzi o to, ¿e jednostki sa-
morz¹du terytorialnego musz¹ mieæ czas na za-
planowanie tej rezerwy bud¿etowej.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Komisja Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
wnosi, aby Wysoka Izba przyjê³a ustawê wraz
z przyjêtymi poprawkami przeg³osowanymi na
posiedzeniu komisji w dniu 8 lipca bie¿¹cego roku.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pierwsze pytanie zadaje pan senator Andrze-

jewski, a potem pan senator Idczak.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji roz-
wa¿ano, jak dalece ustawa nowelizuj¹ca os³abia
ochronê infrastrukturykrytycznejprzezwyelimino-
wanie Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowe-
go oraz wykreœlenie z zarz¹dzania kryzysowego
i wspó³dzia³ania udzia³u sektora militarnego? Zlik-
widowano wspó³dzia³anie w tym zakresie z Si³ami
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzaj¹c
tajn¹ s³u¿bê polityczn¹, która tak naprawdê bêdzie
siê ujawniaæ. Agenci ABW bêd¹ przychodziæ do
obiektów infrastruktury, mówiæ: jestem agentem
ABW, i tworzyæ wszêdzie agentów do zarz¹dzania
kryzysowego. A na podstawie czego? Prewencji uz-
naniowej. Czy prewencja uznaniowa ma zast¹piæ
realne wspó³dzia³anie Narodowego Systemu Pogo-
towia Kryzysowego i Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej?Do tego zmierzaustawa.Pierwszepytanie:
jak dalece ustawa w tym zakresie os³abia ochronê
infrastruktury krytycznej?

Drugie pytanie. Czy ca³kowite pominiêcie kon-
stytucyjnej roli prezydenta nie os³abia ochrony
infrastruktury krytycznej? Art. 126 konstytucji
ust. 2 mówi, ¿e prezydent RP stoi na stra¿y
suwerennoœci i bezpieczeñstwa pañstwa jako na-
czelny organ w³adzy pañstwowej. Jakie s¹ w usta-
wie instrumenty, zapewniaj¹ce, ¿e BBN, prezy-
dent bêdzie mia³ mo¿liwoœæ kontroli? Wprowadza
siê monopol ABW. A gdzie s¹ inne s³u¿by? Gdzie
jest kontrwywiad? Przecie¿ to wszystko mo¿e fun-
kcjonowaæ wspólnie, ale nie ma koordynatora.
Kto ma byæ takim koordynatorem? Premier? Na
razie mam te dwa pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan pyta, czy szczegó³owo

rozwa¿ono problem dotycz¹cy Narodowego Syste-
mu Pogotowia Kryzysowego. Nie, na posiedzeniu
komisji tego problemu nie rozwa¿ano. Ale pod-
kreœlono, ¿e uproszczenie systemu planowania cy-
wilnego w sposób zasadniczy zmieni sytuacjê jeœli
chodzi o realizacjê zadañ w zakresie dzia³ania an-
tykryzysowego. Podkreœlano równie¿, ¿e ten pro-
blem jest znacznie szerzej ujêty, bo rozszerzono
dzia³ania na wszystkie cztery fazy przygotowania,
a nie ograniczono tylko do reagowania na kryzys.

Na posiedzeniu komisji nie mówiono o tym,
w jaki sposób przepis dotycz¹cy systemu militar-
nego i wykorzystania si³ wojskowych zmienia sy-
tuacjê. Chyba traktowano to – przynajmniej z te-
go, co zauwa¿y³em w czasie dyskusji – jako sys-
tem równowa¿ny z tamtym. Nie rozwa¿ano te¿ te-
go, co dotyczy art. 126 i udzia³u BBN, aczkolwiek
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mówiono o tym, ¿e w przypadku, kiedy takie po-
trzeby zaistniej¹, równie¿ i ten podmiot zostanie
wykorzystany.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Idczak, proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze, pan jest ekspertem –

i z racji zainteresowañ, i z racji zawodu – w dziedzi-
nie kwestii zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kryzyso-
wym. Niech mi pan powie, czy nie ma pan wra¿enia,
¿e ta ustawa w istotny sposób pogarsza relacjê miê-
dzy definicj¹ tego, co uwa¿amy za sytuacjê kryzyso-
w¹, a tym, jak j¹ likwidujemy. Chodzi mi o to, ¿e
w znaczny sposób rozszerza siê pojêcie zaistnienia
sytuacji kryzysowej, wychodzi to znacznie poza za-
kres tej ustawy, która jest modernizowana. Wpro-
wadza siê te¿ iœcie bojowy zapis tylko i wy³¹cznie
o przywracaniu infrastruktury krytycznej, prakty-
cznie zapominaj¹c o kanonie zarz¹dzania kryzyso-
wego, czyli o przywróceniu sytuacji sprzed zaistnie-
nia kryzysu. A wiêc mamy do czynienia z modelem
praktycznie wojskowym czy prawie stanu wojenne-
go. Chcia³bym us³yszeæ pañskie zdanie na ten te-
mat. Byæ mo¿e, ¿e w przypadku walki z terroryz-
mem, która na wszystkich szkoleniach jest uwa¿a-
na za formê wspó³czesnej wojny, nale¿a³oby zu-
pe³nie innych przepisów u¿ywaæ ani¿eli klasycznej
ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jak ju¿ powiedzia³em, obec-

na definicja rzeczywiœcie zwiêksza potrzebê
udzia³u dzia³añ w zakresie zarz¹dzania kryzyso-
wego. Moim zdaniem to dobrze. Poprzednia usta-
wa w zasadzie bardzo mocno to ogranicza³a, co
wi¹za³o siê z faktem, który w trzech zakresach
zosta³ wymieniony, miêdzy innymi z zerwaniem
wiêzi spo³ecznych. To bardzo mocno ogranicza³o
tê definicjê. Ta definicja – myœlê, ¿e od dawna by-
³o to tak rozumiane i ¿e pan minister jeszcze do
tego tematu wróci – jest o tyle szersza i o tyle bar-
dziej nas zmusza do takiego dzia³ania, ¿e jest
zwi¹zana z tym, i¿ w zakresie dzia³ania kryzyso-
wego mamy do czynienia z okreœlon¹ sytuacj¹,
tym mianem tytu³owan¹, je¿eli jest nieadekwat-
na iloœæ si³ i œrodków do tego, ¿eby temu zapo-

biec. I wtedy nale¿y podj¹æ dzia³ania. Regulacje
tej ustawy w taki w³aœnie sposób do tego podcho-
dz¹. Je¿eli spojrzymy na tê ustawê z punktu wi-
dzenia struktury organizacyjnej, to mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e najwy¿ej jest planowanie cywilne,
któremu przygl¹da siê Rz¹dowy Zespó³ Za-
rz¹dzania Kryzysowego, a ten jest w jakiœ sposób
koordynowany przez podmiot do tego powo³any,
czyli RCB. Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa
rozci¹ga taki sposób funkcjonowania na po-
szczególne szczeble administracji publicznej,
czyli rz¹dowej i samorz¹dowej.

Wydaje mi siê, ¿e podejœcie – o tym ju¿ wspo-
mnia³em, odpowiadaj¹c na pytanie pana senato-
ra Andrzejewskiego – które mówi o tym, ¿e przygo-
towywane plany dotycz¹ wszystkich czterech ele-
mentów: przygotowania, reagowania, pierwszego
rozpoznania, czyli oceny, i odtwarzania skutków,
ma taki sens, ¿e rozci¹ga to zarz¹dzanie kryzyso-
we na takie a nie inne sfery funkcjonowania, nie
tylko na reagowanie. Wydaje mi siê, ¿e pod tym
k¹tem, je¿eli pan senator pyta o moj¹ ocenê, takie
rozwi¹zanie i takie regulacje s¹ o wiele lepsze. Je-
¿eli chodzi o te zapisy, to s¹ one bardzo celowe.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Czêœciowo pan senator rozwia³ moje w¹tpliwo-

œci, ale poniewa¿ nie do koñca, to jeszcze dopy-
tam. Chodzi mi o ni¿szy szczebel. Czy istnieje ja-
kiœ szczegó³owy wykaz, indeks tych kataklizmów
czy te¿ nieszczêœæ, obojêtnie jak to nazwiemy, któ-
ry decyduje o tym, ¿e wprowadzone zostanie za-
rz¹dzanie kryzysowe? Kto takie decyzje podejmu-
je na poszczególnych szczeblach samorz¹do-
wych? To po pierwsze. A po wtóre, jakie uprawnie-
nia ma ktoœ, kto podejmuje decyzje o zarz¹dzaniu
kryzysowym?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, ocena, jak wygl¹da sytuacja, czy

mamy ju¿ do czynienia z sytuacj¹ kryzysow¹, wy-
nika w³aœnie ze zmienianej w tej chwili definicji.
I tak jak tutaj próbowa³em odpowiedzieæ panu se-
natorowi Dajczakowi, poprzednia definicja by³a,
moim zdaniem, niezwykle ograniczona, bo by³a
bardzo uwarunkowana czynnikami czy znamio-
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nami sytuacji kryzysowej. Natomiast definicja,
która by³aby teraz zmieniona, ogranicza siê do
sformu³owania, które zacytujê: „wywo³uj¹c¹ zna-
czne ograniczenia w dzia³aniu w³aœciwych orga-
nów administracji publicznej ze wzglêdu na niea-
dekwatnoœæ posiadanych si³ i œrodków”. I to jest
w³aœnie takie szczeblowe dzia³anie, które pozwoli
na to, ¿eby nie naruszaæ zasady subsydiarnoœci
czy pomocniczoœci w sytuacji, kiedy gmina mo¿e
sobie sama z tym poradziæ. Wtedy oczywiœcie mó-
wimy – ja to bardzo w tej chwili sp³ycam – ¿e ta sy-
tuacja kryzysowa jeszcze nie mia³a miejsca. Je¿eli
jednak mia³a miejsce, to wtedy spraw¹ zajmuj¹
siê w³adze o szczebel wy¿ej, czasem a¿ do najwy¿-
szego szczebla, bo to pozwala uruchomiæ takie
a nie inne si³y, które w tej sytuacji, uznanej na po-
szczególnych szczeblach za kryzysow¹, ograni-
czaj¹ skutki kryzysu i podejmuj¹ dzia³ania, które
poza przygotowaniem do reagowania maj¹ prze³o-
¿enie na fazê odtwarzania infrastruktury czy usu-
wania skutków.

I teraz odpowiedŸ na pytanie: kto podejmuje ta-
kie decyzje? Oczywiœcie, decyzje na szczeblu pod-
stawowym podejmuje przede wszystkim w³adza
publiczna, czyli zaczynaj¹c od w³adz gminy, wój-
ta, burmistrza, prezydenta, starosty, wojewody,
a¿ po najwy¿sze szczeble, czyli ministerstwa –
w zale¿noœci od tego, jakiego rodzaju jest kryzys
i gdzie ta sytuacja zosta³a uznana za kryzysow¹,
co do zakresu i co do rodzaju – premiera i za-
rz¹dzanie kryzysowe.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I teraz pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator chcia³ mi odpowiedzieæ na pytanie,

jeszcze go nie znaj¹c. Ale myœlê, ¿e odpowie lepiej,
jak zadam to pytanie.

Panie Senatorze, powiedzia³ pan w trakcie
przedstawiania ustawy, ¿e ona eliminuje liczne
w¹tpliwoœci dotycz¹ce zarz¹dzania kryzysowego,
które do tej pory funkcjonowa³y. A ja myœlê, ¿e
ona je w sposób zdecydowany mno¿y i taka jest
te¿ opinia samorz¹dowców, z którymi na temat tej
ustawy rozmawia³em. Chocia¿by przyk³ad
art. 12a, który w ust. 2 ustanawia obowi¹zek nie-
zw³ocznego przekazywania szefowi ABW informa-
cji dotycz¹cych zagro¿eñ o charakterze terrory-
stycznym i dotycz¹cych infrastruktury krytycz-
nej. Jest jeszcze sprawa przekazywania zaleceñ
przez szefa ABW, miêdzy innymi, bezpoœrednio do
osób, które odpowiadaj¹ za infrastrukturê kryty-
czn¹, z pominiêciem ich prze³o¿onych, czyli na

przyk³ad wójtów, burmistrzów, starostów. I to
wszystko budzi du¿y niepokój.

I teraz chcia³bym zapytaæ, czy w ustawie jest
w ogóle okreœlone, jakie to bêd¹ zalecenia, jaki
one bêd¹ mia³y charakter? Czy to bêd¹ tylko zale-
cenia, czy – bior¹c pod uwagê materiê, której do-
tycz¹, i fakt, ¿e bêdzie je przekazywa³ szef s³u¿b
specjalnych – one nie bêd¹ traktowane jako nakaz
do obligatoryjnego zrealizowania przez osoby od-
powiedzialne za tê infrastrukturê z pominiêciem,
tak jak powiedzia³em, podleg³oœci s³u¿bowej? Czy
to nie budzi w¹tpliwoœci, czy to by³o dyskutowane
w komisji? Czy strona rz¹dowa w jakiœ sposób
rozwia³a w¹tpliwoœci w tym zakresie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan senator oczywiœcie wie, ¿e

to by³o dyskutowane, bo pan senator ten temat te¿
porusza³, choæ mo¿e nie w takim zakresie jak teraz.
Ja bym powiedzia³ tak: skoro ta ustawa dotyczy sy-
tuacji kryzysowych wynikaj¹cych z dzia³añ terro-
rystycznych, to jaki podmiot móg³by siê tym zaj¹æ
w dwóch kierunkach i braæ udzia³ w pracach przy
nowelizowaniu tej ustawy? Jak wynika z przepi-
sów ustawy – Kodeks karny, t¹ materi¹ zajmuje siê
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Je¿eli
mówimy o zaleceniach, to mówimy równie¿ o tym,
na kim w razie takich sytuacji maj¹ siê oprzeæ pod-
mioty w³adzy publicznej i w jaki sposób maj¹ od-
bieraæ te informacje, i czy gdyby nie by³o takiego
zapisu mia³yby prawo do informacji czy zalecenia.
Ponadto czy nie powinny wtedy, kiedy trzeba,
w okreœlony sposób kierowaæ pod adresem tej¿e
instytucji informacji o sytuacji, która w taki a nie
inny sposób przez tê instytucjê mo¿e byæ rozstrzy-
gana. Ja myœlê, ¿e to jest poprawa sytuacji, a nie
powód do zastanawiania siê, czy to dobrze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Idczak, proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Senatorze, trzeba sobie uzmys³owiæ jed-

no, ¿e generalnie obiekty infrastruktury krytycz-
nej znajduj¹ siê w ka¿dej gminie. Ile tych gmin
jest, pan siê doskonale orientuje. Mo¿na przewi-
dzieæ bardzo prosty tok rozumowania, ¿e kiedy
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego uzmys³o-
wi sobie, ¿e odpowiada za zabezpieczenie terrory-
styczne w ca³ej Polsce, bêdzie przygotowywa³a siê
do tego, ¿eby w przypadku, nie daj Bo¿e, takiego
zajœcia, mieæ czyste sumienie, czyste papiery, itd.,
co oznacza, ¿e mo¿e siê to skoñczyæ zobligowa-
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niem ka¿dego urzêdu gminy do zatrudnienia pra-
cownika odpowiedzialnego za kontakty z t¹ agen-
cj¹. Pytanie: ile to bêdzie kosztowa³o?

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e wprowadzanie
pierwszej takiej zasadniczej zmiany w ustawie
o zarz¹dzaniu kryzysowym… Samorz¹dy to wpro-
wadza³y bodaj¿e w roku 2002. I bud¿et pañstwa,
który obieca³ œrodki na stworzenie tych centrów
zarz¹dzania kryzysowego, summa summarum,
przekaza³ samorz¹dom coœ oko³o po³owy, jak
myœlê, potrzebnych pieniêdzy. A jak w tej chwili
wygl¹da kwestia finansowania? My zdajemy so-
bie sprawê z konstytucyjnego obowi¹zku zabez-
pieczenia samorz¹dom tych œwiadczeñ, do któ-
rych ich zobowi¹zujemy. I tutaj bez w¹tpienia ma-
my do czynienia z takim œwiadczeniem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, je¿eli dob-

rze zrozumia³em to pytanie, to chodzi o to, czy w li-
cznych jednostkach administracji publicznej po-
jawi siê dodatkowy etat, tak? Otó¿ nie, Panie Se-
natorze. Z tego, co w tej ustawie jest zapisane, wy-
nika, ¿e takich potrzeb nie ma. To jest tylko kwe-
stia zadbania o to, ¿eby by³a pewna wiedza na te-
mat tego, jak reagowaæ na ewentualne dzia³ania
kryzysowe, i tak¹ wiedzê powinna mieæ ka¿da
strona. I tylko tyle. A z tego wstêpu, który przed
chwil¹ poczyni³em, wynika, ¿e nie ma potrzeby fi-
nansowania jakichœ zabiegów etatowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja bêdê dr¹¿y³

temat, który poruszy³ pan senator Dajczak, bo to
jest doœæ istotny temat, skoro szefowi Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego dajemy uprawnienia
do wydawania zaleceñ. Ja w tej ustawie nie zna-
laz³em… Mo¿e pan mi pomo¿e i wska¿e miejsce,
w którym jest zapis dotycz¹cy konsekwencji, jakie
poniesienie szef ABW za ewentualne nietrafione
zalecenia? Czy zosta³o przewidziane na tym etapie
procedowania, czym one bêd¹ skutkowa³y? Bo ja
tego w ustawie nie znalaz³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, powtórzê
to, co mówi³em przy sprawozdaniu, i to w³aœnie
tak brzmia³o. To prawo mo¿e tak¿e dzia³aæ w dru-
g¹ stronê i rodziæ odpowiedzialnoœæ szefa ABW
w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
a infrastruktura krytyczna – odnoszê siê jeszcze
do pytania, które zada³ pan senator Dajczak – to
s¹ obiekty, to s¹ instytucje, to s¹ podmioty, to s¹
równie¿ us³ugi i systemy… A wiêc to prawo dzia³a
w szczególnoœci w przypadku udzielenia niew³a-
œciwych zaleceñ lub ich nieudzielenia w przypad-
ku posiadania takiej wiedzy, i ja to powiedzia³em.
Odpowiedzialnoœæ jest w obie strony.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze. Pytania do pana zo-

sta³y wyczerpane.
To jest rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-

tuje minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Witam pana ministra Antoniego Podolskiego.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?

To jest pytanie, czy chcia³by pan przedstawiæ sta-
nowisko rz¹du, czy te¿ bêdzie pan odpowiada³ na
pytania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Antoni Podolski:
Mo¿e ja po prostu odpowiem na pytania.)

To w takim razie dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, Panie Ministrze, zapraszam tu-

taj, do siebie.
A pan senator Sadowski zadaje pytanie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Agencja Bez-

pieczeñstwa Wewnêtrznego ma siê zajmowaæ
miêdzy innymi walk¹ z terroryzmem. Do ustawy
wprowadzono pewne pojêcia… I tu jest nie tyle
pytanie, ile spostrze¿enie. Zdarzenie o charak-
terze terrorystycznym – ja bym tutaj zapisa³ ra-
czej… Bo to mo¿e byæ te¿ cykl zdarzeñ o charak-
terze terrorystycznym, to nie musi byæ jedno
zdarzenie. Ale mam te¿ pytanie. Pewne kompe-
tencje w zakresie zwalczania terroryzmu maj¹
równie¿ S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencja Wywiadu, czy te¿ S³u¿ba Wywiadu Woj-
skowego, a w sk³ad infrastruktury krytycznej
wchodz¹ tak¿e obiekty o charakterze militar-
nym, których nale¿y strzec. Gdyby, nie daj Bo¿e
– powtórzê za koleg¹ senatorem Idczakiem – do-
sz³o do takiego zdarzenia, to kto wtedy przejmu-
je sprawê: Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
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nego, czy te¿ kontrwywiad wojskowy czy wywiad
wojskowy? Jak pan by odpowiedzia³ na to pyta-
nie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

Senatorze!
Ustawa dotycz¹ca zarz¹dzania kryzysowego

okreœla generalnie uprawnienia ABW w zakresie
prewencji antyterrorystycznej. Jeœli chodzi zaœ
o to, o czym pan mówi, to jest to zdarzenie, które
mia³o miejsce, atak terrorystyczny, je¿eli dobrze
rozumiem pana pytanie. No, to le¿y w zakresie od-
powiedzialnoœci w³aœciwej s³u¿by. Jeœli chodzi
o zwalczanie w ogóle terroryzmu, to zgodnie
z ustaw¹ o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrzne-
go i Agencji Wywiadu t¹ instytucj¹, która koordy-
nuje dzia³ania antyterrorystyczne, jest Agencja
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Ale oczywiœcie
wtedy, gdy bêdzie to dotyczy³o si³ zbrojnych, bê-
dzie to SKW. To bêdzie zale¿a³o od charakteru
zdarzenia.

Mo¿e od razu dopowiadaj¹c, powiem, ¿e my
uznaliœmy, ¿e w³aœciw¹ agencj¹ w zakresie pre-
wencji powinna byæ ABW, poniewa¿ jej obszar
dzia³ania w najwiêkszym stopniu zwi¹zany jest
z prewencj¹ terrorystyczn¹, zw³aszcza ¿e to jest
ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym dotycz¹cym
terenu RP, wiêc tak naprawdê w grê wchodz¹ tyl-
ko agencje dzia³aj¹ce wewn¹trz, a nie agencje wy-
wiadowcze. W tym wypadku mieliœmy do dyspo-
zycji Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
o bardzo szerokim zakresie dzia³ania i SKW o bar-
dzo w¹skim, ograniczonym do si³ zbrojnych, za-
kresie dzia³ania. St¹d ten wybór.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, krótkie pytanie: czy rz¹d obec-

nie pracuje nad ustaw¹, która kompleksowo re-
guluje sprawê walki z terroryzmem? Bo przecie¿
takie ustawy funkcjonuj¹ i w krajach, które s¹ za-
gro¿one terroryzmem, i w krajach, które s¹ mniej
zagro¿one, i w krajach, które s¹ tak zagro¿one jak

nasz kraj. Czy to obecnie jest w ogóle na tapecie
rz¹du?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Tak, tak, jak najbardziej. Wprowadzenie do

ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym czêœci doty-
cz¹cej, w bardzo ograniczonym zakresie, przeciw-
dzia³ania terroryzmowi jest zwi¹zane z tym, ¿e
prowadz¹c prace nad kompleksow¹ regulacj¹ do-
tycz¹c¹ zwalczania terroryzmu – takie regulacje
s¹ w wiêkszoœci pañstw europejskich – zdajemy
sobie sprawê, ¿e te pytania, które w tej chwili pañ-
stwo senatorowie podnosz¹, s¹ i tak niczym w po-
równaniu z pytaniami, które wtedy bêd¹ padaæ.
Bo ta ustawa bêdzie ewidentnie bardzo g³êboko
wkraczaæ w kwestie dotychczas inaczej regulowa-
ne w ustawach. Ja nie chcê cytowaæ tu upra-
wnieñ, jakie maj¹ s³u¿by specjalne pañstw Unii
Europejskiej, jeœli chodzi o przeciwdzia³anie ter-
roryzmowi, ale naprawdê te ograniczone upra-
wnienia ABW w zakresie prewencji s¹ niczym
w porównaniu z tamtymi uprawnieniami.

Jednak w³aœnie dlatego, ¿e te prace s¹ bardzo
skomplikowane, dotycz¹ kwestii penalizacji, do-
tycz¹ kwestii stosowania technik operacyjnych,
wymagaj¹ bardzo du¿ej uwagi i konsultacji ze œro-
dowiskiem naukowym, profesjonalnym w kwestii
ochrony danych osobowych, zdecydowaliœmy siê
wprowadziæ regulacjê tymczasow¹, dotycz¹c¹ te-
go, co mo¿emy w tej chwili uregulowaæ, czyli pre-
wencji, ale z takim za³o¿eniem – i tak jesteœmy
umówieni w rz¹dzie – ¿e kiedy zespó³ pod kierun-
kiem ministra Adama Rapackiego przedstawi
rz¹dowy projekt regulacji antyterrorystycznej,
który trafi pod obrady Sejmu, a nastêpnie Senatu,
to w tym projekcie zapewne bêdziemy wy³¹czaæ
z tej ustawy albo ujednolicaæ te regulacje, które tu
s¹ zawarte, to znaczy bêdziemy d¹¿yæ do tego, ¿e-
by by³a jedna regulacja antyterrorystyczna. Ale
tak jak mówiê, jest to… Znam kalendarz tych prac
i mam nadziejê, ¿e projekt rz¹dowy bêdzie gotowy
pod koniec roku. Poniewa¿ zdarzy³o mi siê ucze-
stniczyæ kilka razy w spotkaniach, wiem, jak wiele
dyskusji – tak jest zreszt¹ we wszystkich krajach,
wiêc u nas zapewne te¿ tak bêdzie – bêd¹ rodziæ te
regulacje, bo one bêd¹ dotyczyæ spraw znacznie
bardziej wkraczaj¹cych w ¿ycie obywateli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Idczak, proszê bardzo.
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Senator Witold Idczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: gdzie

w tym systemie umieœci³by pan obronê cywiln¹
kraju? Tutaj nie znajdujemy ani s³owa na ten te-
mat. Ja sobie zdajê sprawê, ¿e… Ta obrona jaka
jest, ka¿dy wie. Chcia³bym jednak us³yszeæ pañ-
sk¹ opiniê. Mimo wszystko jest to instytucja, któ-
ra tak naprawdê ma bardzo bogat¹, kilkudziesiê-
cioletni¹ tradycjê walki z sabota¿em czy zapobie-
gania mu, vide: zagro¿enie terrorystyczne, i prak-
tycznie rzecz bior¹c, funkcjonuje, akcja kurierska
dzia³a, plany s¹, ludzie s¹, a nie ma ani s³owa
o niej w ustawie o zarz¹dzaniu kryzysowym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Szanowny Panie Senatorze!
Obrona cywilna w Polsce – z przykroœci¹ to przy-

znajê, ale staramy siê to zmieniæ w nastêpnej regula-
cji ustawowej – funkcjonuje na podstawie bardzo
znikomej, w¹skiej regulacji prawnej: ustawy o po-
wszechnym obowi¹zku obrony. S¹ to regulacje po-
chodz¹ce z czasów PRL, z czasów zimnej wojny, zu-
pe³nie inaczej umieszczaj¹ce zadania obrony cywil-
nej. I to jest problem, z którym wszystkie pañstwa,
zreszt¹ po obu stronach, z obu bloków z czasów zim-
nej wojny, musz¹ sobie poradziæ, to znaczy prze-
kszta³ciæ obronê cywiln¹ ze s³u¿by wspieraj¹cej de
facto dzia³ania militarne w s³u¿bê cywiln¹. Taka re-
gulacja zosta³a, przypomnê, podjêta w 2001 r., nie-
stety, zosta³a wtedy zawetowana przez pana prezy-
denta. By³a to regulacja, która ujednolica³a przepisy
dotycz¹ce obrony cywilnej z przepisami dotycz¹cymi
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Obecnie przygotowujemy kompleksow¹ usta-
wê o ochronie ludnoœci, która bêdzie ten problem
rozwi¹zywa³a. Ta ustawa jest teraz w uzgodnie-
niach miêdzyresortowych. O obronie cywilnej
w tej ustawie nie wspominamy, poniewa¿ jako in-
stytucja obrona cywilna zostanie zast¹piona in-
stytucj¹ z ustawy o ochronie ludnoœci, o znacznie
szerszym zakresie. Obrona cywilna, zgodnie
z przyjêt¹ w tej chwili definicj¹, obejmuje dzia³a-
nia na wypadek wojny, to nie s¹ dzia³ania w czasie
pokoju. W czasach pokoju powinien dzia³aæ sys-
tem ochrony ludnoœci i system zarz¹dzania kryzy-
sowego. Tak de facto, praktycznie w tej chwili jest.
Ja przypomnê, ¿e wojewodowie s¹ szefami obrony
cywilnej na terenie województw, ¿e wydzia³y za-
rz¹dzania kryzysowego s¹ finansowane z dzia³u:

obrona cywilna, wiêc de facto to jest to samo. Za-
mierzamy jednak to zmieniæ. Dostrzegamy pro-
blem i nastêpna regulacja ustawowa bêdzie doty-
czyæ ca³oœci kwestii ochrony ludnoœci, tak jak to
jest przyjête w Unii Europejskiej i NATO, a nie tyl-
ko tego wycinka zwi¹zanego z obron¹ cywiln¹. To
mo¿e tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ustawa odnosi siê do powiato-

wych centrów zarz¹dzania kryzysowego. Oczywi-
œcie te zapisy maj¹ usprawniæ pracê i organizacjê
tych centrów. Ja chcia³bym zapytaæ, czy s¹ tam
przewidziane jakieœ skutki finansowe z tego tytu-
³u po stronie powiatów. Bo samorz¹d powiatowy
nie ma zbyt du¿o œrodków na funkcjonowanie
w ogóle, a co dopiero na takie rzeczy.

I jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedno pytanie
dotycz¹ce tych zapisów. Jest tam zapis mówi¹cy,
¿e o sposobie zapewnienia ca³odobowego obiegu
informacji bêdzie decydowa³ starosta. W takim
uk³adzie obiegów informacji o sytuacjach kryzyso-
wych bêdziemy mieli tyle, ile jest starostw. Czy nie
zachodzi obawa, ¿e po prostu informacje mog¹ byæ
niespójne, ¿e ten system mo¿e nie zadzia³aæ? Pro-
si³bym pana ministra o informacje na ten temat.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, intencj¹ wprowadzenia tego

zapisu, zreszt¹ uzgodnionego z samorz¹dowca-
mi, by³o w³aœnie uproszczenie struktury, upro-
szczenie dzia³ania i w³aœnie wyeliminowanie
nadmiernych kosztów. Ja przypomnê, ¿e na mo-
cy obowi¹zuj¹cej ustawy ka¿dy starosta powi-
nien utworzyæ centrum zarz¹dzania kryzysowe-
go. G³osy samorz¹dowców po wprowadzeniu
tamtej regulacji by³y takie, ¿e powiat nie jest po-
wiatowi równy i ¿e nadmierne mno¿enie struk-
tur, zw³aszcza w sytuacji, kiedy tworzymy centra
powiadamiania ratunkowego, bêdzie powodo-
waæ, ¿e w starostwie bêdziemy mieli komendê
stra¿y po¿arnej, prawdopodobnie po³¹czon¹
z centrum powiadamiania ratunkowego, i cen-
trum zarz¹dzania kryzysowego.
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W przedmiotowej ustawie – ja nie bêdê w tej
chwili cytowa³ zapisu, powtarza³bym za panem
senatorem – daliœmy starostom mo¿liwoœæ two-
rzenia centrów nie tylko, tak jak to by³o dotych-
czas, w siedzibie starostwa. To centrum mog³oby
tak¿e funkcjonowaæ na przyk³ad w stra¿y po¿ar-
nej, tak ¿eby tam, gdzie istniej¹ czy bêd¹ istnieæ
CPR, po³¹czyæ z nimi centra zarz¹dzania kryzyso-
wego, ¿eby nie mno¿yæ kosztów. Tak naprawdê
chcemy umo¿liwiæ starostom, aby tam, gdzie nie
bêdzie takiej potrzeby, gdzie s¹ powiaty, gdzie nie
wystêpuj¹ sytuacje kryzysowe inne ni¿ wynika-
j¹ce z zakresu dzia³añ ratowniczych, ten dy¿ur
móg³ prowadziæ po prostu komendant powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej albo centrum pogo-
towia ratunkowego. A wiêc nasza intencja by³a
wrêcz przeciwna: danie swobody do okreœlenia te-
go w zale¿noœci od warunków lokalnych… Rze-
czywiœcie, starosta jako organ w zakresie za-
rz¹dzania kryzysowego po prostu bêdzie ponosiæ
odpowiedzialnoœæ. I tu dajemy wiêksze pole do
dzia³ania, ale i wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za to,
jak sobie ten system zorganizuje. To rozwi¹zanie
w takim zakresie jest bardziej prosamorz¹dowe.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Idczak, proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, wiadomo, ¿e

to jest ustawa o charakterze nadzwyczajnym, któ-
ra doœæ g³êboko ingeruje w prawa obywatelskie
i konstytucyjne. Mamy do czynienia z dwiema sy-
tuacjami: pierwsza jest taka, ¿e w stosunku do
poprzedniej ustawy rozszerzono znacznie pojêcie
zjawisk zwi¹zanych z sytuacj¹ kryzysow¹ – nawet
bardzo znacznie – i teraz pojawiaj¹ siê w niej kon-
trowersyjne, moim zdaniem i zdaniem wielu kole-
gów, rozwi¹zania dotycz¹ce funkcjonowania
w tym systemie Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego. Poniewa¿ tego typu instytucje maj¹ cha-
rakter utylitarny, ja bym chcia³ wiedzieæ, z jakiego
doœwiadczenia empirycznego, z jakich obserwacji
wyci¹gniêto takie wnioski i czemu zastosowano
takie rozwi¹zania, jak zaproponowane w tej usta-
wie, które w mojej ocenie – ja tu bêdê siê odnosi³
do tego szerzej – s¹ doœæ oryginalne, nawet bardzo
oryginalne, ¿e u¿yjê takiego sformu³owania.

Z drugiej strony jest du¿a dysproporcja, mia-
nowicie na samym koñcu tej ustawy mamy do
czynienia ze zmniejszeniem funduszy w samo-
rz¹dach, o po³owê bodaj¿e, z jednego punktu pro-
centowego w bud¿ecie do po³owy punktu procen-
towego w bud¿etach na kwestie zwi¹zane z likwi-
dowaniem skutków zaistnia³ych sytuacji zagro¿e-
nia. A wiêc mo¿na by by³o wyci¹gn¹æ wnioski,

s¹dz¹c po finansach, ¿e to zagro¿enie jest uznane
za istniej¹ce na poziomie sta³ym b¹dŸ, wprost
aproksymuj¹c, o po³owê mniejszym.

Reasumuj¹c: pojawia siê pytanie, z jakiego do-
œwiadczenia s³u¿b zwi¹zanego z zagro¿eniem ter-
roryzmem bior¹ siê a¿ tak drastyczne, w sensie
praw, swobód i wolnoœci obywatelskich zapisa-
nych w konstytucji, rozwi¹zania zaproponowane
w tej ustawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Dziêkujê bardzo.
Mam pewien problem z odpowiedzi¹ na pytania

pana senatora, dlatego ¿e tezy w nim postawio-
ne… W³aœciwie to z samymi tezami powinienem
zacz¹æ polemikê, zanim udzielê odpowiedzi, bo
nie uwa¿am tych rozwi¹zañ ani za kontrowersyj-
ne, ani wkraczaj¹ce g³êboko w prawa obywateli.

Wyjaœniê mo¿e pierwsz¹ w¹tpliwoœæ, jeœli cho-
dzi o bud¿et. Nie wiem, gdzie pan senator do-
strzeg³ tego typu rozwi¹zanie. W bud¿ecie, wed³ug
dotychczasowego rozwi¹zania, by³o to do wysoko-
œci 1%. My proponujemy nie mniejsze ni¿ 0,5%.

(G³os z sali: No w³aœnie…)
Ale by³o do 1%. Mog³o byæ i zero, proszê spytaæ

kolegów. Tak mog³o byæ, tu jest sztywna granica,
nie mniej ni¿ pó³, wiêc tak naprawdê jest zagwa-
rantowanie tej wysokoœci i jest to uzgodnione
z samorz¹dami.

A co do ingerowania w prawa i tego, sk¹d takie
doœwiadczenie, sk¹d ABW, to jeszcze raz powtó-
rzê: w Polsce s³u¿b¹ odpowiedzialn¹ za prewencjê
antyterrorystyczn¹, za przeciwdzia³anie zagro¿e-
niom terrorystycznym, jest Agencja Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego. I to jest zapisane w usta-
wach o agencjach, bodaj¿e, o ile dobrze pamiê-
tam, w art. 47 – w razie czego mogê siêgn¹æ do
szczegó³owych zapisów. Zapisy dotycz¹ce upra-
wnieñ szefa ABW tu w tej ustawie s¹ tak napraw-
dê powtórzeniem, on i tak je ma, a w tym momen-
cie nadajemy mu de facto mo¿liwoœæ, ale i obo-
wi¹zek dzielenia siê informacjami o zagro¿eniach
oraz wydawania zaleceñ. A z jakich doœwiadczeñ
czerpiemy? Czerpiemy z doœwiadczeñ europej-
skich.

Otó¿ w wiêkszoœci pañstw europejskich, w³a-
œciwie we wszystkich, kwestiami zwi¹zanymi
z terroryzmem, z przeciwdzia³aniem terroryzmo-
wi, zajmuj¹ siê struktury w ten czy inny sposób
zwi¹zane ze s³u¿bami specjalnymi albo policj¹.
I wrêcz bym powiedzia³, ¿e w trakcie wizyt, jakie

38. posiedzenie Senatu w dniu 15 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym 47

(podsekretarz stanu A. Podolski)



odby³em przygotowuj¹c te zmiany, aby upewniæ
siê co do rozwi¹zañ, powstawa³ pewien problem,
¿e ja, przedstawiciel i dyrektor Rz¹dowego Cen-
trum Bezpieczeñstwa, jako partnerów w rozmo-
wie o ochronie infrastruktury krytycznej przed
zagro¿eniem terrorystycznym mia³em ludzi ze
s³u¿b specjalnych Wielkiej Brytanii i innych
pañstw. Tak to w tych krajach wygl¹da. Nie chcê
tu przed³u¿aæ i cytowaæ regulacji, jakie w tym za-
kresie obowi¹zuj¹, ale naprawdê to s¹ uprawnie-
nia bardzo w¹skie, bardzo znikome.

Mo¿e powiem tak: w Wielkiej Brytanii nowe
uprawnienia s³u¿b policyjnych to miêdzy innymi
zatrzymywanie podejrzanych na dwadzieœcia
osiem dni bez nakazu s¹du, we Francji – zatrzyma-
nia na dziewiêædziesi¹t szeœæ godzin, dopuszczenie
kontaktu z obroñc¹ po siedemdziesiêciu dwóch
godzinach. To s¹ rozwi¹zania przyjête pod wp³y-
wem takich doœwiadczeñ, jak atak terrorystyczny.
Wtedy reakcja spo³eczeñstwa jest zwykle taka, ¿e
domaga siê ono, tak powiem, gwa³townych œrod-
ków. A wiêc my tym razem, odmiennie ni¿ w zna-
nym przys³owiu, chcemy byæ m¹drzy przed szko-
d¹, chcemy zaproponowaæ rozwi¹zania prewencyj-
ne, w naszym przekonaniu w minimalny sposób
ingeruj¹ce w ¿ycie obywateli, tak aby postaraæ siê
przeciwdzia³aæ terroryzmowi i aby nie byæ po-
s¹dzonymi – to jest oczywiœcie zawsze pewien ele-
ment asekuracji ze strony rz¹du – ¿e nic w tej spra-
wie nie robiliœmy. W trakcie prac sejmowych nikt
lepszych rozwi¹zañ nie zaproponowa³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dwa pytania. Pierwsze, czy

zd¹¿ymy na czas, bo Krajowy Plan Zarz¹dzania
Kryzysowego ma powstaæ w ci¹gu roku. Ale ¿eby
ten plan powsta³ – to tak po wczytaniu siê w szcze-
gó³y – najpierw musi byæ rozporz¹dzenie Rady Mi-
nistrów, póŸniej musi powstaæ raport, a dopiero
po raporcie plan, który musi zostaæ zatwierdzony.
Czy debatowano w trakcie powstawania tej usta-
wy nad odpowiednimi terminami i za³o¿eniami?
Czy istnieje rozporz¹dzenie wskazuj¹ce sposób,
tryb i termin powstania takiego raportu? To pier-
wsze pytanie.

Pytanie drugie. W sytuacjach kryzysowych
bardzo istotne znaczenie ma aktywna polityka in-
formacyjna. Czy w trakcie tworzenia tej ustawy
dyskutowano na temat wspó³pracy z mediami,
aby nie by³o takiej sytuacji, ¿e rz¹d opóŸni siê z in-
formacjami, a media wyprzedz¹ go w tej materii
swoimi newsami i byæ mo¿e wywo³aj¹ jak¹œ pani-

kê w sytuacjach, powiedzmy… No, trudno sobie
nie wyobraziæ sytuacji terrorystycznej, w której
pewne informacje mog³yby pog³êbiæ tê sytuacjê
kryzysow¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Co do sporz¹dzenia krajowego planu, przygoto-

wujemy siê do tego równolegle z rozpoczêciem prac
nad ustaw¹. I tak, po pierwsze, projekty rozpo-
rz¹dzeñ s¹ przygotowane, zakoñczy³y siê uzgodnie-
nia wewn¹trzresortowe. Ale nie mo¿na wydawaæ
rozporz¹dzeñdonieistniej¹cejustawy,wiêcdopiero
jej przyjêcie umo¿liwi przyjêcie rozporz¹dzeñ. One
s¹ gotowe, przesz³y etap uzgodnieñ wewn¹trzresor-
towych, wiêc jesteœmy do nich przygotowani.

Odnoœnie do harmonogramu prac, na szczê-
œcie istniej¹ wojewódzkie plany reagowania kry-
zysowego, jest w tej chwili poddawany uzgodnie-
niom Krajowy Plan Reagowania Kryzysowego,
wiêc ten nowy plan bêdzie jego rozszerzeniem.
A wiêc to w ¿adnym wypadku nie jest tak, ¿e cze-
kamy na wejœcie ustawy w ¿ycie i dopiero wtedy
bêdziemy prowadziæ prace. Rozwi¹zania przewi-
dziane ustaw¹ s¹ kontynuacj¹, a nie zaprzecze-
niem tego, co robiliœmy do tej pory. To bêdzie roz-
szerzenie o pewien zakres. I w naszym przekona-
niu co do tego terminarza, który jest nakreœlony…
No, jesteœmy przekonani, ¿e siê wyrobimy.

A jeœli chodzi o sytuacjê kryzysow¹ i politykê in-
formacyjn¹, to, Panie Senatorze, jako realista mu-
szê stwierdziæ, ¿e jeœli bêdziemy mieli do czynienia
z sytuacjami kryzysowymi niedotycz¹cymi spraw
terrorystycznych objêtych jak¹œ klauzul¹, a dodat-
kowo zdarzaj¹cymi siê w miejscach, w których aku-
rat w momencie jakiegoœ tragicznego wydarzenia
nie bêdzie s³u¿b pañstwowych, a na przyk³ad bêd¹
œwiadkowie maj¹cy telefony komórkowe z aparata-
mi fotograficznymi, to prawdopodobnie najpierw –
jako realista nie mam co do tego z³udzeñ – informa-
cje bêdzie mia³a telewizja albo radio, a ja potem bê-
dê je tylko weryfikowa³. Tak wygl¹da sytuacja. Nie-
stety, tak jest, ¿e pytanie jest tu takie: czy obywatel
najpierw powiadomi pomoc, czy najpierw powiado-
mi telewizjê? I na to nie mamy wp³ywu.

Mamy za to wp³yw oczywiœcie na politykê infor-
macyjn¹. Przypomnê, ¿e w art. 11 dodajemy pkt 5a,
zgodnie z którym do zadañ Rz¹dowego Centrum
Bezpieczeñstwa nale¿y zapewnienie koordynacji
polityki informacyjnej organów administracji pub-
licznej w czasie sytuacji kryzysowej. To jest art. 11
pkt 5a. Tego rozwi¹zania dotychczas nie by³o, ale
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mimo to zosta³o ono w ograniczonym stopniu
w³¹czone w zakres dzia³alnoœci RCB ju¿ wczeœniej,
ze wzglêdu na to, ¿e dostrzegliœmy tak¹ potrzebê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Ja tylko chcia³bym krótko uzupe³niæ. Oczywi-

œcie pan minister odpowiedzia³ na pytania doty-
cz¹ce centrów zarz¹dzania kryzysowego, organi-
zacji siedziby oraz trybu pracy. I tu wszystko siê
zgadza. Starostwa, powiaty s¹ ró¿ne i te sprawy
rzeczywiœcie musz¹ byæ zró¿nicowane. Ale mnie
chodzi³o o zapewnienie ca³odobowego obiegu in-
formacji, wymiany tej informacji. Bo, tak jak po-
wiedzia³em, mo¿e przez to, ¿e te sprawy okreœli
w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce starosta, takich
systemów powstanie – i tak chyba bêdzie – tyle, ile
jest starostw. A przecie¿ z tego obiegu informacji
bêd¹ korzysta³y nie tylko instytucje wewnêtrzne
w powiecie. Ta informacja ma byæ w sposób bez-
pieczny przekazywana dalej. I dlatego mam oba-
wy, czy to w taki sposób bêdzie siê odbywa³o.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:

Mam wra¿enie, ¿e to jest nieporozumienie.
Przez pojêcie obiegu informacji nie rozumiemy sy-
stemu informatycznego, tylko sposób czy, ¿e tak
powiem, grafik wskazuj¹cy, komu te informacje
maj¹ zostaæ przekazane. Tu chodzi o informacje
przekazywane wewn¹trz danego powiatu. A prze-
kazywanie informacji na kolejne szczeble jest ju¿
regulowane w ramach nadzoru wojewody nad za-
rz¹dzaniem kryzysowym na jego szczeblu. I to ju¿
bêdzie robione we wspó³pracy z centrum za-
rz¹dzania kryzysowego.

Co do tego obiegu informacji, to tak naprawdê
chodzi tu o okreœlenie, kogo starosta, kogo s³u¿ba
dy¿urna starostwa – niezale¿nie od tego, gdzie
ulokowana – ma wewn¹trz powiatu powiadomiæ,
w ogóle czy ma to robiæ starosta, czy jego upowa¿-
niony zastêpca… To o to chodzi, a nie o przekazy-
wanie informacji na zewn¹trz.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator S³awomir Sadowski, proszê
bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
OdpowiedŸ, której udzieli³ pan minister sena-

torowi Idczakowi, nasunê³a mi pytanie, poniewa¿
pan minister poda³ tam przyk³ady krajów zacho-
dnich. Chcia³bym zapytaæ, na ile mechanizm
ewaluacji i interpretacji systemu prawnego obj¹³
polskie prawo, jeœli chodzi o walkê z miêdzynaro-
dowym terroryzmem. Pytam o to, czy siêgnêliœmy
po pewne przepisy prawne stosowane w krajach
Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczo-
nych. Na ile one s¹ lub bêd¹ stosowane u nas
w przysz³oœci? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, bardzo dziêkujê za to pytanie.

Uœmiechn¹³em siê, bo to jest rzecz, o której za-
pomnia³em, a która rzeczywiœcie jest istotna.

Na prze³omie roku goœci³a w Polsce misja ewa-
luacyjna Unii Europejskiej, oceniaj¹ca europej-
skie systemy przeciwdzia³ania terroryzmowi, i oce-
ni³a ona pozytywnie dwa polskie rozwi¹zania: po-
wstanie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym ³¹cznie
z jej nowelizacj¹, a tak¿e powstanie Rz¹dowego
Centrum Bezpieczeñstwa oraz Centrum Antyter-
rorystycznego i wspó³pracê w tym zakresie.

Na ile œledzimy te rozwi¹zania? Otó¿ niektóre
rozwi¹zania dotycz¹ce infrastruktury krytycznej,
definicji ochrony infrastruktury krytycznej to roz-
wi¹zania, które s¹ wziête z europejskiej dyrekty-
wy dotycz¹cej ochrony europejskiej infrastruktu-
ry krytycznej. My i tak jeszcze nie wprowadzamy
wszystkich rozwi¹zañ, mamy na to czas do
2011 r., a te rozwi¹zania, które… Po prostu ta dy-
rektywa wysz³a w momencie, kiedy taka zmiana
ju¿ by³a wprowadzona. Rozwi¹zania w przed³o¿e-
niu rz¹dowym pokrywaj¹ce siê z zapisami dyrek-
tywy jeszcze na etapie koñcowych prac rz¹do-
wych zosta³y odpowiednio zmienione. Tak wiêc
my jak najbardziej staramy siê iœæ z duchem
zmian w tym zakresie, pod¹¿aæ za nimi i wywa¿aæ
nasze doœwiadczenia jako kraju, który szczêœliwie
nie zosta³ dotkniêty atakiem terrorystycznym…
Choæ by³ dotkniêty innymi du¿ymi tragediami, bo
zarówno sprawa hali w Gorzowie, Kamienia Po-
morskiego, jak i problemy tr¹b powietrznych s¹,
jeœli chodzi o skutki, o efekty, tak naprawdê podo-
bne. Bo czy chodzi o zjawiska natury, czy o bom-
bê, to w zakresie usuwania skutków jest podob-
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nie. W ka¿dym razie chcemy, powtarzam, znaleŸæ
wywa¿one rozwi¹zania pomiêdzy naszymi do-
œwiadczeniami a rozwi¹zaniami krajów, które zo-
sta³y dotkniête aktami terroru i w których reakcja
opinii spo³ecznej – a tak by³o zarówno w Europie,
jak i w Stanach Zjednoczonych – doprowadzi³a do
przyjêcia zmian w tej chwili uwa¿anych za bardzo
kontrowersyjne i zbyt daleko id¹ce. Chcemy to
wywa¿yæ i chcemy zatrzymaæ siê na poziomie,
który uznajemy za minimalny dla prewencji
i dzia³añ planistycznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Ministrze, pan tu wspomnia³ o rozwi¹za-

niach brytyjskich i francuskich. Chcia³bym zadaæ
nastêpne pytanie z tym zwi¹zane. Czy nie wiado-
mo panu nic na temat tego, ¿e Europejski Trybu-
na³ Praw Cz³owieka w Strasburgu oceni³ te roz-
wi¹zania jako zbyt daleko id¹ce i naruszaj¹ce Eu-
ropejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka, a takze
stwierdzi³, ¿e nie mo¿na na o³tarzu walki z terro-
ryzmem sk³adaæ praw cz³owieka? To jest pierwsze
pytanie.

I drugie pytanie. Dotyczy ono proponowanej
treœci art. 12a. Co siê rozumie przez mienie w zna-
cznych rozmiarach – bo nie ma tu ¿adnej definicji
tego – którego zagro¿enie poci¹ga³oby za sob¹
obowi¹zek powiadomienia szefa Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego?

I jeszcze jedna kwestia. Czy te wszystkie prze-
s³anki, które zobowi¹zuj¹ do takowego powiado-
mienia, nie s¹ tutaj zbyt szeroko okreœlone? Py-
tam o to, albowiem, niejednokrotnie pozostaj¹
one w oderwaniu od zagro¿enia o charakterze ter-
rorystycznym. Mam na myœli zw³aszcza ten ostat-
ni passus ust. 2 w art. 12a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, tak, znane mi s¹ te wyroki.

Przypomnê jednak, ¿e one nie dotycz¹ ¿adnej
kwestii, jaka zosta³a tu wprowadzona. Te roz-
wi¹zania zosta³y przeze mnie podane jako przy-
k³ady rozwi¹zañ wprowadzonych przez inne pañ-

stwa. I o ile mi wiadomo, jak dotychczas, mimo
tych wyroków, pañstwa raczej nie spiesz¹ siê ze
zmian¹ tych rozwi¹zañ, zw³aszcza ze wzglêdu na
wp³yw spo³eczny, na tragedie, jakie mia³y tam
miejsce, i ze wzglêdu na domaganie siê od w³adz
pañstwowych zdecydowanych dzia³añ oraz odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego tym tragediom nie
przeciwdzia³ano.

Oczywiœcie, mo¿na pochylaæ siê nad ka¿dym
zapisem art. 12a i pytaæ, czy nie idziemy za dale-
ko, czy pewne rzeczy nie s¹ zbyt szeroko albo zbyt
w¹sko okreœlone. Niemniej jednak mienie znacz-
nych rozmiarów jest pojêciem u¿ywanym w wielu
regulacjach prawnych, tu po prostu zosta³o ana-
logicznie zastosowane.

My uwa¿amy, jeszcze raz to mówiê, ¿e obowi¹z-
kiem pañstwa, obowi¹zkiem rz¹du, jest – w takim
zakresie, w jakim ma on kompetencje, w jakim ma
wiedzê – przygotowanie rozwi¹zañ, które w spo-
sób minimalny, znikomy, w naszym przekonaniu
praktycznie w ¿aden sposób, nie ingeruj¹c w ¿ycie
obywateli, nie nara¿aj¹c ich na koszty, stworz¹
podstawy do przeciwdzia³ania zagro¿eniom terro-
rystycznym, tym zagro¿eniom, którym Polska
podlega jako cz³onek NATO, jako cz³onek Unii Eu-
ropejskiej, uczestnik wielu inicjatyw, kilku inicja-
tyw o charakterze militarnym, o charakterze miê-
dzynarodowym. I ja nie dostrzegam we wprowa-
dzanych rozwi¹zaniach takiej groŸby, nie dostrze-
gam w nich kwestii, które by podlega³y takiej in-
terpretacji jak te zapisy, które cytowa³em, ponie-
wa¿ s¹ to rozwi¹zania bardzo ograniczone i nieo-
bejmuj¹ce na przyk³ad penalizacji, aresztu czy
stosowania technik operacyjnych. My proponuje-
my te rozwi¹zania, wprowadzamy je, a ich ocena
w tym zakresie bêdzie oczywiœcie spraw¹ odpo-
wiednich organów. Jak dotychczas, na ¿adnym
etapie prac rz¹dowych, parlamentarnych nie
spotkaliœmy siê z jednoznaczn¹ opini¹, nie spot-
kaliœmy siê z zarzutem, ¿e s¹ to zapisy niezgodne
z prawem, niezgodne z konstytucj¹. Ja uwa¿am,
¿e nale¿y wywa¿yæ odpowiedzialnoœæ pañstwa…
I uwa¿am, ¿e takie rozwi¹zania s¹ rozwi¹zaniami
o charakterze naprawdê minimalnym.

Ja raczej ba³bym siê tego, ¿e jeœli – nie daj Bo¿e!
– dojdzie kiedyœ w Polsce do aktu terrorystyczne-
go, to ktoœ nam bêdzie robi³ zarzuty: dlaczego nie
poszliœcie dalej, dlaczego te uprawnienia nie by³y
wiêksze, dlaczego pewne rzeczy na przyk³ad nie
by³y rygorystycznie okreœlone, a dlaczego upra-
wnienia s³u¿b nie by³y takie, jak w pañstwach
Unii Europejskiej?

Zreszt¹ powiem jeszcze jedno. Musimy sobie
zdawaæ sprawê, ¿e jako pañstwo prowadz¹ce ak-
tywn¹ politykê miêdzynarodow¹ równie¿ w regio-
nach, sk¹d, niestety, pochodz¹ Ÿród³a terroryz-
mu, jesteœmy w potencjalnym obszarze zagro¿e-
nia. To nie jest ¿adna tajemnica. A oczywiœcie oso-
by czy ugrupowania, które by takie ataki plano-
wa³y, te¿ oceniaj¹, jak dany kraj jest przygotowa-
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ny, czy jest to s³aby punkt Unii Europejskiej, czy
mocny. Tak wiêc ja bardzo bym chcia³, ¿ebyœmy
byli przynajmniej na œrednim poziomie prewencji
w tym zakresie. Uwa¿am, ¿e uprawnienia, które
posiada szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, w tym wypadku zostaj¹ powtórzone i tak
naprawdê dajemy pole do czegoœ, czego w Polsce
do tej chwili nie by³o. I prosi³bym zwróciæ uwagê
na to, ¿e po raz pierwszy szef s³u¿by specjalnej ma
pewn¹ mo¿liwoœæ – jest ona obarczona ryzykiem,
ale co by by³o gdyby z tej mo¿liwoœci nie skorzy-
sta³, a coœ by siê wydarzy³o? – to jest mo¿liwoœæ
przekazywania informacji o zagro¿eniu poza œcis-
³y aparat pañstwa, poza prezydenta i premiera.
W tej chwili, zgodnie z przepisami, szef ABW,
choæby chcia³, nie mo¿e poinformowaæ w³aœcicie-
la ochrony i w³aœciciela infrastruktury krytycznej
– du¿ego koncernu energetycznego, telekomuni-
kacyjnego czy kolejowego – bo w ustawie jest enu-
meratywnie wymienione, komu przekazuje infor-
macje. A wiêc to tak naprawdê jest krok w kierun-
ku wspó³pracy i w kierunku otwarcia agencji na
dzielenie siê informacjami z w³aœcicielami infra-
struktury krytycznej, a tymi w³aœcicielami s¹
w wiêkszoœci, w coraz wiêkszym zakresie, pod-
mioty prywatne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze. Dziêkujê

bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Idczak jako pierwszy mówca.
Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœciwie temat jest tak szeroki, ¿e ca³y czas

w g³owie próbujê sobie u³o¿yæ to, czym chcia³bym
siê z pañstwem podzieliæ. Tak siê sk³ada, ¿e aku-
rat mia³em zaszczyt i przyjemnoœæ wprowadzaæ
ustawê o zarz¹dzaniu kryzysowym w 2002 r. Two-
rzyliœmy sztaby, zespo³y, naklejaliœmy nazwy
tych zespo³ów kryzysowych. Na dwudziestu pra-
cowników urzêdu praktycznie wszyscy znaleŸli
siê w sztabie kryzysowym. Myœlê, ¿e taki jest rea-
lizm naszych, polskich gmin, ¿e w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci paru tysiêcy gmin pracuje oko³o dwu-
dziestu urzêdników. St¹d moja troska w³aœnie
o samorz¹dy, szczególnie gminne, które bêd¹ nie-
jako pierwszym adresatem sytuacji o charakterze
kryzysowym. By³o tak kilka lat temu, wiêc brzmi
trochê sentymentalnie, ale faktem jest, ¿e ka¿dy
etat, ka¿de dodatkowe dzia³anie wp³ywa nieko-
rzystnie na pe³nienie i ekonomizacjê sprawowa-
nych funkcji w samorz¹dach. Samorz¹dy dobrze
gospodarz¹ siê pieniêdzmi i w oko³odziesiêciomi-

lionowych bud¿etach ka¿dy taki wydatek jest nie
bez znaczenia.

W bardzo liberalnej ocenie tych aktów legisla-
cyjnych, o których rozmawiamy, zaproponowa-
nych przez pana ministra, zawiera siê obraz pozy-
tywny – ¿e s¹ to minimalne ingerencje i oczywiœcie
po najmniejszych kosztach. Ja powiem tak: mie-
liœmy mo¿liwoœæ zapoznania siê w mediach z frag-
mentami opinii prawnej, która bodaj¿e by³a te¿
cytowana na posiedzeniu komisji sejmowej,
a która jest akurat bardzo konserwatywna. Te¿ je-
stem w niezrêcznej sytuacji, bo gdy konserwaty-
sta broni wolnoœci i swobody konstytucyjnej oby-
wateli, to jest sytuacja du¿ego dysonansu i dys-
komfortu, niemniej jednak chcia³bym powiedzieæ
pañstwu, ¿e te zmiany w istotny sposób, tak uwa-
¿amy, ingeruj¹ na poziomie, na którym nie powin-
no to mieæ miejsca.

W wypowiedzi pana ministra s³yszymy wiele
sprzecznoœci. Parê minut temu s³yszeliœmy, ¿e
przecie¿ nie ma problemu, bo jest to powtórzenie
przepisów, które s¹ w ustawie o ABW. Minutê póŸ-
niej s³yszymy, Panie Ministrze, ¿e agencja jednak
nie mo¿e informowaæ prywatnych firm itd. Ja za-
da³em z trybuny senackiej pytanie: z jakiego do-
œwiadczenia wziê³y siê te zapisy? Bo moim zda-
niem to chyba jest jakiœ dowód ciê¿kiej pora¿ki
tajnych s³u¿b, ¿e musz¹ uciekaæ siê do tak ja-
wnych rozwi¹zañ ustawowych. To jest wielka dys-
proporcja, proszê pañstwa, pomiêdzy sacrum
a profanum. No, tajne s³u¿by dlatego s¹ sprawne
w walce nie tylko z terroryzmem, ale i z innymi we-
wnêtrznymi zagro¿eniami, ¿e s¹ tajne. To, co us³y-
szeliœmy w trakcie odpowiedzi na zadane pytania
budzi, proszê pañstwa, du¿y niepokój, bo jednak
w tym momencie jest wskazany odpowiedzialny.
To jest i dobrze, i bardzo Ÿle. Bo je¿eli Agencja Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego uzmys³owi sobie, jak
wielk¹ ponosi odpowiedzialnoœæ, to za chwilê za-
czn¹ siê w³aœnie takie odpowiedzi, jakie tutaj
us³yszeliœmy – no, musieliœmy coœ zrobiæ z tym
terroryzmem.

Proszê pañstwa, dziœ czêœæ tej ustawy, zape-
wniam pañstwa, ju¿ jest os³abiona, nieaktualna
b¹dŸ niewa¿na, dlatego ¿e europeizacja, dlatego
¿e wst¹pienie do NATO i dostosowanie naszych si³
zbrojnych do norm NATO powoduje, ¿e niestety,
bardzo wielu jednostek in¿ynieryjnych, które
mia³y s³u¿yæ w takich przypadkach, po prostu fi-
zycznie nie ma. A wiêc s¹ tam odwo³ania prawie ¿e
do rzeczy nieistniej¹cych.

Chcia³bym powiedzieæ tak: patrz¹c na funkcjo-
nowanie obrony cywilnej, patrz¹c na ewolucjê za-
rz¹dzania kryzysowego, odnosi siê wra¿enie, ¿e
jest du¿a przepaœæ pomiêdzy zewnêtrzn¹ obron¹
kraju – mamy myœliwce F-16, jesteœmy w NATO,
jesteœmy w okreœlonych systemach – a zarz¹dza-
niem kryzysowym. Jeœli o to chodzi, to dziœ, pro-
szê pañstwa, powiem tak: gdzie kucharek szeœæ,
tam nie ma co jeœæ. Mamy ochotnicz¹ stra¿ po¿ar-
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n¹, mamy pañstwow¹ stra¿ po¿arn¹, mamy obro-
nê cywiln¹, mamy jedno biuro, drugie biuro, ma-
my jedn¹ agencjê, drug¹ agencjê, a na koñcu stoi
wójt. I pytanie, co on powie temu mieszkañcowi,
którego zala³a woda. Powie tak: ale wiesz co, to nie
jest infrastruktura krytyczna, pañstwo pomo¿e
nam zbudowaæ infrastrukturê krytyczn¹. Co to
oznacza? ¯e ¿ebyœ móg³ porozmawiaæ, da ci tele-
fon prepaidowy, ¿ebyœ móg³ coœ zjeœæ, da ci krom-
kê chleba i przywiezie beczkowóz z wod¹. Tak za-
pewni ci infrastrukturê krytyczn¹. A gdzie bê-
dziesz mieszka³ i kto za to zap³aci? To pytanie sta-
wiam. Gdzieœ w tym wszystkim na koñcu jest w³a-
œnie wójt gminy, który bêdzie siê zmaga³ z tymi
problemami i który, wed³ug mnie, jest z tej pier-
wszej definicji wyrugowany, bo ju¿ nie ma klasy-
cznego zwrotu, bêd¹cego w zarz¹dzaniu kryzyso-
wym, „przywrócenie stanu poprzedniego”. Nie ma
tego. Teraz jest wygodne pojêcie infrastruktury
krytycznej.

Wierzê, ¿e Platforma Obywatelska, która jest
tak prosamorz¹dowa, wyrasta z samorz¹dów i siê
do nich odwo³uje, przystanie na skromn¹ po-
prawkê z³o¿on¹ przeze mnie. Przedstawiam j¹ ró-
wnie¿ w imieniu kolegów. Chodzi o to, a¿eby te
kryteria by³y jednak ustalane razem z przedstawi-
cielami samorz¹dów i nie tylko. To jest taka po-
prawka, o której chcia³bym powiedzieæ, ¿e byæ
mo¿e pomo¿e tej ustawie obroniæ siê w Trybunale
Konstytucyjnym. Nie bêdê bowiem ukrywa³, ¿e
sam posiadam wiele w¹tpliwoœci co do konstytu-
cyjnoœci zapisów w niej zawartych.

I, proszê pañstwa, na sam koniec. Myœlê, ¿e
przez te kilkanaœcie lat uciek³o nam coœ takiego,
co w Stanach Zjednoczonych nazywa siê Gwardi¹
Narodow¹, co zajmuje siê bezpieczeñstwem we-
wnêtrznym. Marzenie samorz¹dowców o obronie
terytorialnej kraju jako o czymœ, co na wypadek
wojny, ale i na wypadek pokoju s³u¿y ludziom, co
cementuje wiêzi w terenie, co powoduje, ¿e ci lu-
dzie lepiej wspó³pracuj¹, w sytuacjach bojowych
lepiej broni¹ swoich domów i swojego kraju… Ta
dyskusja zosta³a w którymœ momencie przerwa-
na, ona zamar³a. Dziœ tak naprawdê nie mamy
nawet silnej obrony cywilnej, gdzieœ pozostaj¹ re-
sztki akcji kurierskiej i tyle. Mamy wra¿enie, ¿e
w sytuacji gdy zosta³y tu wprowadzone tak suro-
we narzêdzia, definicje powinny byæ precyzyjne.
Ja w swoich poprawkach w wiêkszoœci jednak
staram siê przywróciæ zapisy tej ustawy sprzed
zmiany, uwa¿aj¹c, ¿e ona jest precyzyjniejsza,
lepsza, nie powoduje tak wielu problemów inter-
pretacyjnych. To nie to, ¿ebym siê obawia³ s³u¿b.
S³u¿by tajne s¹ bardzo dobre, ich si³a wynika
z tajnoœci. Zadajê wiêc pytanie, co siê sta³o, ¿e
trzeba to upubliczniæ, ¿e trzeba te s³u¿by we-
pchn¹æ do urzêdów gmin, administracji pañstwo-
wej itd. Z mównicy zada³em te¿ takie pytanie: czy

któryœ z przedstawicieli tych s³u¿b nie uzyska³ po-
mocy od jakiegokolwiek przedstawiciela samo-
rz¹du, firmy? Proszê pañstwa, by³em samo-
rz¹dowcem i zarêczam, ¿e ustawa samorz¹dowa
jednoznacznie reguluje te kwestie, nakazuj¹c
wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi dbanie
o bezpieczeñstwo publiczne. Je¿eli ktoœ nie chce
pomóc, to znaczy, ¿e mo¿e spowodowaæ zagro¿e-
nie zdrowia i ¿ycia, a w tej sytuacji w naszym kra-
ju wystarczy, proszê pañstwa, zwyczajny kodeks
karny i konstytucja, nie trzeba stosowaæ takich
dziwol¹gów. A je¿eli to siê robi w myœl tego, ¿e trze-
ba coœ wpisaæ, ¿ebyœmy z tym terroryzmem wal-
czyli, to jest to takie bardzo ma³e coœ. Dziêkujê.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
ProszêpanasenatoraDajczakaozabranieg³osu.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na ostatnim posiedzeniu Senatu mieliœmy

okazjê wys³uchaæ informacji rzecznika praw oby-
watelskich, który po raz kolejny zasygnalizowa³
Wysokiej Izbie problem, który on nazywa nadmia-
rem legislacji w polskim ¿yciu publicznym albo
inflacj¹ prawa. Tak jak powiedzia³em, rzecznik
praw obywatelskich stwierdza to po raz kolejny
w Izbie, która powinna byæ izb¹ refleksji, która po-
winna dbaæ o to, aby jakoœæ tworzonego prawa by-
³a jakoœci¹ najwy¿sz¹.

Niestety to jest kolejna ustawa, która potwier-
dza tê niedobr¹ inflacyjn¹ praktykê tworzenia
prawa. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e jest to kolejny
projekt rz¹dowy, który wpisuje siê w tê niedobr¹
praktykê. Wystarczy przeczytaæ, jakie s¹ g³ówne
cele nowelizacji ustawy, ustawy mówi¹cej w koñ-
cu o zarz¹dzaniu kryzysowym, co trzeba wyraŸnie
podkreœliæ. Wœród wszystkich celów, które uzasa-
dniaj¹ koniecznoœæ nowelizacji tej ustawy, w ¿a-
dnym momencie nie znajdujemy zagadnienia
zwi¹zanego z terroryzmem, a przecie¿ jest to usta-
wa, która w znacznym stopniu dotyczy problemu
terroryzmu. Nie reguluje go w sposób komple-
mentarny, a wprowadza pewien nie³ad, niepo-
rz¹dek w bardzo wa¿nej dziedzinie i tworzy bardzo
niebezpieczny, myœlê, precedens. Tym bardziej ¿e
przed chwil¹ us³yszeliœmy odpowiedzi pana mini-
stra. Ja pyta³em miêdzy innymi o to, czy ustawa
o zabezpieczeniu terrorystycznym jest „na tape-
cie” w rz¹dzie. Jest, ona jest opracowywana, wiêc
nie ma ¿adnego powodu ani uzasadnienia, aby
elementy tak wa¿nych spraw zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem obywateli i pañstwa wprowadzaæ
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do ustawy o przeciwdzia³aniu antykryzysowym.
Jest to pewne pomieszanie i – tak jak stwierdza
rzecznik praw obywatelskich – przyk³ad niedob-
rej, inflacyjnej praktyki tworzenia prawa.

Trzeba te¿ powiedzieæ o tym, co siê pojawia³o
w opiniach ekspertów dla komisji sejmowych, ¿e
w sposób ewidentny i nie po raz pierwszy narusza
siê zasady techniki prawodawczej. Jedn¹ z pod-
stawowych zasad techniki prawodawczej jest to,
¿e ustawa powinna wyczerpuj¹co regulowaæ dan¹
dziedzinê, nie pozostawiaj¹c poza zakresem swe-
go unormowania istotnych fragmentów tej dzie-
dziny. Bardzo œciœle wi¹¿e siê to z kolejn¹, te¿ wa¿-
n¹ zasad¹ techniki prawodawczej, mówi¹c¹
o tym, ¿e w ustawie nie zamieszcza siê przepisów,
które regulowa³yby sprawy wykraczaj¹ce poza
wyznaczony przez ni¹ zakres przedmiotowy, cho-
dzi o stosunki, które reguluje, oraz zakres pod-
miotowy, czyli kr¹g podmiotów, do których siê
ona odnosi.

Tymczasem w ustawie, któr¹ siê dzisiaj zajmu-
jemy, ewidentnie zostaje naruszona druga z za-
sad techniki prawodawczej. Ustawa wykracza po-
za zakres przedmiotowy zarz¹dzania kryzysowe-
go. Wprawdzie terroryzm jest sytuacj¹ kryzyso-
w¹, ale jest sytuacj¹ na tyle szczególn¹ i wa¿n¹, ¿e
wymaga odrêbnego uregulowania. Jest tak prze-
cie¿ w wielu krajach, nie tylko w tych, gdzie wystê-
puje bardzo powa¿ne zagro¿enie terrorystyczne,
ale te¿ w krajach, w których to zagro¿enie wystê-
puje na poziomie zbli¿onym do poziomu w na-
szym kraju. Przyk³adem niech bêdzie chocia¿by
Republika Czeska, gdzie taka ustawa reguluje te
zagadnienia kompleksowo. Niestety u nas wpro-
wadza siê pewien nie³ad, niebezpieczny nie³ad, bo
dotyczy to bardzo wa¿nej, tak jak wspomnia³em,
dziedziny bezpieczeñstwa pañstwa i bezpieczeñ-
stwa obywateli.

Warto te¿ zwróciæ uwagê na artyku³, o którym
tyle tu ju¿ powiedziano, art. 12a, który w ust. 2
ustanawia obowi¹zek niezw³ocznego przekazy-
wania szefowi Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego informacji dotycz¹cych zagro¿eñ o cha-
rakterze terrorystycznym dla infrastruktury
krytycznej, w tym zagro¿eñ dla funkcjonowania
systemów i sieci energetycznych, wodno-kana-
lizacyjnych, ciep³owniczych oraz teleinformaty-
cznych istotnych z punktu widzenia bezpie-
czeñstwa pañstwa, a tak¿e dzia³añ, które mog¹
prowadziæ do zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia lu-
dzi. Obowi¹zek ten na³o¿ony zostaje na organy
administracji publicznej, posiadaczy samoist-
nych i zale¿nych obiektów, instalacji lub
urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej, a wiêc do-
tyczy to nie tylko podmiotów sfery publicznej,
ale tak¿e przedsiêbiorstw, co nale¿y bardzo
mocno podkreœliæ, tak¿e przedsiêbiorstw. Tym
bardziej jest to przepis o charakterze niebezpie-

cznym. Mam na myœli jego charakter prawny,
a przede wszystkim jego relacjê do przepisów re-
guluj¹cych obowi¹zek zawiadamiania o prze-
stêpstwie, co jest bardzo istotne w tym kontekœ-
cie, chodzi mi o art. 304 kodeksu postêpowania
karnego oraz art. 240 kodeksu karnego. Przepis
art. 12a, który wprowadza ta ustawa, jest ze
wszech miar z³y z punktu widzenia legislacji.
Z jego brzmienia nie wynika bowiem jasno, czy
spe³nienie wynikaj¹cego z niego obowi¹zku po-
informowania Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego oznaczaæ bêdzie wywi¹zanie siê z podo-
bnych obowi¹zków na³o¿onych przez inne prze-
pisy. Jest to przyk³ad niejasnoœci przepisów
o charakterze represyjnym, co jest niezgodne
z konstytucyjn¹ zasad¹ pañstwa prawnego,
a takim pañstwem niew¹tpliwie jest Rzeczpo-
spolita.

Ust. 3 art. 12 uprawnia szefa Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego do udzielania zaleceñ
organom i podmiotom zagro¿onym, ale zupe³nie
nie jest znany charakter tych zaleceñ, nie wia-
domo, czy s¹ to tylko luŸne sugestie – by³a tu
dzisiaj o tym mowa, senatorowie bardzo czêsto
o to pytali – czy maj¹ one wi¹zaæ adresatów.
Myœlê, ¿e samo s³owo „zalecenie” ma charakter
raczej niewi¹¿¹cy, ale praktyka funkcjonowa-
nia tego przepisu mo¿e byæ zupe³nie inna. Musi-
my wzi¹æ pod uwagê to, ¿e dotyczy to bardzo
specyficznej materii, to po pierwsze, a po drugie,
¿e takie zalecenie bêdzie wydawa³ szef s³u¿by
specjalnej, pomijaj¹c, przypomnijmy, prze³o¿o-
nych adresata, do których bêd¹ kierowane te za-
lecenia, zatem w praktyce te zalecenia mog¹ siê
przekszta³ciæ w³aœciwie w nakazy. W tej sytaucji
by³oby dobrze, aby sprawa ta zosta³a w ustawie
ostatecznie przes¹dzona i doprecyzowana. Tego
niestety tu nie ma.

Przedmiotowa nowelizacja ustawy o zarz¹dza-
niu kryzysowym czyni z Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego jak¹œ nads³u¿bê w sprawach
zwi¹zanych z terroryzmem i nie znajduje to ¿a-
dnego uzasadnienia w obowi¹zuj¹cym systemie
prawnym. Trzeba w zasadzie zadaæ pytanie, do ja-
kiego modelu my zmierzamy, bo na pewno nie do
modelu, który obowi¹zuje w demokratycznych
pañstwach Zachodu. Chyba ¿e spojrzymy na dru-
gi kierunek. Myœlê, ¿e model, który proponujemy,
jest bli¿szy temu, który funkcjonuje w niektórych
pañstwach Wschodu.

(G³os z sali: Na Bia³orusi.)
Byæ mo¿e nawet na Bia³orusi, tak jak tu podpo-

wiada pan senator.
To s¹ przyk³ady w¹tpliwoœci, bardzo powa¿-

nych w¹tpliwoœci w odniesieniu do tej ustawy.
Na koniec warto te¿ przypomnieæ uzasadnienie
i wskazaæ, ¿e rz¹d nie ma do koñca œwiadomoœci
skutków, które przynios¹ proponowane zmiany.
W uzasadnieniu do tej ustawy mówi siê na przy-
k³ad o tym, ¿e proponowana regulacja nie bêdzie
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mia³a wp³ywu na konkurencyjnoœæ gospodarki
i przedsiêbiorczoœæ, w tym na funkcjonowanie
przedsiêbiorstw. Ale wczeœniej w tym samym
uzasadnieniu czytamy, ¿e projekt bêdzie mia³
wp³yw na sytuacjê Rz¹dowego Centrum Bezpie-
czeñstwa, Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kry-
zysowego, Radê Ministrów, wojewodów, staro-
stów, wójtów oraz, co jest wa¿ne, w³aœcicieli i po-
siadaczy samoistnych i zale¿nych obiektów, in-
stalacji i urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej.
Tak wiêc wœród tych w³aœcicieli i posiadaczy sa-
moistnych i zale¿nych obiektów, instalacji
i urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej mamy rów-
nie¿ przedsiêbiorców. Czyli z jednej strony rz¹d
dostrzega, ¿e te zmiany nie bêd¹ mia³y wp³ywu
na przedsiêbiorców, a z drugiej strony, ¿e bêd¹
mia³y wp³yw na przedsiêbiorców. Pojawia siê
wiêc pytanie o naruszenie zasady swobody dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Myœlê, ¿e ta ustawa, bardzo wa¿na ustawa, do-
tykaj¹ca bardzo wa¿nej kwestii, bardzo wa¿nej
materii, która dotyczy, jak powiedzia³em, bezpie-
czeñstwa pañstwa i bezpieczeñstwa obywateli,
niesie tyle w¹tpliwoœci, zawiera tyle niespójnych
proponowanych rozwi¹zañ, ¿e jest ustaw¹ ze
wszech miar z³¹. Jej przyjêcie mo¿e zagroziæ bez-
pieczeñstwu naszego pañstwa, naszych obywate-
li. Myœlê, ¿e ta ustawa po prostu wymaga odrzuce-
nia jej w izbie refleksji. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
ProszêpanasenatoraCichoniaozabranieg³osu.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo!
Chyba niejako na zasadzie osmozy te wszystkie

trafne uwagi, które zamierza³em przedstawiæ,
znalaz³y siê w wypowiedzi mojego przedmówcy,
dlatego bêdê wystêpowa³ krócej i dodam jedynie
co nieco nowoœci.

Proszê pañstwa, omawiana ustawa niew¹t-
pliwie wkracza w pewne prawa podmiotowe,
choæby przedsiêbiorców, o czym wspomnia³ mój
przedmówca, nak³adaj¹c na nich okreœlone
obowi¹zki, których niespe³nienie z punktu wi-
dzenia norm prawa karnego bêdzie stanowi³o
przestêpstwo. Pamiêtajmy o tym, ¿e ta ustawa
nie funkcjonuje w oderwaniu od systemu pra-
wa, miêdzy innymi prawa karnego. Je¿eli nak³a-
da siê okreœlone obowi¹zki, no to w œlad za tym
idzie odpowiedzialnoœæ karna. Bo musimy pa-
miêtaæ o tym, ¿e istnieje art. 304 kodeksu postê-
powania karnego, stanowi¹cy w §2, ¿e instytu-

cje pañstwowe i samorz¹dowe, które w zwi¹zku
ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ dowiedzia³y siê o po-
pe³nieniu przestêpstwa œciganego z urzêdu, s¹
obowi¹zane niezw³ocznie powiadomiæ o tym
prokuratora lub policjê. Je¿eli taki obowi¹zek
wprowadzimy w tej ustawie, to konsekwencj¹
niespe³nienia tego obowi¹zku bêdzie oczywiœcie
odpowiedzialnoœæ karna, przewidziana choæby
z mocy art. 240 i innych artyku³ów kodeksu kar-
nego, które z kolei statuuj¹ wywi¹zanie siê z te-
go obowi¹zku z art. 304, który przywo³ywa³em.

Dlatego, proszê pañstwa, bior¹c pod uwagê ró-
wnie¿ to, ¿e obowi¹zek przekazywania informacji
zosta³ tutaj bardzo szeroko sprecyzowany,
chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e co do informacji
zwi¹zanych nie tylko z sytuacj¹ zagro¿enia terro-
rystycznego, ale równie¿ z sytuacj¹, która mo¿e
prowadziæ do zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi,
mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa na-
rodowego lub œrodowiska, uwa¿am, ¿e jest to zbyt
szerokie sformu³owanie, które nak³ada obo-
wi¹zek na zbyt du¿¹ liczbê podmiotów, i to w sy-
tuacjach, kiedy wystarczy ogólna norma prawa
karnego, która przewiduje, ¿e wystarczy wtedy
powiadomiæ policjê lub prokuraturê.

I dlatego proponujê zmianê art. 12a przez wy-
kreœlenie sformu³owania nak³adaj¹cego obo-
wi¹zek powiadomienia w sprawie okolicznoœci,
które stanowi¹ zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia itd.,
zw³aszcza ¿e – proszê zwróciæ na to uwagê –
w ustawie nigdzie nie sformu³owano, co to zna-
czy „mienie w znacznych rozmiarach”. Ja celowo
pyta³em o to pana ministra. Pan minister mówi,
¿e s¹ to regulacje, które gdzieœ wystêpuj¹. Ja mo-
gê powiedzieæ, gdzie wystêpuj¹. One wystêpuj¹
chocia¿by w kodeksie karnym, ale powinno byæ
tutaj wyraŸne odes³anie, ¿e przez mienie w zna-
cznych rozmiarach rozumie siê wartoœæ ustalon¹
w art. 105 kodeksu karnego, tam, gdzie jest defi-
nicja poszczególnych pojêæ. Tutaj zaœ wystêpuje
pojêcie, którego znaczenia nie mo¿emy ustaliæ,
bo ani nie zosta³o ono sformu³owane poprzez
odes³anie do przepisów kodeksu karnego, ani te¿
nie zawiera samodzielnej definicji, a takie s¹ dwa
mo¿liwe rozwi¹zania.

Dlatego, proszê pañstwa, bior¹c pod uwagê te
niedoskona³oœci, o których wspomina³ pan sena-
tor Dajczak, chcia³bym przypomnieæ o tej ogólnej
zasadzie, ¿e nie mo¿emy ulegaæ presji czasu,
w którym ¿yjemy, czyli zagro¿enia terroryzmem,
czy te¿ presji wytwarzanej przez okreœlone s³u¿by
i podporz¹dkowywaæ prawa naciskom, które p³y-
n¹ z tych¿e Ÿróde³. No, niestety, ju¿ Erich Fromm
stwierdzi³ w „Ucieczce od wolnoœci”, ¿e wspó³czes-
ny cz³owiek coraz bardziej ucieka od wolnoœci
i poszukuje mocnego protektoratu ze strony pañ-
stwa, nawet za cenê oddania swojej wolnoœci
okreœlonym instytucjom pañstwowym i wrêcz
zniewolenia siê, po to, ¿eby tylko mieæ jakieœ po-
czucie bezpieczeñstwa.
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W demokratycznych spo³eczeñstwach koniecz-
na jest rozwaga i równowaga miêdzy z jednej stro-
ny prawami cz³owieka, a wiêc i jego swobodami,
wolnoœciami, a z drugiej strony uprawnieniami
organów, zw³aszcza takich, jak s³u¿by specjalne,
które z racji swoich szczególnych praw, tego, ¿e
w du¿ej mierze dzia³aj¹ poza kontrol¹, równie¿
spo³eczn¹…

Dlatego trzeba byæ bardzo ostro¿nym w przy-
jmowaniu tych rozwi¹zañ prawnych, które, moim
zdaniem, id¹ zbyt daleko. I st¹d poprawka, któr¹
sk³adam na piœmie. Ale generalnie rzecz bior¹c,
nie ukrywam, ¿e jestem przeciwny tej ustawie.
Uwa¿am, ¿e nale¿y odczekaæ i uchwaliæ osobn¹
ustawê o zwalczaniu terroryzmu, jak to jest w in-
nych krajach, które zreszt¹ te¿ przedobrzy³y, da-
j¹c zbyt du¿e uprawnienia s³u¿bom specjalnym.
Na przyk³ad Wielka Brytania, któr¹ czêsto stawia-
my sobie za przyk³ad, niestety wiedzie prym
w kwestii orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, które stwierdzaj¹ naruszanie
zw³aszcza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka o poszanowaniu ¿ycia prywatnego czy
art. 2 o poszanowaniu ¿ycia cz³owieka. Miejmy to
na wzglêdzie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Kno-

sala oraz pan senator Gruszka z³o¿yli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protoko³u*.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿yli pan senator Idczak i pan se-
nator Cichoñ.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do przedstawionych wniosków?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Antoni Podolski:

Myœlê, ¿e znacznie ró¿nimy siê w ocenie tej
ustawy z pañstwem senatorami i ¿e ja na pytania
pañstwa senatorów stara³em siê odpowiedzieæ,
wiêc w trosce o pañstwa czas chyba nie bêdê ju¿
korzysta³ z okazji do powtarzania jeszcze raz tych
samych kwestii. My nie dostrzegamy tych zagro-
¿eñ. Uwa¿amy, ¿e s¹ to rozwi¹zania wywa¿one po-
miêdzy kwestiami potrzeby przeciwdzia³ania sy-
tuacjom kryzysowym a mo¿liwoœciami pañstwa

i ¿e w³aœciwym organem w zakresie przeciwdzia-
³ania terroryzmowi jest Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego. Ona nie tylko jest s³u¿b¹ specjal-
n¹, ale te¿ szef agencji jest naczelnym organem
w tym zakresie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

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

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Zanim przejdziemy do nastêpnego punktu,

chcê powiedzieæ, ¿e o godzinie 18.00 zarz¹dzê
przerwê do dnia jutrzejszego do godziny 9.00.
I o godzinie 9.00 rozpoczniemy sprawozdaniem
prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego.

Prezes poinformowa³ mnie, ¿e o godzinie 11.30
ma rozprawê, na której musi byæ obecny. Mam
nadziejê, ¿e rozpatrzymy to sprawozdanie do go-
dziny 11.30, a je¿eli go nie rozpatrzymy do 11.30,
to zarz¹dzê przerwê do dnia nastêpnego.

(G³os z sali: Do pi¹tku.)
Tak.
To jest powa¿na rozprawa i dlatego bêdê musia³

zarz¹dziæ przerwê. Tyle informacji dla pañstwa
senatorów, ¿ebyœcie pañstwo wiedzieli, jak zapla-
nowaæ dzieñ dzisiejszy i jutrzejszy.

A teraz przystêpujemy do ³¹cznego rozpa-
trzenia punktów trzeciego oraz czwartego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomi-
cznego dla pracowników i przedsiêbiorców.

Teksty ustawy zawarte s¹ w drukach nr 610
i 609, a sprawozdania komisji w drukach
nr 610A, 610B oraz 609A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.

Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z faktu, ¿e czyniê to sprawozdanie przed Wyso-

k¹ Izbê, wynika podwójna satysfakcja. Podwójna
dlatego, ¿e, po pierwsze, ta ustawa i nastêpna,
o której bêdzie mówi³ pan senator Augustyn, do-
wodz¹, ¿e w Polsce dialog jest realny. Wiêcej, ¿e
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ten dialog spo³eczny, zapisany w konstytucji
w punkcie dotycz¹cym spo³ecznej gospodarki
rynkowej, jest dialogiem skutecznym. Mówiê to
wkrótce po tym, jak niektóre zwi¹zki zawodowe
okupowa³y siedzibê premiera. Odpowiedzi¹, po-
wtarzam, jest dialog i jednoczeœnie inicjatywa
rz¹dowa dotycz¹ca podatku od osób fizycznych,
która przesz³a swoist¹ obróbkê w Sejmie, gdzie
zosta³a przyjêta w brzmieniu rz¹dowym. Mnie
przypad³a w udziale ta druga przyjemnoœæ: ¿eby
Wysokiej Izbie zaprezentowaæ zawarte w tej usta-
wie treœci. One s¹ krótkie, sprowadzaj¹ siê w isto-
cie rzeczy do dwóch punktów.

Mianowicie ustawa pozwala na to, aby zapomo-
gi zwi¹zkowe do wysokoœci 684 z³ – rozumiane
w sposób ogólny jako losowe, tak nazwane, zdefi-
niowane i zreszt¹ ujête tak w prawie podatkowym
– w okresie kryzysu, ale myœlê, ¿e i na zawsze, ina-
czej ni¿ do tej pory, by³y zwolnione z opodatkowa-
nia. Powiem szczerze, ¿e ten problem ci¹gnie siê
od lat. Do fiskusa kierowane s¹ pretensje o nad-
mierny schematyzm, o nadmierny puryzm czy te¿
nawet drobiazgowoœæ, mówi siê wrêcz o niespra-
wiedliwoœci, gdy¿ zwi¹zkowcy uwa¿aj¹, ¿e jeœli
z wynagrodzenia, które zreszt¹ jest opodatkowa-
ne, uiszczaj¹ sk³adki, a nastêpnie w formie ró¿ne-
go rodzaju œwiadczeñ otrzymuj¹ zapomogi od
zwi¹zków zawodowych, to ponowne ich opodat-
kowanie jest oczywiœcie krzywd¹. Ten przepis wy-
chodzi naprzeciw… Wprawdzie okreœla on tê kwo-
tê do wysokoœci 684 z³, niemniej jednak uwa¿am,
¿e to rozwi¹zanie jest pewn¹ prognoz¹ na przy-
sz³oœæ, ¿e te zwolnienia bêd¹ siêga³y dalej.

Wreszcie druga zmiana. Dotyczy ona tej samej
materii. Rz¹d, komisja wystêpuj¹ca jako strona
w Komisji Trójstronnej uwa¿aj¹, ¿e w czasach
kryzysu, w czasach, w których zwi¹zki znów w
sposób istotny, konstruktywny zareagowa³y na
kryzys, zwolnienia podatkowe mog¹ dotyczyæ ró-
wnie¿ tych wszystkich œwiadczeñ socjalnych,
które maj¹ swoje definicje, maj¹ swoje odniesie-
nie w przepisach o funduszu socjalnym oraz
w przepisach zwi¹zkowych. Przecie¿ dzia³alnoœæ
socjaln¹ prowadz¹ zarówno zwi¹zki zawodowe,
jak i podmioty gospodarcze czy jednostki bud¿e-
towe. Rz¹d uzna³, ¿e nale¿y zwolniæ od podatku
równie¿ tego rodzaju œwiadczenia, z tym ¿e po-
szerzy³ ich katalog . Do tej pory zwolnione z po-
datku by³y wy³¹cznie œwiadczenia rzeczowe z ty-
tu³u funduszu socjalnego, a nie by³y tym zwol-
nieniem objête œwiadczenia socjalne do wysoko-
œci 380 z³, jeœli mia³y charakter finansowy, na
przyk³ad op³ata za bilet na wczasy. Tego rodzaju
œwiadczenia finansowe nie by³y zwolnione z po-
datku.

Dodajmy jeszcze… Zwróæmy siê tu z otwarto-
œci¹… Rz¹d przyj¹³, ¿e poniewa¿ kryzys, choæ jest
to sprawa polemiczna, ju¿ ma miejsce i dotyka

najbiedniejszych, dzia³anie tych przepisów obej-
mie ju¿ ten rok, czyli dochody z tego roku – myœlê,
¿e trzeba tu podziêkowaæ Ministerstwu Finansów
– zatem biorcy tych œwiadczeñ bêd¹ mogli ju¿
ca³kowicie korzystaæ z tych œwiadczeñ i nie bêd¹
z tej racji p³aciæ podatków.

To w³aœciwie wyczerpuje kwestie zwi¹zane z ca-
³¹ ustaw¹.

Dodam tylko, ¿e w trakcie g³osowania w Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej ustawa przesz³a
jednog³oœnie, podobnie zreszt¹ jak w Sejmie.
Dziêkujê bardzo.

Namawiam wszystkich, zw³aszcza pos³ów PiS,
do g³osowania za przyjêciem tej ustawy bez
zmian*. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(G³os z sali: Senatorów.)
(G³os z sali: Gdzie pan idzie?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Mo¿e bêd¹ pytania.
(Rozmowy na sali)
Za chwilê.
Dziêkujê.
Nastêpny sprawozdawca.
Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych, pana senatora Wies³awa
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z prac nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu 1 lipca
2009 r. ustaw¹ o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych.

Nowela zmienia ustawê z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwa-
n¹ ustaw¹ o PIT. W aktualnym stanie prawnym
ustawa przewiduje szereg zwolnieñ przedmioto-
wych odnosz¹cych siê do zapomóg i œwiadczeñ
wyp³acanych z zak³adowego funduszu œwiadczeñ
socjalnych. S¹ to zwolnienia ukierunkowane ce-
lowo i dotycz¹ konkretnego rodzaju wydatków, na
przyk³ad jednorazowych zasi³ków z tytu³u uro-
dzenia dziecka, wyp³acanych z funduszu zwi¹z-
ków zawodowych, czy zapomogi otrzymanej
w przypadku indywidualnych zdarzeñ losowych,
klêsk ¿ywio³owych, d³ugotrwa³ej choroby lub
œmierci, do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej w roku
podatkowym kwoty 2 tysiêcy 280 z³.

Nowelizowana ustawa jest projektem rz¹do-
wym. Spowoduje ona zwolnienie od podatku do-
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chodowego, po pierwsze, zapomóg innych ni¿
zwi¹zane ze zdarzeniami losowymi, wyp³acanych
ze œrodków zak³adowej lub miêdzyzak³adowej or-
ganizacji zwi¹zkowej pracownikom nale¿¹cym do
tej organizacji, do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej
w roku podatkowym kwoty 638 z³ – jest to po³owa
minimalnego wynagrodzenia za pracê w 2009 r. –;
po drugie, kwot otrzymywanych przez pracowni-
ków ze œrodków zak³adowego funduszu œwiad-
czeñ socjalnych lub funduszy zwi¹zków zawodo-
wych wydatkowanych na cele dzia³alnoœci socjal-
nej, o której mowa w przepisach o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych, do wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym kwoty
380 z³, ³¹cznie z wartoœci¹ rzeczowych œwiadczeñ
sfinansowanych z tych œrodków.

Nowelizowana ustawa utrzymuje wy³¹czenie ze
zwolnienia z opodatkowania bonów, talonów i in-
nych znaków uprawniaj¹cych do ich wymiany na
towary lub us³ugi, uznaj¹c, ¿e nie s¹ to rzeczowe
œwiadczenia w rozumieniu przedmiotowej usta-
wy. Ta nowela utrzymuje stan dotychczasowy.

Ustawa ma wejœæ w ¿ycie z dniem og³oszenia albo
po up³ywie czternastu dni. Zale¿y to od tego, czy zo-
stanie przyjêta propozycja poprawki komisji, bo ko-
misja proponuje w³aœnie – potem o tym powiem –
zmiany w tym temacie. Ustawa przewiduje zastoso-
wanie od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia
2009 r.… To jest to, co mówi³ pan senator Rulewski,
bêdzie to stosowane za ca³y rok, od stycznia.

Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europej-
skiej.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja po
rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14
lipca 2009 r. wnosi o przyjêcie czterech popra-
wek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne
Senatu. Trzy poprawki wynikaj¹ z zasad techniki
prawodawczej. Czwarta poprawka wprowadza
czternastodniowe vacatio legis, bowiem uchwa-
lone przez Sejm wejœcie w ¿ycie z dniem og³osze-
nia nie ma, zdaniem komisji, odpowiedniego
uzasadnienia. Nie ma takiej potrzeby, bo zwol-
nienia od podatku znajd¹ zastosowanie w przy-
padku wszystkich œwiadczeñ wyp³aconych w ro-
ku 2009, pocz¹wszy od 1 stycznia, bez wzglêdu
na rzeczywisty termin wejœcia w ¿ycie ustawy.
Tak ¿e nie ma potrzeby, ¿eby ona obowi¹zywa³a
od dnia uchwalenia i ¿eby pomin¹æ czternasto-
dniowe vacatio legis.

Nie mogê siê pochwaliæ tym, co mój przedmów-
ca senator, pan senator Rulewski, bo komisja nie
uchwali³a tego jednog³oœnie, tylko stosunkiem
g³osów 3:2. I tu mogê powiedzieæ, ¿e przewa¿y³
mój g³os.

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczy³
uchwaliæ ustawê o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych wraz z za³¹czonymi
poprawkami zawartymi w druku nr 610A, rozpa-

trzonymi przez komisjê w dniu 14 lipca 2009 r.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej, Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
pana senatora Mieczys³awa Augustyna, o przed-
stawienie sprawozdania komisji w sprawie usta-
wy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiêbiorców.

Panie Senatorze, w jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku, w try-

bie formalnym. Chcia³bym sprostowaæ czêœæ swe-
go wyst¹pienia sprawozdawcy, bo…)

Panie Senatorze, bêd¹ do pana pytania, to bê-
dzie pan mia³ mo¿liwoœæ sprostowania. A myœlê,
¿e bêd¹ pytania.

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Ministrowie! Szano-

wne Panie Senator i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ pañstwu w imieniu

po³¹czonych komisji sprawozdanie z d³ugich, mo-
mentami burzliwych obrad po³¹czonych komisji na
temat ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu eko-
nomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców.

Projekt ten jest kolejn¹ odpowiedzi¹ rz¹du na
skutki kryzysu. Przypomnê tylko, ¿e rz¹d u³atwi³
dostêp firm do kredytów, ¿e zwiêkszy³ gwarancje
dla naszych oszczêdnoœci, ¿e niedawno procedo-
waliœmy nad pomoc¹ w sp³acie kredytu hipotecz-
nego dla tych, którzy z powodu kryzysu mieli pro-
blemy finansowe; chwilê temu mówiliœmy o zwol-
nieniu z opodatkowania niektórych œwiadczeñ
pracowniczych. To jest kolejne przed³o¿enie.
Ustawa w przewa¿aj¹cej czêœci jest wynikiem
prac prowadzonych w ramach Komisji Trójstron-
nej do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. W wyni-
ku tych prac oraz póŸniejszych prac sejmowych
wprowadzono do niej sporo zmian. Zmieniono wy-
magany spadek obrotów do 25%; zgodzono siê na
objêcie wsparciem tych przedsiêbiorców, którzy
otrzymali pomoc na tworzenie miejsc pracy przed
rokiem, czyli przed dwunastoma miesi¹cami od
momentu wejœcia w ¿ycie tej ustawy; pracodawca
zosta³ zobowi¹zany do poinformowania praco-
wników o przyczynie odmowy ustalania indywi-
dualnego rozk³adu pracy, z kolei przedsiêbiorcy
zamiast refundacji bêd¹ dostawali dofinansowa-
nie. Jak widaæ, owoce tego dialogu s¹ konkretne.
W czasie posiedzenia komisji podkreœlano, ¿e
trzeci i czwarty rozdzia³ tej ustawy by³y uzgodnio-
ne niemal¿e w ca³oœci.

Dziêki proponowanym w ustawie rozwi¹za-
niom ulegn¹ obni¿eniu koszty pracy, co, jak
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s¹dzimy, mo¿e poprawiæ sytuacjê finansow¹
firm dotkniêtych kryzysem. Utrzymany wobec
tego mo¿e byæ poziom zatrudnienia przez goto-
woœæ do podjêcia dzia³alnoœci w przypadku po-
prawy koniunktury, utrzymana zostanie konku-
rencyjnoœæ prowadzonej dzia³alnoœci, a okres
wyp³at œwiadczeñ pozwoli na dostosowanie dzia-
³alnoœci firm do zmieniaj¹cych siê, trudniej-
szych, innych warunków rynkowych. Poprawi
siê jakoœæ kapita³u ludzkiego w naszych firmach
przez zwiêkszenie liczby szkolonych i koñ-
cz¹cych studia podyplomowe pracowników. Sza-
cuje siê, ¿e pomoc¹ okreœlon¹ w ustawie mo¿e
zostaæ objêtych oko³o dwustu czterdziestu dzie-
wiêciu tysiêcy osób, w tym prawie piêædziesi¹t
tysiêcy osób sfinansowane bêdzie mia³o koszty
szkoleñ i studiów podyplomowych. Czyli dziêki
tej ustawie o tyle mniej wiêcej, o tak¹ liczbê, po-
mniejszona zostanie prawdopodobnie liczba
bezrobotnych, która, przypomnijmy, w kwietniu
tego roku wynosi³a milion siedemset tysiêcy
osób, czyli 11%. Oczywiœcie, patrz¹c na skutki
tej ustawy, mo¿emy sobie wyobraziæ i policzyæ, ¿e
gdyby te osoby nie by³y objête tym programem
i musia³yby mieæ wyp³acane zasi³ki, to koszt ten
wynosi³by ponad 1 miliard 100 milionów z³.

Kogo obejmuje projekt ustawy, jakich przed-
siêbiorców? Otó¿ przepisy dotycz¹ wy³¹cznie
tych przedsiêbiorstw, które ze wzglêdu na kryzys
ekonomiczny znalaz³y siê w przejœciowych trud-
noœciach finansowych i spe³niaj¹ warunki
okreœlone w art. 3. Mo¿e nie wszystkie wymieniê,
ale te najwa¿niejsze warte s¹ przypomnienia, po-
niewa¿ mia³em takie przekonanie, ¿e nie wszyscy
do koñca w czasie obrad komisji zapoznali siê
z tymi warunkami. Otó¿, po pierwsze, spadek ob-
rotów rozumianych jako sprzeda¿ nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 25%, liczone w ujêciu iloœciowym
lub wartoœciowym, w ci¹gu trzech kolejnych
miesiêcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z ana-
logicznymi miesi¹cami rok wczeœniej. Po drugie,
przedsiêbiorca nie mo¿e zalegaæ z regulowaniem
zobowi¹zañ wobec ZUS, wobec NFZ, wobec Fun-
duszu Pracy, chyba ¿e zad³u¿enie to powsta³o po
1 lipca 2008 r., a program naprawczy przewiduje
w tym przypadku sp³atê tego zad³u¿enia. Po trze-
cie, nie mog¹ zachodziæ przes³anki o g³oszeniu
upad³oœci. Po czwarte, musi byæ opracowany
program naprawczy uprawdopodobniaj¹cy po-
prawê sytuacji firmy w przysz³oœci. Nastêpnie
musi byæ pewnoœæ, ¿e firma ta nie otrzyma³a po-
mocy publicznej na wyposa¿enie lub doposa¿e-
nie stanowiska pracy ze œrodków publicznych
dla skierowanego tam do pracy bezrobotnego al-
bo – i to jest w³aœnie efekt negocjacji – od utrzy-
mania tej pomocy minê³o co najmniej dwanaœcie
miesiêcy. Pomoc przewidywana jest do 31 gru-
dnia 2011 r.

Jakiego rodzaju pomocy spodziewaæ siê mog¹
pracownicy i pracodawcy? Otó¿, po pierwsze,
wprowadza siê mo¿liwoœæ obni¿enia pracowniko-
wi wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym ob-
ci¹¿eniem wynagrodzenia za pracê bez koniecz-
noœci wypowiedzenia zmieniaj¹cego, jednak nie
d³u¿ej ni¿ przez szeœæ miesiêcy i nie bardziej ni¿ do
jednej trzeciej wymiaru czasu pracy. Przewidzia-
no w tym wypadku dla pracownika wyp³atê
œwiadczenia uzupe³niaj¹cego z Gwarantowanego
Funduszu Œwiadczeñ Pracowniczych.

Po drugie, wprowadza siê instytucjê przestoju
ekonomicznego, znowu nie d³u¿ej ni¿ przez szeœæ
miesiêcy, ale za zgod¹ pracownika, któremu Gwa-
rantowany Fundusz Œwiadczeñ Pracowniczych
wyp³acaæ bêdzie wspólnie z pracodawc¹ wynagro-
dzenie do wysokoœci minimalnego wynagrodzenia
za pracê.

Po trzecie, przewiduje siê wsparcie ze œrodków
Funduszu Pracy w zakresie podwy¿szenia kwali-
fikacji pracowników, o ile przedsiêbiorca utworzy
fundusz szkoleniowy. Ale ¿eby zachêciæ przedsiê-
biorców, bo taka mo¿liwoœæ przecie¿ ju¿ istnieje,
do tego, by ten fundusz szkoleniowy wprowadzali,
zmieniono tutaj zasady i wprowadzono mo¿liwoœæ
zaliczania wp³at na ten fundusz do kosztów. Przy-
pomnê, ¿e w dotychczasowych rozwi¹zaniach,
przyjêtych w niedawnej noweli ustawy o rynku
pracy, mówiliœmy o tym, ¿e bêdzie mo¿na odliczyæ
dopiero wydatek na szkolenie. Tutaj ju¿ sam¹
wp³atê na fundusz bêdzie mo¿na odliczyæ, no
i pracownicy, którzy zdecyduj¹ siê na podwy¿sze-
nie kwalifikacji, szkolenie czy studia podyplomo-
we, dostan¹ stypendia.

Kolejna grupa zmian dotyczyæ bêdzie wszyst-
kich przedsiêbiorców, a wiêc nie tylko dotkniê-
tych skutkami kryzysu, i przez podniesienie kon-
kurencyjnoœci tych firm niew¹tpliwie sprzyjaæ bê-
dzie utrzymaniu zatrudnienia. Tutaj mamy cztery
propozycje. Pierwsza to wyd³u¿enie okresu rozli-
czeniowego czasu pracy do dwunastu miesiêcy.
Druga – stosowanie ró¿nych godzin rozpoczyna-
nia i koñczenia pracy w poszczególnych dobach
pracowniczych, przy czym ponowna praca w tej
samej dobie nie bêdzie traktowana jako praca
w godzinach nadliczbowych. Trzecie rozwi¹zanie
jest mi szczególnie drogie z racji zgodnoœci z poli-
tyk¹ prorodzinn¹ – jest to stosowanie ró¿nych go-
dzin rozpoczynania i koñczenia pracy w poszcze-
gólnych dobach na wniosek uprawnionego praco-
wnika. To rozwi¹zanie bêdzie dotyczy³o pracowni-
ków opiekuj¹cych siê dzieckiem do czternastego
roku ¿ycia i, co jest godne podkreœlenia, tak¿e do-
ros³ymi cz³onkami rodziny, którzy ze wzglêdu na
stan zdrowia wymagaj¹ opieki tego pracownika.

Chcia³bym od razu w tym miejscu zaznaczyæ,
bo to te¿ budzi³o bardzo wiele kontrowersji, ¿e
wprawdzie te trzy punkty nie uzyska³y konsensu-
su w czasie obrad Komisji Trójstronnej, jednak,
i to trzeba mocno zaakcentowaæ, te trzy rozwi¹za-
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nia, o których przed chwil¹ mówi³em, mog¹ byæ
stosowane na podstawie uk³adu zbiorowego pra-
cy lub porozumienia zawieranego z zak³adow¹ or-
ganizacj¹ zwi¹zkow¹, a jeœli takiej nie ma, z przed-
stawicielami pracowników, wy³onionymi wed³ug
zwyczaju obowi¹zuj¹cego w danej firmie. A zatem
nie jest tak, jak niektórzy sugerowali, ¿e oto pomi-
ja siê g³os pracowników i ich reprezentacji w przy-
jmowaniu takich rozwi¹zañ, ogólnie obowi¹zu-
j¹cych wszystkie firmy. Przeciwnie: bez zgody za-
³ogi nie mo¿na tych rozwi¹zañ wprowadziæ.

Czwarte rozwi¹zanie dotyczy stosowania ogra-
niczenia w zatrudnieniu tego samego pracownika
na podstawie umowy o pracê na czas okreœlony
³¹cznie do dwunastu miesiêcy.

Ustawa jest programem pomocowym, opartym
na pkcie 4.2.2. komunikatu Komisji: „Tymczaso-
we wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy
pañstwa u³atwiaj¹ce dostêp do finansowania
w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego”,
z tego wzglêdu musi podlegaæ notyfikacji w Komisji
Europejskiej. Wobec tego ustawa wchodzi w ¿ycie
po czternastu dniach od og³oszenia, ale przepisy
dotycz¹ce œwiadczeñ wspó³finansowanych lub fi-
nansowanych z Gwarantowanego Funduszu
Œwiadczeñ Pracowniczych wejd¹ w ¿ycie po uzys-
kaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.

I warto jeszcze wspomnieæ o kosztach wpro-
wadzenia tych rozwi¹zañ. Mimo ¿e sytuacja bu-
d¿etu jest powszechnie znana, warto ten koszt
ponieœæ, a jest on niema³y. Gwarantowany Fun-
dusz Œwiadczeñ Pracowniczych musi wydaæ pra-
wie 1 miliard z³, dok³adnie 960 milionów z³, co
pozwoli udzieliæ pomocy, jak szacujemy, dwu-
stu, mo¿e ponad dwustu tysi¹com pracowników,
przy za³o¿eniu, ¿e zasi³ek dla bezrobotnych plus
pochodne to jest 800 z³ i ¿e trwaæ to bêdzie szeœæ
miesiêcy. Wejd¹ tu jeszcze koszty obs³ugi w gra-
nicach 2 milionów 200 tysiêcy z³. Fundusz Pracy
bêdzie musia³ przeznaczyæ dodatkowo 500 milio-
nów z³ na refundacjê kosztów szkoleñ i studiów
podyplomowych, bo obejmie to piêædziesi¹t piêæ
tysiêcy czterystu piêædziesiêciu pracowników.
Szacunkowo bêdzie to kosztowa³o jednostkowo
ponad 9 tysiêcy z³, a te 500 milionów z³ jest w³aœ-
nie wynikiem tego pomno¿enia. Zmniejszenie
podatków z tytu³u zwolnieñ œrodków na fundusz
szkoleniowy to ³¹cznie kwota ponad 327–328 mi-
lionów z³.

To mniej wiêcej wszystko, jeœli chodzi o treœæ
ustawy.

W czasie debaty wielu senatorów zg³asza³o po-
prawki, które wczeœniej by³y przedk³adane w cza-
sie rozmów w Komisji Trójstronnej g³ównie przez
stronê zwi¹zkow¹. Komisja jednak, bior¹c pod
uwagê to, ¿e przed nami jeszcze d³ugi czas notyfi-
kacji niektórych rozwi¹zañ i ¿e kondycja wielu
firm ju¿ dzisiaj jest dramatyczna, przyjê³a, ¿e za-

rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Dziêkujê pañstwu.

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

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

Panie Senatorze Rulewski, mam pytanie,
w czym siê pan senator sprawozdawca pomyli³.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Niezgodnie z faktami, które mia³y miejsce na

posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, powiedzia³em, ¿e komisja zaleca Wysokiej Iz-
bie przyjêcie tej ustawy bez poprawek. To jest
oczywiste przejêzyczenie bêd¹ce skutkiem pod-
powiadania przez senatora Cichonia. Komisja re-
komenduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej ustawy
wraz z poprawkami, na ogó³ legislacyjnymi, a ra-
czej zawsze legislacyjnymi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zadanie pytania pani¹ senator Arci-

szewsk¹-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, zawsze jesteœmy pouczani,

¿e nie nale¿y zadawaæ d³ugich pytañ, bo to komi-
sja jest miejscem, w którym prowadzi siê dysku-
sje. Pan senator potraktowa³ nas dzisiaj tak, jak-
by cz³onkowie komisji – niestety, ale tylko wed³ug
pana – nie przy³o¿yli siê na posiedzeniu komisji,
i cytowa³ prawie ca³¹ ustawê. Prosi³abym równie¿
o szacunek dla innych senatorów, bo jednak wy-
wi¹zuj¹ siê ze swoich obowi¹zków.

Chcia³abym te¿ zadaæ pytanie. Oczywiœcie
sprawy socjalne s¹ bardzo wa¿ne, ale przykryli
tym pañstwo sprawê, jak zwykle wracaj¹c¹, bo-
nów towarowych i wywi¹zania siê z ustaleñ Komi-
sji Trójstronnej dotycz¹cych tych¿e bonów i w³a-
œciwie walki z ich emitentami oraz przys³ugiwania
siê dalej hipermarketom. „Dziennik” opisywa³
niedawno proces powstawania projektu ustawy
i tajemnicze znikniêcie zwolnienia podatkowego
dotycz¹cego bonów, postulowanego przez zwi¹zki
zawodowe w ramach Komisji Trójstronnej. Pro-
jekt zmieni³ brzmienie w trakcie posiedzenia Rady
Ministrów, a Centrum Informacyjne Rz¹du nie
by³o w stanie podaæ, na czyj wniosek projekt uleg³
zmianie. W dniu posiedzenia Rady Ministrów
w Biuletynie Informacji Publicznej zawis³ projekt
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znacz¹co inny od projektu, który uchwali³a Rada
Ministrów. Czy pan senator pyta³ pana ministra
albo czy mo¿e ktoœ z ministerstwa jest w stanie
poinformowaæ Senat, jak dosz³o do tej zmiany
i który z ministrów wnosi³ o pozbawienie œwiad-
czeñ przekazywanych w bonach zwolnienia po-
datkowego? Stanowisko zwi¹zków jasno mówi, ¿e
pañstwo siê nie wywi¹zali z uzgodnieñ, ¿e podwa-
¿yli równie¿ swoj¹ wiarygodnoœæ.

I drugie pytanie. Panie Senatorze, albo mo¿e
ktoœ z ministerstwa odpowie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani Senator, tylko ¿e przed pytaniem pani po-

uczy³a nas, ¿e nale¿y zadawaæ krótkie pytania.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,

grzecznie zwróci³am uwagê na to, bo to nas siê
z regu³y poucza.)

Wiêc ja pani¹ pouczam: proszê nie mieszaæ py-
tañ z dyskusj¹. Tak ¿e proszê o krótkie pytania.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
te¿ nie chcia³abym, ¿eby w stosunku do mnie jako
senatora przedstawiciele Platformy Obywatel-
skiej, przy tolerowaniu tego przez marsza³ka…)

Ale, Pani Senator, ja zwracam uwagê…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

…wyra¿ali takie zdanie, bo ja nie chcia³abym byæ
w ten sposób traktowana.)

Jest minuta na zadawanie pytañ. Proszê o dru-
gie pytanie.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
W ocenie skutków regulacji, któr¹ przecie¿ pi-

sa³o Ministerstwo Finansów, stwierdzono, ¿e przy
za³o¿eniu, ¿e z dobrodziejstwa ustawy skorzysta
szeœæ milionów pracowników, dochody bud¿etu
zostan¹ zmniejszone o 426 milionów z³. Na posie-
dzeniach komisji sejmowych wiceminister Gra-
bowski mówi³, ¿e mo¿e z tego skorzystaæ nawet
osiem milionów pracowników, wiêc koszt dla bu-
d¿etu bêdzie jeszcze wiêkszy. Jak to zatem jest, ¿e
pañstwo jedn¹ rêk¹ przedk³adacie nowelizacjê
bud¿etu, a drug¹ przepychacie przez parlament
w trybie pilnym ustawê, która jeszcze pog³êbi defi-
cyt, zwiêkszy go o oko³o 0,5 miliarda z³? Czy pre-
mier ma œwiadomoœæ kosztów, jakie niesie ta
ustawa? Prosi³abym o odpowiedŸ, je¿eli nie teraz,
to na piœmie, Ministerstwo Finansów albo osobê,
która mog³aby mi na to pytanie odpowiedzieæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo. Ale pytania do ministra, Pani

Senator, bêd¹ w nastêpnej czêœci.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-
sza³ku, wszystkie te pytania, oba, by³y do senato-
ra Rulewskiego. Dotycz¹ one zupe³nie innej usta-
wy, nie tej, któr¹ ja prezentowa³em.)

Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
I dodam, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ¿e

tak¿e do senatora Dobkowskiego, który jest spra-
wozdawc¹ Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych.

Pani Senator, sprawa by³a dyskutowana na po-
siedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
by³y przedstawiane propozycje, opinie, by³ równie¿
czytany protokó³ z posiedzeñ Komisji Trójstronnej.
Sprawa wygl¹da tak, ¿e rzeczywiœcie wp³ywa³y pro-
pozycje zwolnienia podatkowego dotycz¹cego bo-
nów, dodajmy, bonów, których g³ównym realizato-
rem na ogó³ s¹ wielkie sieci handlowe, powtarzam:
na ogó³, bo póŸniejsze moje prace dowodz¹, ¿e rea-
lizuj¹ je równie¿ ma³e sieci, ma³e zak³ady pracy lub
lokalne œrodowiska kupieckie. Przedstawiciel
rz¹du, pos³uguj¹c siê opini¹ Komisji Trójstronnej,
stwierdzi³ w naszej komisji, ¿e przyjmuje stanowis-
ko szersze ni¿ do tej pory, mianowicie takie, ¿e
oprócz ró¿nych form œwiadczeñ rzeczowych
w zwi¹zkach bêdzie udzielana zapomoga finanso-
wa, a z funduszu socjalnego równie¿ finansowa –
do wysokoœci 380 z³. Uzasadnienie tego zdaniem
rz¹du – i komisja je podzieli³a, muszê przyznaæ, ¿e
ja te¿ – jest takie, ¿e daje to wolnoœæ, szeroko rozu-
mian¹ wolnoœæ w zakresie wydatkowania œrod-
ków, które przecie¿ przyznane zostaj¹ ludziom bie-
dnym. Dodam jeszcze, mo¿e nieco dyskretnie, ¿e
nie ma obowi¹zku dokumentowania tych wydat-
ków. Zatem zdaniem komisji – i w g³osowaniu to
wysz³o – tego typu rozwi¹zanie wychodzi naprze-
ciw nie tylko cz³onkom zwi¹zków, bo z funduszu
socjalnego mo¿e korzystaæ praktycznie ca³a za³o-
ga. Dlatego ten argument przewa¿y³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo…
(Senator Wies³aw Dobkowski: Ale ja…)
Pan chce uzupe³niæ odpowiedŸ, Panie Senato-

rze?
(Senator Wies³aw Dobkowski: Tak, ale…)
Dobrze, proszê uprzejmie.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Chcia³by odpowiedzieæ na pytanie, czy by³a dys-

kusja o tym na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych. Je¿eli chodzi o zwolnienia
z opodatkowania zapomóg, to od przedstawicieli
rz¹du otrzymaliœmy informacjê, ¿e z tego tytu³u
w skali kraju bêdzie ubytek rzêdu 71 milionów z³,
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w tym po stronie jednostek samorz¹du terytorial-
nego 34,5 miliona z³, a po stronie bud¿etu pañstwa
36,5 miliona z³, ale to przy za³o¿eniu, ¿e 5% praco-
wników najemnych – na podstawie danych GUS za
IV kwarta³ 2008 r. przyjêto, ¿e jest dwanaœcie mi-
lionów czterysta czterdzieœci siedem tysiêcy takich
pracowników – otrzyma œwiadczenia w kwocie
638 z³. Je¿eli 5% pracowników, czyli szeœæset dwa-
dzieœcia dwa tysi¹ce osób, otrzyma te œwiadczenia,
to da to kwotê 71 milionów z³.

Co do zwolnienia od podatku wartoœci rzeczo-
wych, œwiadczeñ, to je¿eli otrzyma to 10% praco-
wników najemnych, to bêdzie to kwota 85 milio-
nów z³, jeœli 20%, to bêdzie to kwota 170 milio-
nów z³, jeœli 50% – 426 milionów z³.

Na temat tego, ¿e rzeczonymi œwiadczeniami
nie s¹ bony, talony i inne znaki, na posiedzeniu
komisji nie by³o mowy. Dodam, ¿e w tekœcie do-
tychczasowej ustawy te¿ te œwiadczenia s¹ wy-
³¹czane. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Mam pytania do pana senatora Augustyna,

chcia³bym zapytaæ o dwie kwestie.
Poœród wielu warunków, jakie musz¹ byæ

spe³nione, ¿eby firma mog³a siê ubiegaæ o wspar-
cie, jest równie¿ niezachodzenie przes³anek do
og³oszenia upad³oœci, program naprawczy itd.
I jest pytanie, kto rozstrzyga o tym zaistnieniu
przes³anek do og³oszenia upad³oœci: czy bieg³y re-
wident, czy bank, czy mo¿e organ przyjmuj¹cy
wniosek? Bo tu mog¹ wchodziæ w grê niezwykle
subiektywne odczucia. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. W ustawie jest powiedziane, ¿e bez zgo-
dy za³ogi nie mo¿na wprowadzaæ rozwi¹zañ propo-
nowanych w tej ustawie. A gdy jest kilkanaœcie
zwi¹zków, które nie dojd¹ ze sob¹ do porozumie-
nia, i jeszcze rada pracowników? Czy s¹ odpowied-
nie rozstrzygniêcia ustawowe, czy te¿ trzeba postê-
powaæ zgodnie z innymi rozwi¹zaniami, na przy-
k³ad ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pañstwo senatorowie…

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Organ przyjmuj¹cy wniosek musi oczywiœcie

sprawdziæ, czy podmiot, który ubiega siê o pomoc,
spe³nia warunki. Pana pytanie, Panie Senatorze,

siêga jednak g³êbiej. Tak wiêc pytanie, kto kon-
kretnie w imieniu tego organu bêdzie to czyni³, jak
s¹dzê, jest pytaniem do pani minister i prosi³bym
je do niej skierowaæ.

Jeœli chodzi o te zwi¹zki zawodowe, to muszê
powiedzieæ, ¿e prawdopodobnie dotyczy to repre-
zentatywnych zwi¹zków zawodowych. Ale te¿
przyznajê, ¿e w tym momencie nie mam stupro-
centowej pewnoœci. Bo wiadomo, ¿e tych zwi¹z-
ków mo¿e byæ rzeczywiœcie kilka. Na ogó³ we wszy-
stkich innych rozstrzygniêciach jest tak, ¿e doty-
czy to zwi¹zków reprezentatywnych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytania do wszystkich sprawozdawców, do

sprawozdawców obu komisji.
Czy na posiedzeniach komisji stanowisko pre-

zentowa³ przedstawiciel „Solidarnoœci” albo stro-
ny spo³ecznej? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. W jakim zakresie ustawa
uwzglêdnia stanowisko NSZZ „Solidarnoœæ” pre-
zentowane w toku prac Komisji Trójstronnej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, a tak¿e

pracodawców, byli na posiedzeniu, prezentowali
swoje stanowiska. Trzeba powiedzieæ, ¿e by³y to
stanowiska jednak rozbie¿ne. I te rozbie¿noœci by-
³y nie tylko pomiêdzy pracodawcami a zwi¹zkami
zawodowymi, co wydaje siê oczywiste, ale tak¿e
pomiêdzy poszczególnymi centralami zwi¹zkowy-
mi. Potwierdza³o to wypowiadan¹ przez obecn¹
na posiedzeniu pani¹ minister Ostrowsk¹ infor-
macjê, ¿e nie³atwo by³o dojœæ do porozumienia we
wszystkich trzynastu obszarach, które by³y
przedmiotem obrad Komisji Trójstronnej, a prze-
cie¿ nie mo¿na by³o negocjowaæ bez koñca.

Przyznajê, ¿e to by³ jeden z bodŸców, z powodu
których odwa¿y³em siê zg³osiæ wniosek, przyjêty
wiêkszoœci¹ g³osów przez komisjê, a¿eby przyj¹æ
tê ustawê w takim kszta³cie, w jakim ona jest. Wy-
dawa³o mi siê bowiem – i tkwiê w tym przekonaniu
do tej pory – ¿e nie ma w tej chwili takiej mo¿liwo-
œci, by wprowadzaj¹c jakieœ rozstrzygniêcia, nie
naraziæ siê na krytykê niektórych cz³onków Komi-
sji Trójstronnej.

Na pewno konieczne s¹ dalsze negocjacje, pod-
czas dyskusji apelowa³em o to, by one siê toczy³y.
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Przecie¿ to nie jest zamkniêcie sprawy, ale chêæ
ruszenia do przodu, równie¿ dlatego, ¿e jak wspo-
mnia³em, potrzebny jest czas na notyfikacjê, co
jeszcze wyd³u¿y oczekiwanie na wejœcie w ¿ycie
przepisów.

Jeœli prawdê mówi¹ ci, którzy twierdz¹, ¿e od po-
³owy przysz³ego roku kryzys zacznie ³agodnieæ, to
³atwo… Daj Bo¿e, ¿eby tak by³o! Ale ¿eby przypad-
kiem nie sta³o siê tak, ¿e bêdziemy gotowi z roz-
wi¹zaniami, jak kryzys bêdzie zmierza³ ku koñco-
wi. Pomó¿my ludziom i firmom teraz, kiedy to jest
potrzebne, a nie wtedy, kiedy byæ mo¿e bêdzie za
póŸno, albo wtedy, kiedy tej potrzeby ju¿ prawie nie
bêdzie. By³a okazja do wypowiadania uwag przez
wszystkich partnerów dialogu spo³ecznego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze tylko py-

tanie, jak…)
Pozostali, pozostali…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale pan senator

nie odpowiedzia³ na pytanie: czy by³o rozpatrywa-
ne stanowisko NSZZ „Solidarnoœæ”, którego inte-
resów staram siê…)

Senator Mieczys³aw Augustyn:
By³o, by³o przedstawione.
Mogê powiedzieæ, ¿e przytoczy³em w swojej wy-

powiedzi wiele ustaleñ co do kwestii, które by³y
wnoszone przez stronê spo³eczn¹ w czasie dialogu
spo³ecznego. Ale nie potrafiê, Panie Senatorze,
odpowiedzieæ, czy akurat autorami postulatów,
przyjêtych w czasie tego dialogu, by³o NSZZ „Soli-
darnoœæ”. Powtórzê: ca³y rozdzia³ 3 i 4, zasadnicza
czêœæ ustawy, by³y w ca³oœci uzgodnione przez
partnerów spo³ecznych.

Poza tym uzgodniono, ¿e bêdzie ni¿szy próg, jeœli
chodzi o zaliczanie firm do tych, które s¹ zagro¿one
skutkami kryzysu ekonomicznego – obni¿ono go
z 30% do 25%. Przyjêto, ¿e przedsiêbiorcy, którzy
otrzymywali pomoc na tworzenie miejsc pracy, jeœ-
li minê³o dwanaœcie miesiêcy, mog¹ byæ objêci do-
brodziejstwem tej ustawy. Nastêpnie pracodawca
zosta³ zobowi¹zany do poinformowania pracowni-
ków o przyczynie umowy ustalenia indywidualne-
go rozk³adu pracy. Przedsiêbiorca zamiast refun-
dacji bêdzie dostawa³ dofinansowanie. Oczywiœcie
mo¿emy sobie dopowiadaæ, które postulaty mia³y
charakter zwi¹zkowy, które zg³aszali pracodawcy,
ale znajdujê w tej ustawie i jedne, i drugie.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e w czasie posiedzenia
komisji odpowiedŸ pani minister na zarzut, ¿e
wprowadzono rozwi¹zania dla wszystkich przed-
siêbiorstw, tak¿e tych, których nie dotkn¹³ kry-
zys, a „Solidarnoœæ” postulowa³a, ¿eby obj¹æ ni¹

tylko tych, których kryzys dotkn¹³, by³a taka, ¿e
g³ówne rozstrzygniêcia, te dotycz¹ce wyd³u¿enia
okresu rozliczeniowego, stosowania ró¿nych go-
dzin rozpoczêcia i koñczenia pracy w przypadku
osób opiekuj¹cych siê nieletnimi b¹dŸ chorymi
cz³onkami rodziny, mo¿liwe s¹ do wprowadzenia
tylko za aprobat¹ zwi¹zków zawodowych, dzia³a-
j¹cych w konkretnym zak³adzie. Co prawda nie
podlega³o to uzgodnieniom, ale nie jest mo¿liwe
praktycznie wprowadzenie tego bez zgody zwi¹z-
ków zawodowych. A wiêc powiedzia³bym, ¿e nie
w ca³oœci, ale w znacznej czêœci postulaty partne-
rów spo³ecznych zosta³y uwzglêdnione.

Oczywiœcie, ka¿dy kompromis ma gorzki smak,
po ka¿dej ze stron s¹ ci, którzy z czegoœ musieli
ust¹piæ, na coœ siê zgodziæ. Nie dziwi mnie kryty-
czny stosunek zwi¹zkowców co do niektórych roz-
strzygniêæ, ale to rz¹d i parlament ostatecznie
podj¹æ musi decyzjê. Ja stojê na stanowisku, ¿e
nie powinniœmy z tym d³u¿ej czekaæ, d³u¿ej zwle-
kaæ, jeœli wprowadzenie tej ustawy ma mieæ sens.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy pozostali sprawozdawcy chc¹ odpowie-

dzieæ na to pytanie? Nie, nie chc¹.
Pan senator Banaœ.
(Rozmowy na sali)
Po raz drugi zwracam pañstwu senatorom

uwagê, za trzecim razem wymieniê z nazwiska.
Dyskusja w ³awach pó³g³osem przeszkadza.

Proszê bardzo, pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie kierujê do pana senatora Augu-

styna. W ramach tej minuty, która mi przys³ugu-
je, powiem przynajmniej kilka s³ów tytu³em ko-
mentarza. Otó¿ kiedy s³uchamy s³ów pana sena-
tora, nagle okazuje siê, ¿e stoimy w obliczu nie-
bezpieczeñstwa wielkiego po¿aru i musimy czym
prêdzej uchwalaæ ustawy przeciwdzia³aj¹ce temu
po¿arowi, którego imiê jest kryzys, bo spaliœmy
przez dobry rok. Dzisiaj nie mo¿emy sformu³owaæ
poprawek, które w sposób choæby legislacyjny po-
prawi¹ ten bubel, który mamy przed oczami, bo
nam siê spieszy. Ale to ju¿ tak zupe³nie na boku.

Szanowny Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ
o tak¹ sprawê. Jak pañskim zdaniem nale¿y po-
traktowaæ art. 13 ustawy o ³agodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przed-
siêbiorców? W mojej ocenie, zreszt¹ nie tylko mo-
jej, ten artyku³ wetuje to, co by³o jednym z funda-
mentów prawa pracy, czyli fakt, ¿e trzecia umowa
o pracê by³a umow¹ na czas nieokreœlony. Teraz
bêdzie mo¿na zawieraæ o wiele wiêcej umów o pra-
cê. Ma³o tego, po skoñczeniu dwudziestocztero-
miesiêcznego okresu, o którym jest mowa w tym
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artykule, jakby zresetuje siê po stronie pracowni-
ka konto umów dotychczasowych, liczenie zacznie
siê od nowa. Czy móg³by pan senator rozwiaæ moje
w¹tpliwoœci w tym zakresie? Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Najpierw powiem dwa s³owa odnoœnie do ko-

mentarza pana senatora. Po pierwsze, nie spaliœ-
my, tylko negocjowaliœmy.

(Rozmowy na sali)
Po drugie, mówienie o tej ustawie, ¿e jest bub-

lem, jest tak¿e obra¿aniem partnerów spo³ecz-
nych. Naprawdê prosi³bym o wstrzemiêŸliwoœæ…

(Senator Grzegorz Banaœ: Przywo³am na piœmie
s³owa partnerów spo³ecznych.)

Panie Senatorze, mo¿emy siê zgodziæ co do te-
go, ¿e w pañskiej ocenie ta ustawa w jakichœ miej-
scach wymaga naprawy. Ale nie mogê siê z panem
zgodziæ, jeœli chodzi o nazwanie tej ustawy bub-
lem, bo to by oznacza³o, ¿e ¿aden jej zapis nie jest
nic wart, a tak nie jest, dziêki temu, ¿e uzgodnio-
no wiêkszoœæ treœci tej ustawy z partnerami spo³e-
cznymi, co trwa³o i musia³o trwaæ. I ktoœ w koñcu
musia³, obawiaj¹c siê zarzutów, jakie pan stawia,
przeci¹æ ten dialog i przyj¹æ w ustawie to, co wy-
daje siê racjonalne.

Gdy zaœ idzie o wyd³u¿enie ograniczenia
zwi¹zanego z zatrudnieniem pracownika na pod-
stawie umowy o pracê na czas okreœlony, to myœ-
lê, ¿e jest to intencja zmierzaj¹ca do uelastycznie-
nia warunków pracy pracowników, a tym samym,
pozwalaj¹ca pracodawcom w tym trudnym cza-
sie, ale mo¿e nie tylko, na zatrudnianie pracowni-
ków, a nie rezygnowanie z tego zatrudnienia tylko
dlatego, ¿e kodeks pracy jest tak restrykcyjny
w pewnych momentach, a potrzeby zatrudnienia
na 100% nie ma.

Wie pan dlaczego to siê odnosi do sytuacji kry-
zysowych? Otó¿ sytuacja kryzysowa, Panie Sena-
torze, ma to do siebie, ¿e sytuacja rynkowa jest
nieprzewidywalna. I pracodawcy jest naprawdê
bardzo trudno zdecydowaæ siê na trwa³e zatrud-
nienie, w ramach umowy na czas nieokreœlony.

(Senator Grzegorz Banaœ: Pan chyba ¿artuje.)
Ja nie wiem, Panie Senatorze, co w tym ¿artob-

liwego…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê nie przerywaæ, dobrze?)
Teraz mówimy o powa¿nych sprawach.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Senatorze

Sprawozdawco, proszê sprawozdawaæ, odpowia-
daæ na pytania. Panie Senatorze, proszê nie prze-
rywaæ.)

Staram siê zachowywaæ spokój i odpowiadaæ
rzeczowo. Ja oczywiœcie zniosê pañstwa uszczyp-
liwe uwagi kierowanie do mnie, choæ nie jestem
autorem tej ustawy, nie uczestniczy³em w pra-
cach Komisji Trójstronnej, a stajê w obronie par-
tnerów spo³ecznych. Ja je zniosê, proszê sobie,
Panie Marsza³ku, nie przeszkadzaæ.

(Senator Stanis³aw Kogut: Co to, marsza³ka
pan poucza?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze Kogut, proszê mnie nie broniæ.)

Chcia³em powiedzieæ, Panie Marsza³ku, ¿e
mnie to nie przeszkadza.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale, Panie Se-
natorze, niech pan odpowiada krótko…)

Ju¿ odpowiadam.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …a nie wcho-

dzi w polemiki.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

A nie jak na zjeŸdzie KC.)
Jeszcze raz chcê podkreœliæ, odpowiadaj¹c na

pytanie pana senatora Banasia, ¿e wprawdzie wi-
dzê tutaj rzeczywiœcie mo¿liwoœæ d³u¿szego stoso-
wania umów o pracê na czas okreœlony, ale widzê
te¿ dla tej sytuacji konkretne uzasadnienie wyni-
kaj¹ce z rozchwiania rynku zbytu, który nie po-
zwala dzisiaj pracodawcom jasno okreœliæ, na jak
d³ugo mo¿na pracownika zatrudniaæ. Dlatego
uwa¿am to rozwi¹zanie za racjonalne i generalnie
korzystne dla rynku pracy. Dlatego ono znalaz³o
siê w tym, a nie innym miejscu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Mam pytanie do pana senatora Augustyna,

z tym ¿e faktycznie mia³em zadawaæ pytanie panu
senatorowi Rulewskiemu, bo sprawa bonów ju¿
siê przewija od d³u¿szego czasu. I czy mamy tê
œwiadomoœæ, ¿e to mo¿e byæ realizacja odrzuconej
przez Senat ustawy o nieuczciwej konkurencji…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak
jest.)

…co do której rozpêta³a siê potê¿na burza
w mediach i nawet by³y konsekwencje, na przy-
k³ad wymiana przewodnicz¹cego Komisji Gospo-
darki Narodowej.

Nie wiem czy macie tê œwiadomoœæ – to jest mo-
je pytanie – ¿e Komisja Krajowa „Solidarnoœci” na
posiedzeniu jednoznacznie stwierdzi³a, ¿e jest to
jakby utr¹cenie ma³ych przedsiêbiorców, ma³ych
sklepikarzy. Nie wiem, czy pan wie, ¿e 2 miliar-
dy z³ rocznie z funduszu socjalnego idzie do su-
permarketów. Myœmy wtenczas bardzo mocno
monitowali, ¿eby by³a cena minimalna, bo super-
markety mog¹ dawaæ ceny dumpingowe i robiæ
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ró¿ne inne rzeczy po to, ¿eby ino zdobyæ klienta,
w³aœnie mog¹ na przyk³ad obni¿aæ ceny.

I tu jeszcze szanownemu senatorowi, panu Ru-
lewskiemu – tyle ¿e wyszed³ – chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e jest regulamin Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych i to on decyduje o rozdy-
sponowaniu pieniêdzy. Dziêkujê.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, a pytanie?)

Pytanie? By³o pytanie, czy faktycznie s¹ œwia-
domi tego, ¿e poupadaj¹ ma³e sklepy, ma³e przed-
siêbiorstwa. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Odpowiem, Panie Marsza³ku, bo te¿ uczestni-

czy³em w pracach tej komisji, prowadzi³em obra-
dy, wiêc mogê odpowiedzieæ.

Proszê pañstwa, wy³¹czenie bonów zmierza
w kierunku zapewnienia równej konkurencji.
Nikt nie zabrania kupowaæ w ma³ych sklepach
tym ludziom, którzy dostan¹ pieni¹dze do rêki.
Mog¹ w³aœnie kupowaæ, gdzie chc¹. A jak dostaj¹
bon, to musz¹ kupowaæ pod tym adresem, jaki
jest wskazany na takim bonie. I to ma byæ równa
konkurencja?

(Rozmowy na sali)
No naprawdê, Panowie i Panie, którzy opowia-

dacie siê za bonami, przypomnê wam dyskusjê,
która rzeczywiœcie, Panie Senatorze, dotyczy³a
bonów, ale obawy czy nawet podejrzenia dotyczy-
³y w³aœnie tych osób, które forsowa³y zwolnienie
tych bonów od podatku.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Zaak-
ceptowaliœcie sprzeda¿ poni¿ej ceny nominalnej!)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,
Pani Senator Arciszewska-Mielewczyk, zwracam
pani uwagê!)

Ale, proszê pañstwa, nie ma zwolnienia dla bo-
nów, jest zwolnienie dla konkretnych kwot, które
mog¹ byæ realizowane, gdzie siê chce, na zasa-
dach – podkreœlam – równej, du¿o równiejszej ni¿
w przypadku bonów, konkurencji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Ortyla.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Nie ma pa-

na senatora Rulewskiego, w zwi¹zku z tym po-
zwolê sobie jeszcze…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Niestety, mu-
sia³ pójœæ do lekarza, tak ¿e…)

Aha! To nie bêdê go pyta³, ale zapytam pana se-
natora Augustyna.

Oceni³ pan, ¿e dialog by³ konkretny, je¿eli chodzi
o przebieg prac w Komisji Trójstronnej, i stwierdzi³
pan, ¿e nie uzyskano konsensusu. Ja myœlê, ¿e by-
³o to trochê wiêcej ni¿ nieuzyskanie konsensusu.
By³a to pewna nieuczciwoœæ, bo konsultowano trzy
wersje przed³o¿onej ustawy, a w czwartej pojawi³y
siê zapisy, o których nie mówi³o siê w ca³ym proce-
sie negocjacji i konsultacji. Myœlê, ¿e je¿eli dotyczy
to tak wa¿nych kwestii, jak zawieszenie niektórych
przepisów kodeksu, to jest to bardzo powa¿ne,
moim zdaniem, naruszenie dobrych obyczajów. Ja
bym chcia³, ¿eby pan oceni³, jakie tu pan by prze-
widywa³ napomnienie czy przyganê dla rz¹du,
a nie wrêcz pochwa³y, które pan wyg³osi³. Ja bym
prosi³, ¿eby pan trochê zmieni³ tutaj tê retorykê
i ocenê zdarzeñ, je¿eli chodzi o przebieg konsulta-
cji i dialogu spo³ecznego co do tej ustawy.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, odnosz¹c siê do tego dialogu,

opiera³em siê na dwóch przes³ankach i podkreœ-
la³em tutaj, ¿e nie by³em uczestnikiem tego dialo-
gu. A dopiero jakby cz³owiek nim by³, to by móg³
powiedzieæ, jak by³o naprawdê. Opiera³em siê na
tym, co znalaz³em w materia³ach i co mówi³a pani
minister Ostrowska na posiedzeniu komisji,
twierdz¹c, ¿e by³a przy stole negocjacyjnym, i to
nie raz. A wiêc proszê, Panie Senatorze, aby to py-
tanie mo¿e jeszcze powtórzyæ wobec pani mini-
ster. Jeœli zaœ chcia³by pan poznaæ mój stosunek
do tych istotnych zmian w kodeksie pracy, to ja
bym powiedzia³ tak: nie by³o w¹tpliwoœci co do te-
go – tak zrozumia³em, a jeœli siê mylê, pani mini-
ster na pewno to sprostuje – ¿e mo¿na rozliczaæ
czas pracy w ci¹gu dwunastu miesiêcy.

W¹tpliwoœæ dotyczy³a kwestii, czy ma to obej-
mowaæ tylko przedsiêbiorstwa zagro¿one skutka-
mi kryzysu, czy te¿ wszystkie. Rz¹d uzna³ ostate-
cznie, ¿e takie rozwi¹zanie bêdzie korzystne zaró-
wno dla tych przedsiêbiorstw, które s¹ objête
skutkami kryzysu, jak i dla pozosta³ych. Czy mo¿-
na rz¹dowi z tego tytu³u stawiaæ zarzuty? Wydaje
mi siê, ¿e je¿eli per saldo – a ja tak uwa¿am – przy-
czyni siê to do wzmocnienia konkurencyjnoœci
i kondycji naszych firm, to niew¹tpliwie przyczyni
siê tak¿e do utrzymania b¹dŸ wzrostu zatrudnie-
nia. Ja w ka¿dym razie wyznajê taki pogl¹d. Nie
jest to proste prze³o¿enie, nigdy nie by³o, ale jeœli
by patrzeæ na problem z przeciwnej strony, os³a-
bienie kondycji firm w pierwszym rzêdzie powo-
duje zwolnienia, bo to jest najprostsza redukcja
kosztów pracy. Czy ten pogl¹d jest, ¿e tak powiem,
powszechnie obowi¹zuj¹cy? Nie, rzecz jasna nie.
Ja go wyznajê, dlatego nie bêdê tutaj dawa³ ¿a-
dnego napomnienia.

38. posiedzenie Senatu w dniu 15 lipca 2009 r.
64 £¹czne rozpatrzenie 3. i 4. punktu porz¹dku obrad Senatu

(senator S. Kogut)



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No

tak, tylko ¿e ja do pani minister…)
A, to za chwilê.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …al-

bo do kogoœ z Ministerstwa Finansów.)
To za chwilê, jak skoñczymy tê…
Czy ktoœ jeszcze ma pytania?
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Ja mam pytanie do pana senatora Augustyna.
Panie Senatorze, przed chwil¹ mówi³ pan

o wp³ywie nowelizacji tej ustawy na kondycjê eko-
nomiczn¹ przedsiêbiorstw. Ja bym chcia³ pana
zapytaæ, jak siê ma w obecnej sytuacji jedno do
drugiego. Bo akurat tak siê sk³ada, ¿e dzisiaj
uczestniczy³em w posiedzeniu sejmowej Komisji
Skarbu Pañstwa, gdzie pani wiceminister Szulc
przekaza³a informacjê, ¿e dla ratowania dziury
bud¿etowej œci¹gniêto z polskich przedsiêbiorstw
w formie dywidendy prawie 4 miliardy 500 milio-
nów z³otych. Jak to siê ma jedno do drugiego?
Z jednej strony mówi pan o wzmocnieniu kondycji
ekonomicznej przedsiêbiorstw przez wprowadze-
nie tej ustawy, a z drugiej trwa odcinanie czy od-
gryzanie w³asnego ogona poprzez zabieranie dy-
widendy firmom, które j¹ du¿ym wysi³kiem wy-
pracowa³y. Wiadomo, ¿e dywidenda w postaci za-
branego zysku czy nawet czêœci kapita³u zak³ado-
wego skutkuje tym, ¿e pieni¹dze dla firmy s¹ co-
raz dro¿sze, no i wtedy dochodzimy do takiej sy-
tuacji, ¿e przedsiêbiorstwu mo¿e nawet groziæ
upad³oœæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Senato-

rze…)
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Po pierwsze, chcia³bym powiedzieæ, ¿e dywi-

dendê mog¹ wyp³acaæ tylko te firmy, które maj¹
nadwy¿ki, a wiêc te, które sobie dobrze radz¹ na
rynku. Ma pan racjê, na pewno ich to nie wzmac-
nia, ale ma to odniesienie do kryzysu, w tym sen-
sie, ¿e skutki tego kryzysu musimy dŸwigaæ
wspólnie. A wiêc firmy, które pewnie chêtnie prze-
znaczy³yby te œrodki na inne cele, zw³aszcza na in-
westycje, decyzj¹ rad nadzorczych wp³acaj¹ je do
bud¿etu. Ale sk¹d mielibyœmy wzi¹æ miêdzy inny-
mi te pieni¹dze, o których tutaj mówimy? Jak po-
ratowaæ te mniejsze firmy, które ju¿ znalaz³y siê

pod kresk¹, a o dywidendzie nie mog¹ nawet ma-
rzyæ? Twierdzê – i tu siê z panem zgodzê – ¿e nie
umacnia to tych firm, ¿e dla nich nie jest to ko-
rzystne. Ale nie zgodzê siê z panem, ¿e jest a¿ tak
Ÿle, ¿e grozi im upad³oœæ lub coœ podobnego. Gro-
zi im od³o¿enie pewnych procesów inwestycyj-
nych. Ale za to bud¿et dostaje pieni¹dze, które s¹
potrzebne miêdzy innymi na realizacjê progra-
mów pomocowych, jak ten, który jest przedsta-
wiony w tej ustawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
Projekty tych ustaw zosta³y wniesione przez

rz¹d. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni: do
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych – minister finansów, do usta-
wy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiêbiorców – minister
pracy i polityki spo³ecznej.

Czy pan minister Maciej Grabowski i pani mi-
nister Czes³awa Ostrowska chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ historiê, która siê kryje

za tym projektem – projektem ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, która jest fragmentem pakietu przyjêtego
przez partnerów spo³ecznych i przekazanego stro-
nie rz¹dowej.

Pakiet sk³ada siê z trzynastu punktów, partne-
rzy spo³eczni podkreœlaj¹, ¿e jest to pakiet spójny
i jednorodny, i dlatego rz¹d zaj¹³ siê tym pakietem
w ca³oœci. Jednym z jego elementów s¹ dwie zmia-
ny w podatkach. Jedna ju¿ zosta³a uchwalona
i jest obowi¹zuj¹cym prawem – dotyczy to przy-
spieszonej amortyzacji, druga natomiast wy-
pe³nia punkt trzeci z listy trzynastu punktów
przed³o¿onych przez partnerów spo³ecznych i do-
tyczy zwolnienia z opodatkowania bonów towaro-
wych w podatku dochodowym. I rzeczywiœcie ta-
kie sformu³owanie wprost znajduje siê w postula-
tach i zwi¹zkowców, i pracodawców. Tak jak po-
wiedzia³em, w punkcie trzecim partnerzy spo³ecz-
ni wnosz¹ o zwolnienie bonów towarowych z opo-
datkowania, tak jak to mia³o zreszt¹ miejsce jesz-
cze piêæ lat temu w systemie podatkowym. I tak
by³o w projekcie, który minister finansów w po³o-
wie maja przed³o¿y³ do konsultacji partnerom
spo³ecznym, gdzie oprócz zwolnienia œwiadczeñ
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rzeczowych, tak jak to w tej chwili jest w ustawie,
przewidywaliœmy równie¿ kwoty pieniê¿ne i bony,
które mia³y byæ zwolnione z opodatkowania.

Otrzymaliœmy wiele uwag i wiele propozycji
zmian, które zreszt¹ wp³ynê³y na ostateczny
kszta³t przed³o¿enia rz¹dowego. Miêdzy innymi
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego bardzo stanowczo
protestowa³ przeciwko wprowadzeniu w tej usta-
wie zwolnienia z podatku bonów towarowych.
Argumentowa³ mianowicie w ten sposób, ¿e mali
polscy przedsiêbiorcy, którzy zwykle, mimo ¿e
maj¹ takie uprawnienie, nie maj¹ zak³adowego
funduszu œwiadczeñ spo³ecznych, nie tylko nie
skorzystaj¹ z tego zwolnienia, ale jeszcze zostan¹
podwójnie niekorzystnie obci¹¿eni tym zwolnie-
niem w ten sposób, ¿e je¿eli pracodawcy dystry-
buowaliby bony wœród swoich pracowników –
a prawdopodobnie by tak by³o, gdyby te bony by-
³y zwolnione – to te bony trafia³yby nie do tych
ma³ych polskich przedsiêbiorców, tylko do du-
¿ych sieci handlowych. I ten argument znalaz³,
myœlê, swoje odzwierciedlenie w ostatecznym
kszta³cie przed³o¿enia rz¹dowego i to znalaz³o
uznanie w oczach cz³onków Rady Ministrów.
Dlatego ostateczny kszta³t tej ustawy jest inny
ni¿ to, co zaproponowa³ minister finansów i prze-
s³a³ do konsultacji partnerom spo³ecznym, wiêc
nie mo¿e byæ mowy o ¿adnym tajemniczym znik-
niêciu bonów towarowych, bo to Rada Mini-
strów, wype³niaj¹c swoje uprawnienia, zmieni³a
kszta³t przed³o¿enia ministra finansów. I nie ma
tu ¿adnej tajemnicy, po prostu jest zwyk³y proces
legislacyjny, który uwzglêdnia szerokie konsul-
tacje spo³eczne.

Trzeba przyznaæ, ¿e… W poniedzia³ek, kiedy po
raz kolejny bra³em udzia³ w posiedzeniu Komisji
Trójstronnej, partnerzy spo³eczni równie¿ podzie-
lali tê opiniê. I miêdzy innymi OPZZ, które wczeœ-
niej wyra¿a³o odmienn¹ opiniê, zgodzi³o siê, ¿e ta
ostateczna propozycja, która jest w tej chwili roz-
patrywana przez Wysok¹ Izbê, jest dobrym kom-
promisem. Przewodnicz¹cy Guz zgodzi³ siê, ¿e to
jest dobre rozwi¹zanie. Co wiêcej, w pracach par-
lamentarnych równie¿ zosta³y uwzglêdnione g³o-
sy partnerów spo³ecznych, w tym NSZZ „Solidar-
noœæ”, i kszta³t rozpatrywanego w tej chwili przed-
³o¿enia jest wynikiem miêdzy innymi tego, ¿e
w trakcie prac komisji sejmowych zosta³y wnie-
sione przez „Solidarnoœæ” uwagi, które zosta³y po-
tem prze³o¿one na konkretne propozycje zmian.
Na przyk³ad zmiana, która mówi o funduszach
zwi¹zkowych, jest pok³osiem uwagi zg³oszonej
przez przewodnicz¹cego Langera z „Solidarnoœci”.
Opowiedzia³em to po to, ¿eby pañstwo senatoro-
wie mieli jasnoœæ co do kontekstu, w którym ta
ustawa powstawa³a, poniewa¿ mam wra¿enie, ¿e
w tej materii jest du¿o nieporozumieñ. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e nieco

zmienia siê dzisiejszy plan dnia. Nie bêdzie prze-
rwy o godzinie 18.00, obradujemy do oko³o 21.00.

Czy pani minister Ostrowska chcia³aby zabraæ
g³os?

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest bardzo wa¿na ustawa. Oczekuje jej po-

nad szeœædziesi¹t szeœæ tysiêcy podmiotów gospo-
darczych – ma³ych, œrednich i du¿ych. Oczekuje
jej ponad dwieœcie piêædziesi¹t piêæ tysiêcy praco-
wników. Oczekuj¹ jej tak¿e pracodawcy, którzy
do tej pory zachowuj¹ siê bardzo racjonalnie i mi-
mo ¿e ju¿ z³o¿yli nam w urzêdach pracy zapowie-
dzi w ramach zwolnieñ grupowych piêædziesiêciu
siedmiu tysiêcy osób, to do dnia dzisiejszego ha-
muj¹ realizacjê tych zapowiedzi, czekaj¹c na tê
w³aœnie ustawê.

A powstawa³a ona w bardzo wielkim trudzie,
negocjacje nie by³y ³atwe, przeci¹ga³y siê. Jak
pañstwo wiecie, po raz pierwszy zastosowany zo-
sta³ równie¿ dialog autonomiczny, kiedy strona
pracodawców dyskutowa³a ze stron¹ zwi¹zkow¹.
I tak naprawdê do porozumienia nie dosz³o tylko
w zakresie elastycznego czasu pracy i tego, jakich
przedsiêbiorców to rozwi¹zanie ma dotyczyæ,
a tak¿e umów na czas okreœlony. Inne wa¿ne kwe-
stie zosta³y uzgodnione i s¹ zawarte w tej ustawie.

Jestem tu dlatego, ¿e ta ustawa powstawa³a
w ministerstwie pracy pod moim kierunkiem.
Siedzi tu ze mn¹ ca³y zespó³, który opracowywa³
tê ustawê. My naprawdê pracowaliœmy bardzo
ciê¿ko. Zarzut, ¿e w kolejnej wersji coœ siê zmie-
ni³o, jest naturalny, poniewa¿ pierwsza wersja
podlega uzgodnieniom miêdzyresortowym, uz-
godnieniom z partnerami, wszyscy zg³aszaj¹
uwagi, potem te uwagi s¹ analizowane – zreszt¹
na ka¿d¹ uwagê udzieliliœmy odpowiedzi zaró-
wno stronie spo³ecznej, jak i innym resortom –
i czymœ naturalnym jest to, ¿e niektóre uwagi s¹
przyjmowane, a niektóre odrzucane. Ale rz¹d
musi wywa¿yæ i okreœliæ kompromis, i ten kom-
promis zosta³ zawarty w omawianej ustawie. Bo
nie wszyscy pracodawcy musz¹ korzystaæ na
przyk³ad z subwencjonowania miejsc pracy, czy-
li z pomocy publicznej, dlatego ¿e dla poprawy
ich sytuacji i utrzymania siê na rynku wystarczy
tylko elastyczny czas pracy.

Chcê te¿ pañstwu powiedzieæ, ¿e rz¹d zrobi³
wszystko, ¿eby przyspieszyæ notyfikacjê. Od 9 lip-
ca ju¿ ca³a dokumentacja zwi¹zana z notyfikacj¹
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ustawy jest w Komisji Europejskiej, spodziewamy
siê tej notyfikacji najpóŸniej do pierwszej po³owy
sierpnia. Tak wiêc naprawdê nikt tutaj nie zaspa³
z ¿adnymi sprawami. Jak ju¿ mówi³am, to jest
bardzo wa¿na i oczekiwana przez wszystkich
ustawa.

To jest te¿ historyczna ustawa, dlatego ¿e
wprowadza nowe rozwi¹zania. Po raz pierwszy
Fundusz Pracy – który do tej pory nie finansowa³
tego typu dzia³añ, a sk³ada siê, jak pañstwo wie-
cie, ze sk³adek pracodawców – zajmuje siê sub-
wencjonowaniem istniej¹cych miejsc pracy i ich
utrzymaniem. Ja myœlê, ¿e to jest bardzo dobry
kierunek. Bêdziemy monitorowaæ tê ustawê
i analizowaæ wszystkie zawarte w niej rozwi¹za-
nia, bo byæ mo¿e niektóre z nich trzeba bêdzie
wprowadziæ do rozwi¹zañ systemowych na trwa-
³e. Tak samo ma siê sprawa ze s³ynnym art. 13 –
umowy na czas okreœlony. Stronie spo³ecznej
wyraŸnie mówiliœmy i uzgodniliœmy to na spot-
kaniu podkomisji, która zajmuje siê prawem
pracy, ¿e przez rok ten art. 13 i inne rozwi¹zania
z zakresu elastycznego czasu pracy bêd¹ monito-
rowane, po roku natomiast dokonamy wspólnej
oceny i rz¹d przedstawi propozycje rozwi¹zañ sy-
stemowych w tym zakresie, szczególnie w kwestii
umów na czas okreœlony, dlatego ¿e w ci¹gu
dwóch lat musimy implementowaæ dyrektywê
unijn¹ dotycz¹c¹ tych zagadnieñ. Chcielibyœmy,
¿eby pewne, dobrze sprawdzaj¹ce siê, zapropo-
nowane w tej ustawie narzêdzia przybra³y za ja-
kiœ czas charakter rozwi¹zañ systemowych. Dla-
tego te¿ ze wzglêdu na to, ¿e jest to bardzo oczeki-
wana ustawa, ¿e pracodawcy, którzy do tej pory,
czekaj¹c na rozwi¹zania tej ustawy, zachowywali
siê racjonalnie i nie wyrzucali ludzi z pracy, cze-
kaj¹ na ni¹, bardzo proszê Wysoki Senat o jej
uchwalenie. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Chcê jednoczeœnie przypomnieæ i u³atwiæ. S¹ to
dwie ustawy i pan minister, wiceminister finan-
sów, pan Maciej Grabowski reprezentuje rz¹d
w sprawie ustawy o podatku dochodowym, a pani
minister Ostrowska z Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej reprezentuje rz¹d w sprawie ustawy
o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego.

Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja bym popro-
si³ o adresowanie pytañ do konkretnego mini-
stra.)

Oczywiœcie.
Pani Minister, ja bym prosi³ o przedstawienie,

z jakich ekspertyz korzystano i na podstawie ja-
kich informacji podjêto decyzjê o tym, ¿e ta usta-
wa bêdzie obowi¹zywa³a dwa lata. W moim odczu-
ciu nale¿y siê zgodziæ z pani¹ minister, ¿e ona ma
charakter historyczny, gdy¿ jest tam wiele instru-
mentów nowych, instrumentów, które trzeba mo-
nitorowaæ, i moim zdaniem lepszym rozwi¹za-
niem by³oby przyjêcie obowi¹zywania jej przez
rok, a nastêpnie po monitoringu, po tej ewaluacji,
ewentualne skorygowanie albo przed³u¿enie jej
obowi¹zywania na nastêpne lata. O to bym prosi³.
Myœlê, ¿e to jest decyzja niejako merytoryczna,
wynikaj¹ca z oceny instrumentów, ale jednoczeœ-
nie tak¿e w pewnym wymiarze polityczna, bo mu-
simy pamiêtaæ o tym, ¿e w ten sposób oceniamy,
¿e kryzys bêdzie trwa³ dwa lata, a byæ mo¿e bêdzie
on trwa³ krócej, czego byœmy sobie chyba wszyscy
¿yczyli.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, ja pañstwa ministrów popro-
si³bym tu do siebie. Gdybym móg³ pani¹ minister
ewentualnie prosiæ tutaj. Tak. Nie wiem, mo¿e
pan minister Grabowski te¿ usi¹dzie w pierwszym
rzêdzie. Ja w razie czego bêdê prosi³; to tak, ¿eby
³atwiej by³o sterowaæ ruchem.

Proszê bardzo.
Z tego, co rozumiem, Panie Senatorze, to by³o

pytanie do pani minister Ostrowskiej. Tak?
(Senator W³adys³aw Ortyl: Tak.)
Proszê bardzo, ponownie zapraszam pani¹ na

mównicê.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:

Okreœlaj¹c termin obowi¹zywania ustawy, za-
chowywaliœmy tak zwan¹ nale¿yt¹ ostro¿noœæ,
poniewa¿ to s¹ te¿ problemy zwi¹zane z ocenia-
niem przejœciowych trudnoœci finansowych, jak
równie¿ z realizacj¹. Podam przyk³ad. Ktoœ z³o¿y³
wniosek o wyp³acenie na przyk³ad ostatniego dnia
grudnia 2010 r. Co wtedy? Tylko na jeden dzieñ
czy ju¿ w ogóle nie dostanie, choæ w tym dniu
spe³nia³ wszystkie warunki? Termin ten wynika
z tak zwanej nale¿ytej ostro¿noœci, mo¿e nadmier-
nej ostro¿noœci, ale uwa¿amy, ¿e to jest optymal-
ny termin do tego, ¿eby móc zanalizowaæ narzê-
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dzia i ewentualnie skorygowaæ ustawê noweliza-
cj¹, je¿eli oka¿e siê, ¿e niektóre narzêdzia funkcjo-
nuj¹ nie tak, jak trzeba. A bez wzglêdu na to, czy
jest kryzys, czy nie – ka¿dy kryzys siê koñczy, kry-
zysy nie trwaj¹ wiecznie – mo¿e siê okazaæ, ¿e za
jakiœ czas jakaœ inna bran¿a mo¿e mieæ ró¿ne k³o-
poty i byæ mo¿e fundusz gwarantowanych œwiad-
czeñ powinien wzbogaciæ swoje instrumentarium
o rozwi¹zania, które bêd¹ przewidywa³y pomoc
takim przedsiêbiorcom. Teraz na przyk³ad spali³y
siê wielkie zak³ady miêsne ko³o Ostro³êki, jedyne
miejsce pracy w tym regionie, a w naszym prawo-
dawstwie nie ma rozwi¹zania, w ramach którego
w takiej sytuacji mo¿na by pomóc przedsiêbiorcy.
Zatem na pewno jest to wielki temat i myœlê, ¿e
w swoim czasie przed³o¿ymy Wysokiej Izbie roz-
wi¹zania dotycz¹ce tego typu trudnych sytuacji
pracodawców. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do kogó¿

pytanie?)
Do pana ministra.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Mini-

strze…)
Panie Ministrze, to tak trochê nie³adnie zrzu-

caæ na rzemios³o zmiany wprowadzone przez pañ-
stwa do ustawy z dnia na dzieñ, dlatego ¿e gdyby-
œcie pañstwo chcieli wyjœæ naprzeciw polskiemu
rzemios³u, to œwiadczenia rzeczowe musia³yby
pochodziæ z wszystkich funduszy, nawet tych naj-
mniejszych pracodawców, a nie tylko z zak³ado-
wego funduszu œwiadczeñ socjalnych. O bony
walcz¹ przede wszystkim ma³e i œrednie przedsiê-
biorstwa, kupcy, bo emituj¹ je te¿ sklepy rodzin-
ne, i wydaj¹ w sieci sklepów, których jest sto ty-
siêcy, a nie tylko w czterystu hipermarketach.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, poproszê o elementy pytajne.)

Teraz tak. W paŸdzierniku prezydent zawetowa³
ustawê o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lob-
bowan¹ przez POHiD, organizacjê zrzeszaj¹c¹ hi-
permarkety. Prasa o tym pisa³a w kontekœcie lob-
bingu pracownika Tesco, który tak¿e na posiedze-
niu komisji senackiej wystêpowa³ jako ekspert,
a nie jako lobbysta, a ówczesny pan przewodni-
cz¹cy komisji gospodarki, senator Misiak, to tolero-
wa³. Ustawa przewidywa³a sytuacjê, w której hiper-
markety by³yby w stanie skutecznie wejœæ na rynek

bonów towarowych i wykoñczyæ przy okazji ma³e
rodzinne sklepy. Prasa pisa³a tak¿e o zleceniach
Tesco dla znanej nam firmy Work Service. Okazuje
siê, ¿e przy okazji tamtej ustawy powsta³a tak¿e in-
na, bliŸniacza, przewiduj¹ca, ¿e je¿eli hipermarke-
tomudasiêwylobbowaæwejœciebonównarynek, to
nale¿y bony zwolniæ z podatku. Powsta³a ona w ko-
misji Palikota na wniosek „Lewiatana”. Gdy prezy-
dent zawetowa³ pierwsz¹ ustawê, druga sta³a siê
dla marketów bezprzedmiotowa i zosta³a…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, ale to jest etap zadawania minutowych pytañ.
Ja bardzo przepraszam…)

Ju¿ zadajê pytanie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê nie

kontynuowaæ tej wypowiedzi. To jest dyskusja.)
Ciekawe jest to, ¿e rz¹d 1 kwietnia tego roku

przyj¹³ do niej oficjalne stanowisko, w którym czy-
tamy: propozycja z druku nr 1406 zmierza do
przywrócenia w przepisach podatkowych zwol-
nienia obejmuj¹cego bony. A w konkluzji czyta-
my: Rada Ministrów pozytywnie ocenia propono-
wane w projekcie ustawy zmiany. Pytanie. Jak to
jest, ¿e 1 kwietnia rz¹d coœ popiera, a 2 czerwca na
posiedzeniu Rady Ministrów przyjmuje zupe³nie
inne stanowisko? Czy nie jest tak, ¿e znów zadzia-
³a³y hipermarkety i zrealizowana zosta³a zapo-
wiedŸ pos³a Palikota, ¿e bony zostan¹ ca³kowicie
zlikwidowane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê odpowiadaæ na ele-

menty pytajne tej wypowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Bony w³aœnie wypad³y, wiêc z tego, co rozu-

miem, to jest zgodne z intencj¹ pani senator, ¿e
projektodawca nie proponuje, ¿eby hipermarkety
korzysta³y z tego rozwi¹zania. A dlaczego rz¹d
zmieni³ zdanie? Myœlê, ¿e dlatego ¿e w³aœnie na-
stêpuje kryzys i nie mo¿na utrzymywaæ, ¿e sytua-
cja jest identyczna. Jeœli sobie dobrze przypomi-
nam, to wniosek, o którym pani senator raczy³a
wspomnieæ, wp³yn¹³ chyba z komisji „Przyjazne
Pañstwo” jesieni¹ ubieg³ego roku. Wówczas sy-
tuacja by³a zupe³nie inna ni¿ sytuacja na pocz¹t-
ku czerwca, kiedy to rz¹d ostatecznie dyskutowa³
nad propozycj¹, któr¹ przed³o¿y³ minister finan-
sów 20 maja. To jest odpowiedŸ na pytanie, dla-
czego nast¹pi³a zmiana stanowiska. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl.
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Panie Senatorze, do kogo pytanie?
(Senator W³adys³aw Ortyl: Do pani minister

Ostrowskiej.)
Zapraszam pani¹ minister na mównicê.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Pani Minister, ja bym prosi³ o przedstawienie

oceny skutków finansowych decyzji, które wyni-
kaj¹ z ustawy, tego, jak to wp³ywa na bud¿et pañ-
stwa i jak to wp³ywa na bud¿et samorz¹dów. Czy
analizowano to precyzyjnie?

Jeszcze jedna sprawa, chodzi mi o negocjacje
i dyskusje, które by³y prowadzone wokó³ pakietu
antykryzysowego. W dialogu bezpoœrednim pra-
codawcy – pracownicy, przedstawiciele pracowni-
ków, uzgodniono trzynaœcie czy wiêcej rozwi¹zañ,
rz¹d ograniczy³ to jednostronnie do kilku, a w tym
momencie wprowadzane s¹ dopiero trzy instru-
menty, trzy ustawy, pierwsza o sp³acie kredytów,
druga o podatkach, o której dzisiaj mówimy,
i trzecia po prostu o ³agodzeniu skutków kryzysu.
Pani Minister, czy s¹ przewidywane jakieœ dalsze
kroki w tym zakresie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:

Ju¿ odpowiadam. Mam nawet przed sob¹ te
trzynaœcie uzgodnieñ. Chcê powiedzieæ, ¿e pier-
wsze uzgodnienie nie wymaga ¿adnych rozwi¹zañ
ustawowych, bo chodzi tu o pomoc w czasie kry-
zysu dla ludzi najubo¿szych, potrzebuj¹cych
wsparcia. W tym zakresie dzia³aj¹ po prostu na-
sze s³u¿by socjalne. Oprócz tego w ramach tej
pierwszej propozycji zosta³a ju¿ uchwalona przez
Wysoki Sejm uchwa³a o pomocy pañstwa w sp³a-
cie niektórych hipotecznych kredytów mieszka-
niowych osobom bezrobotnym, wiêc to jest w ra-
mach tego pierwszego punktu.

Zniesienie opodatkowania zapomóg udziela-
nych przez zwi¹zki zawodowe – to przedstawia ko-
lega i to jest w³aœnie ta dyskusja. A bony to punkt
trzeci. Jeœli chodzi o uchylenie ustawy o negocja-
cyjnym systemie kszta³towania przyrostu prze-
ciêtnych wynagrodzeñ, to w Komisji Trójstronnej
ten temat od³o¿ono na póŸniej, bo tak zwana usta-
wa kominowa naprawdê nie jest najistotniejszym
zagadnieniem w trakcie kryzysu, wiêc wymaga je-
szcze dopracowania, i prze³o¿ono j¹ za porozu-

mieniem wszystkich trzech stron. Tak samo jak
wypracowanie mechanizmów osi¹gniêcia 50%
przeciêtnej p³acy dla p³acy minimalnej – to te¿ zo-
sta³o prze³o¿one w czasie. Wprowadzenie tych
dwóch punktów prze³o¿ono z aprobat¹ wszyst-
kich uczestników dialogu.

Pakiet rozwi¹zañ dotycz¹cych obszaru stosun-
ków pracy jest realizowany w tej ustawie. Jest to
wprowadzenie dwunastomiesiêcznego okresu roz-
liczeniowego… Chcê powiedzieæ, ¿e partnerzy spo-
³eczni nie zapisali, ¿e dotyczy to tylko tych przed-
siêbiorców, którzy bêd¹ mieli zaœwiadczenia
o przejœciowych trudnoœciach finansowych. Te
rozwi¹zania, jak t³umaczy³am wczoraj na posie-
dzeniu komisji, zosta³y stworzone tylko na potrze-
by pomocy publicznej, która jest wydatkowana
z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych. Jeœli chodzi o urucho-
mienie zak³adowego funduszu szkoleniowego, to
jest to w tej ustawie i we wczeœniejszej. Racjonali-
zacja rozwi¹zañ dotycz¹cych kszta³towania doby
pracowniczej jest w tej ustawie. Pakiety socjalne
jako Ÿród³a prawa – to zostanie w najbli¿szym cza-
sie rozwi¹zane. Problem ruchomego czasu pracy
zosta³ tu rozwi¹zany. Stabilizacja zatrudnienia
przez ograniczanie stosowania umów na czas
okreœlony te¿ jest zawarta w tej ustawie. Jeœli cho-
dzi o przyspieszon¹ amortyzacjê, to ju¿ zosta³o
wczeœniej rozwi¹zane odpowiedni¹ ustaw¹ wiosn¹
tego roku. Subsydiowanie zatrudnienia jako alter-
natywa wobec zwolnieñ grupowych jest zawarte
w tej ustawie.

A wiêc nie jest prawd¹, ¿e nie wszystkie punkty
s¹ realizowane. Niektóre, jak ju¿ wspomnia³am,
nie wymagaj¹ rozwi¹zañ ustawowych, te zaœ, któ-
re wymaga³y, s¹ ju¿ na ostatnim etapie legislacji,
a dwa punkty zosta³y za porozumieniem stron od-
³o¿one w czasie.

Jakie s¹ skutki tej ustawy dla bud¿etu? Bezpo-
œrednie skutki dla bud¿etu to bêdzie wielkoœæ
œrodków, jakie przeznacza pracodawca – te 20%
wk³adu w tworzenie funduszu szkoleniowego.
I w³aœciwie to jest koszt. Trudno do koñca oszaco-
waæ koszty, bo nie wiemy, w jaki sposób to narzê-
dzie bêdzie przez pracodawcê wykorzystywane,
dlatego ¿e on w stosunku do jednej osoby czy jed-
nego pracownika mo¿e korzystaæ tylko z jednego
z instrumentów: albo przestoju, albo dofinanso-
wania skróconego czasu pracy, albo szkolenia.
A wiêc mo¿e wybraæ tylko jeden. Sami jesteœmy
ciekawi, czy na przyk³ad szkolenia, które bardzo
popieramy, bo chcielibyœmy, ¿eby pracownicy,
zamiast byæ na przestoju i nic nie robiæ, w tym
czasie podnosili kwalifikacje , bêd¹ cieszy³y siê za-
interesowaniem ze strony pracodawców.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e koszty obs³u¿enia tej
ustawy w ca³oœci bior¹ na siebie Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Praco-
wniczych, które – uprzedzam inne pytania – maj¹
dobr¹ sytuacjê finansow¹.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Chcia³bym teraz zadaæ pytanie panu ministro-

wi Grabowskiemu. Chodzi mi o koszt dla bud¿etu
pañstwa owego zwolnienia podatkowego do
380 z³. Jak pan minister ocenia oczekiwany czy
ewentualnie maksymalny koszt tego zwolnienia
w ci¹gu roku dla bud¿etu pañstwa?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie do koñca nie wiemy, ile osób sko-

rzysta z tego zwolnienia, tym bardziej ¿e w tej
chwili mo¿na powiedzieæ, ¿e mo¿emy mieæ do czy-
nienia z substytucj¹ œwiadczeñ rzeczowych przez
te kwoty pieniê¿ne. Szacujemy, ¿e je¿eli to bêdzie
dotyczy³o 10% pracowników najemnych, to mo¿e
byæ oko³o 85 milionów z³. Nie s¹dzê, ¿eby tak na-
prawdê by³a to wiêksza kwota, w³aœnie z tego po-
wodu, ¿e pracodawca bêdzie wyp³aca³ albo œwiad-
czenie rzeczowe, które i tak jest zwolnione, albo
gotówkê, wiêc ten efekt substytucji do koñca nie
jest pewny, ale nie s¹dzê, ¿eby to by³a wiêksza
wartoœæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Trzciñski.
Do kogó¿, Panie Senatorze?
(Senator Marek Trzciñski: Panie Marsza³ku, do

pani minister.)
To poproszê o zamianê. Pañstwo ministrowie

bêd¹ siê zmieniali co pytanie, ale tak jakoœ wysz³o.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Pani Minister, moje pytanie jest nastêpuj¹ce:

czy uwa¿a pani, ¿e w³aœciwe jest dzielenie przed-
siêbiorców na dwie grupy? Na tych, którzy bory-
kaj¹ siê z problemami i skutkiem tego jest spa-
dek przychodów o 25%, i na tych, którzy z tymi
problemami równie¿ siê borykaj¹, ale znajduj¹
rozwi¹zanie, choæby poprzez rezygnacjê z czêœci
zysku, i w ten sposób utrzymuj¹ przychody z po-
przedniego roku. Czy zatem to kryterium 25%
jest kryterium obiektywnym, na którego pod-
stawie w ogóle mo¿na oceniaæ przedsiêbiorstwo
i dzieliæ gospodarkê na dwa obszary? I czy takie
dzia³anie nie jest tak naprawdê pewn¹ deregu-
lacj¹ rynku, czyli promowaniem, preferowa-
niem czy dostarczaniem pomocy publicznej czê-
œci przedsiêbiorców, gdy inna czêœæ przedsiê-
biorców, która dzia³a na tym samym rynku,
trudnym rynku, kryzysowym rynku, nie spe³nia

kryterium 25%? To kryterium tak naprawdê
w ¿aden sposób nie przes¹dza o tym, czy dany
przedsiêbiorca ma trudnoœci i czy te trudnoœci
zosta³y wywo³ane kryzysem finansowym, czy te¿
nie. Przy okazji pytanie, sk¹d w ogóle takie kry-
terium. Czy to kryterium pochodzi z jakichœ na-
ukowych opracowañ? Ja nigdy nie spotka³em
siê, prawdê mówi¹c, z takimi opracowaniami.
W³aœciwie po raz pierwszy spotykam siê z tak¹
propozycj¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, minuta ju¿ up³ynê³a.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Poruszy³ pan bardzo trudny problem, ponie-

wa¿ okreœlenie kryterium tak naprawdê by³o je-
dnym z najtrudniejszych ekonomicznie pun-
któw tej ustawy. Propozycje sposobu, w jaki bê-
dziemy oceniaæ, czy przedsiêbiorstwo ma prze-
jœciowe trudnoœci finansowe, czy nie, powsta³y
w Komisji Trójstronnej w zespole do spraw poli-
tyki gospodarczej i rynku pracy, zosta³y zapro-
ponowane przez pracodawców i zaakceptowane
przez zwi¹zki zawodowe, równie¿ rz¹d przyj¹³
ten sposób myœlenia. Ustaliliœmy, ¿e do 1 lipca
2008 r. przedsiêbiorstwa mia³y sytuacjê nor-
maln¹ i rozwija³y siê, a pierwsze sygna³y o kry-
zysie zaczê³y pojawiaæ siê w drugiej po³owie
2008 r., tak ¿e wszystkie problemy, jakie po-
wsta³y od tej daty… Otó¿ porównuje siê trzy mie-
si¹ce w okresie po 1 lipca 2008 r. do analogicz-
nych trzech miesiêcy z okresu sprzed tej daty,
w roku poprzednim.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e strona rz¹dowa
w swoim projekcie zaproponowa³a poziom spad-
ku obrotu wynosz¹cy 30%, ale w czasie prac
w podkomisji sejmowej przychyliliœmy siê do po-
selskiego wniosku i zgodziliœmy siê na obni¿enie
tego poziomu o 5%. To jest, jak pan stwierdzi³, ta-
kie nowe podejœcie, ale to nie jest jedyny waru-
nek. Dlatego ¿e pracodawca, ¿eby uzyskaæ za-
œwiadczenie o tym, ¿e ma przejœciowe trudnoœci
finansowe – jeszcze raz podkreœlam, ¿e taka dro-
ga zosta³a stworzona tylko dla tych przedsiêbior-
ców, którzy chc¹ ubiegaæ siê o pomoc publiczn¹ –
musi jeszcze wykazaæ, ¿e nie ma u siebie sympto-
mów upad³oœci, musi wykazaæ, ¿e nie ma zobo-
wi¹zañ wobec ubezpieczeñ spo³ecznych, Fundu-
szu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Œwiad-
czeñ Pracowniczych, a je¿eli ma te zaleg³oœci, to
¿e doszed³ do porozumienia z odpowiednimi dys-
ponentami tych funduszy co do trybu ich sp³aty
i rozliczenia siê w przysz³oœci, jak polepszy mu
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siê sytuacja finansowa. Musi wreszcie przedsta-
wiæ program naprawczy, czyli pokazaæ jak poko-
na trudnoœci, które go spotka³y, i czy pomoc, któ-
rej udzielimy ze œrodków nas wszystkich, ze
œrodków publicznych, rzeczywiœcie w³aœciwie
skonsumuje.

Je¿eli nie bêdzie wywi¹zywa³ siê w jakichœ
aspektach… S¹ ró¿ne sytuacje. My na co dzieñ
pracujemy z ludŸmi i spotykamy siê w urzêdach
pracy z ró¿nymi sytuacjami. I na przyk³ad, je¿eli
pomoc, któr¹ przeka¿emy pracodawcy, nie trafi
do pracownika, natychmiast postawimy wszys-
tko w stan wymagalnoœci, to znaczy ca³¹ pomoc,
któr¹ kierujemy, bo ona poprzez pracodawcê
ma bezzw³ocznie trafiæ do osoby fizycznej.
W zwi¹zku z tym te¿ przyjêliœmy, ¿e to jest na ty-
le wa¿na sprawa, z któr¹ na pewno… ¯eby nie
by³o w¹tpliwoœci, powiem, ¿e œcie¿ka jest nastê-
puj¹ca. Komplet dokumentów jest sk³adany
w terenowym biurze Funduszu Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych, który dokonu-
je wstêpnej oceny dokumentów, sprawdza, czy
wszystkie s¹ w³aœciwie wype³nione, zbiera
wszystkie stosowne oœwiadczenia, a nastêpnie
przesy³a do jednego z trzech urzêdów. Do mar-
sza³ka, je¿eli chodzi o ma³e i œrednie przedsiê-
biorstwa; je¿eli chodzi o przedsiêbiorstwa, dla
których w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa, to
tam wspó³udzia³ ma Skarb Pañstwa; a w przy-
padku pozosta³ych podmiotów – przesy³a do mi-
nistra gospodarki. I te instytucje maj¹ siedem
dni na wydanie odpowiedniego zaœwiadczenia.
Uszczegó³owienie ca³ego trybu jest zawarte
w towarzysz¹cym ustawie rozporz¹dzeniu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pan senator Kleina, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pytanie do ministra Grabowskiego. Przywilej

podatkowy, który wpisujemy do tej ustawy, a wiêc
zwalniaj¹cy kwotê 380 z³ z podatku dochodowe-
go, dotyczy pracowników, którzy pracuj¹ tam,
gdzie funkcjonuj¹ fundusze socjalne, to znaczy
dotyczy jakiejœ czêœci przedsiêbiorców. Co maj¹
zrobiæ osoby pracuj¹ce w przedsiêbiorstwach,
w których nie funkcjonuje fundusz socjalny, jeœli
te¿ chcieliby ewentualnie skorzystaæ z tego przy-
wileju? Jak ci przedsiêbiorcy mogliby przekazy-
waæ bez podatku swoim pracownikom tê kwotê
380 z³?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Dziêkujê za pytanie.
Wysoka Izbo, ustawa o zak³adowym funduszu

œwiadczeñ socjalnych zobowi¹zuje do tworzenia
takiego funduszu w przedsiêbiorstwach, które za-
trudniaj¹ powy¿ej dwudziestu osób, ale nie zaka-
zuje tworzenia takiego funduszu w ma³ych fir-
mach. Wydaje siê wiêc, ¿e byæ mo¿e ze wzglêdu na
ten przepis taki fundusz pojawi siê równie¿ w ma-
³ych przedsiêbiorstwach, jeœli ich pracownicy te¿
by chcieli skorzystaæ z przywileju, który ten prze-
pis przewiduje. Czy tak siê stanie, tego nie wiemy,
rzecz jasna.

To by³ zreszt¹ argument – jeœli mogê, to uzu-
pe³niê tu jeszcze tê odpowiedŸ – podnoszony przez
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, który twierdzi³, ¿e
w³aœnie te polskie ma³e, najmniejsze firmy de fa-
cto nie maj¹ tego funduszu, mimo ¿e mog¹ go two-
rzyæ. I ich pracownicy byliby jakby podwójnie po-
szkodowani, gdybyœmy wprowadzili zwolnienie
dla bonów, bo nie doœæ, ¿e de facto nie korzystaj¹
z tego przepisu, to jeszcze te bony by nakierowa³y
dodatkowy strumieñ poda¿y czy te¿ popytu na
wielkie sieci handlowe. A wiêc st¹d ta zmiana. Ale
to ju¿ dotyczy czegoœ innego. Przepraszam za dy-
gresjê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê pañstwu ministrom za odpowiedzi na

pytania, przepraszaj¹c za te niedogodnoœci logi-
styczne.

Otwieram dyskusjê.
Pan senator Ortyl jako pierwszy, proszê bar-

dzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e trzeba siê zgodziæ z tym, ¿e ustawy,

o których dzisiaj mówimy, s¹ wa¿ne, potrzebne,
oczekiwane i w jakiejœ czêœci historyczne. Jest ta-
ka sytuacja, ¿e kryzys zosta³ wreszcie zauwa¿ony
przez rz¹d. Pan senator Rulewski ze spolegliwo-
œci¹ mówi, ¿e rz¹d uzna³, i¿ mamy kryzys, czyli jak
gdyby od rz¹du powinno to zale¿eæ, co chyba fak-
tem nie jest… Pani minister mówi, ¿e kryzys
w ustawie jest liczony od III kwarta³u 2008 r. Tak
¿e dzisiaj dowiedzieliœmy siê kilku ciekawych
spraw.

Myœlê, ¿e trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e my t¹
ustaw¹ eksperymentujemy – i dobrze, to te¿ jest
wa¿ne – wprowadzamy nowe instrumenty i me-
chanizmy, które dotychczas nie by³y znane w na-
szym ustawodawstwie, nie by³y stosowane na
skalê ustawow¹. Ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e my
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tutaj eksperymentujemy po prostu na tak zwa-
nym ¿ywym organizmie, czyli mówimy tu o praco-
wnikach, o ich rodzinach, w jakiejœ czêœci tak¿e
o pracodawcach.

Wprowadzaj¹c na przyk³ad dwunastomiesiêcz-
ny okres rozliczania godzin pracy, kiedy to stosu-
jemy w firmach, które nie maj¹ tego statusu
przedsiêbiorstw maj¹cych przejœciowe trudnoœci
– a bêdzie to instrument stosowany, moim zda-
niem, na du¿¹ skalê – w moim odczuciu nara¿amy
dosyæ znaczn¹ grupê pracowników, du¿¹ grupê
pracowników na trudnoœci finansowe, na brak
p³ynnoœci finansowej. Chodzi o to, ¿e pracodawca
mo¿e zmieniaæ liczbê godzin pracy w tygodniu czy
w miesi¹cu, rozliczyæ to w skali ca³ego roku i tak
w³aœnie wyp³acaæ wynagrodzenia. A przecie¿ ta-
kie sta³e op³aty, jak op³ata za mieszkanie, za gaz
czy po prostu sp³aty po¿yczek lub kredytów oczy-
wiœcie nie bêd¹ czeka³y. Nikt tego nie bêdzie od-
k³ada³, a zatem bêd¹ liczone odsetki, z których
oczywiœcie nikt swoich klientów nie zwolni.

Chodzi tak¿e o sprawê nieograniczonej liczby
umów w okresie tych dwudziestu czterech mie-
siêcy. Myœlê, ¿e to te¿ bêdzie instrument stosowa-
ny w firmach i ten instrument, w jakiejœ skali,
moim zdaniem, o negatywnych skutkach, powi-
nien byæ monitorowany. Wprawdzie pani minister
zapowiedzia³a to – i to dobrze, ¿e tak bêdzie – ale ja
bym tutaj uwa¿a³. Ta w jakimœ stopniu specjalna
ustawa na trudny okres kryzysu powinna obo-
wi¹zywaæ przez okres roku, a jednoczeœnie powin-
na byæ prowadzona ewaluacja, monitoring. Cho-
dzi o to, ¿eby doprowadziæ do sytuacji, aby w od-
powiednim czasie te instrumenty zosta³y ocenio-
ne i skorygowane, doprecyzowane, a wtedy ta
ustawa mo¿e mieæ przed³u¿ony czas obowi¹zywa-
nia na kolejny rok. I w takim duchu bêdê sk³ada³
poprawkê.

Trudno jest zrozumieæ argumenty, które pada-
j¹ ze strony senatorów, popieraj¹ce wnioski, ¿eby
przeg³osowaæ tê ustawê bez poprawek, ¿eby siê
spieszyæ i odrzuciæ nawet poprawki, które maj¹
naturê legislacyjn¹, redakcyjn¹. To jest wielka
szkoda, wielka strata, jak myœlê, dla tej ustawy,
bo wiele poprawek, jak wiemy, wynika z dosyæ
trafnej i precyzyjnej opinii Biura Legislacyjnego.

Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na to, jak przebiega³
proces konsultacji, proces negocjacji przy tej
ustawie. Rzeczywiœcie muszê tutaj powtórzyæ, ¿e
strona zwi¹zkowa ma w tej sprawie du¿o do po-
wiedzenia, wrêcz do zarzucenia. W jej ocenie ten
dialog by³ w jakiejœ czêœci nieuczciwy. Pamiêtaj-
my, ¿e dotykamy regulacji ustawowych, które s¹
zapisane w kodeksie pracy, chodzi o sprawy o bar-
dzo du¿ym wymiarze, wa¿ne dla interesów praco-
wniczych. Wszelkie przepisy i zmiany do kodeksu
s¹ bardzo uwa¿nie i starannie negocjowane,
wszyscy staraj¹ siê uzyskaæ jak najwiêkszy kon-

sensus w tym obszarze, a my tymi regulacjami za-
wieszamy na okres dwóch lat niektóre przepisy
kodeksu pracy; ju¿ nie bêdê ich przypomina³. I tu-
taj by³a po prostu taka praktyka, ¿e powinniœmy
d¹¿yæ do jak najwiêkszej zgody w tym zakresie, bo
to mo¿e mieæ negatywne skutki. I oczywiœcie bê-
dzie mia³o jakieœ negatywne skutki ekonomiczne
i spo³eczne. Mo¿e to te¿ wp³ywaæ na proces nego-
cjacji, dyskusji ze zwi¹zkami w innych sprawach.
Na pewno czêsto jest tak, ¿e je¿eli poprzednie do-
œwiadczenia by³y negatywne, to w negocjacjach
jedna ze stron mo¿e do tego wracaæ i przypominaæ
o swoich z³ych, negatywnych doœwiadczeniach.
Pani minister mówi³a o tym, pokazuj¹c te trzyna-
œcie uzgodnieñ. W pewnym obszarze sprawy naj-
ubo¿szych zosta³y tam za³atwione, ale myœlê, ¿e to
by³o na krótko, dlatego ¿e ju¿ dziœ w nowelizacji
bud¿etu zosta³a zlikwidowana rezerwa solidarno-
œci spo³ecznej, a ona w du¿ej czêœci mog³a w³aœnie
takim sprawom s³u¿yæ. Tak ¿e mo¿e przejœciowo
wydawa³o siê, ¿e to uzgodnienie jest zrealizowane,
ale na dzisiaj, tak jak to pokazuje nowelizacja bu-
d¿etu, funduszy z rezerwy solidarnoœci spo³ecznej
nie bêdzie, a zatem mo¿liwoœci tak¿e.

Nie zgodzi³bym siê równie¿ z twierdzeniem, ¿e
trudno jest oszacowaæ skutki finansowe wprowa-
dzenia tej ustawy. Na pewno obni¿one bêd¹ wyna-
grodzenia dla pracowników, ta ustawa mo¿e pomóc
przedsiêbiorcy miêdzy innymi w tym wymiarze, ¿e
koszty wynagrodzeñ bêd¹ mniejsze. Na pewno bê-
dzie to skutkowa³o mniejszymi dochodami bud¿e-
tu, tak¿e bud¿etów samorz¹dowych, a na pewno
bud¿etów domowych. Tak to wygl¹da. Zmniejsze-
nie wynagrodzeñ bêdzie tutaj ewidentne.

Jeszcze raz chcê podkreœliæ, ¿e ustawa jest po-
trzebna, chocia¿ ta reakcja jest doœæ spóŸniona,
a ustawa wymaga korekt i poprawek, które zg³a-
szam do pana marsza³ka. Nie podzielam zdania,
¿e nale¿y przyj¹æ tê ustawê bez poprawek, w ta-
kim trybie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Banaœ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Senatoro-

wie! Zaproszeni Goœcie!
Mo¿e zacznê od polemiki z jednym z senatorów

sprawozdawców, który zechcia³ powiedzieæ, i¿
ustawa o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomi-
cznego, a przynajmniej zapisy, nad którymi dzi-
siaj procedujemy, by³a przyjêta w pewnym kon-
sensusie ze stron¹ spo³eczn¹ i ¿e ta strona nie
wnosi³a ¿adnych znacz¹cych uwag do ustawy. Po-
zwolicie, Szanowni Pañstwo, ¿e przytoczê parê
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akapitów ze stanowiska jednego ze zwi¹zków re-
prezentatywnych, które zasiadaj¹ w Komisji Trój-
stronnej. Otó¿, Szanowne Panie i Szanowni Pano-
wie, co tam czytamy? Ano miêdzy innymi to:
„Rz¹d nie zrobi³ nic w celu pomocy grupom spo³e-
cznym zagro¿onym kryzysem gospodarczym.
Strona rz¹dowa nie podjê³a ¿adnych dzia³añ na
rzecz realizacji postulatów zawartych w «Pakiecie
dzia³añ antykryzysowych w zakresie pomocy dla
spo³eczeñstwa». Dotyczy to przede wszystkim
braku propozycji wsparcia rodzin najubo¿szych
poszkodowanych w wyniku kryzysu oraz zwiêk-
szenia œrodków na œwiadczenia socjalne w zwi¹z-
ku ze wzrostem liczby osób zwalnianych z pracy.
Rz¹d pogorszy³ sytuacjê polskich rodzin, po raz
kolejny zamra¿aj¹c progi dochodowe uprawnia-
j¹ce do uzyskania œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej
przez najubo¿szych oraz œwiadczeñ rodzinnych.
Zaproponowano minimalne wynagrodzenie w wy-
sokoœci nieprzeciwdzia³aj¹cej pog³êbiaj¹cemu siê
rozwarstwieniu spo³ecznemu oraz nie przedsta-
wiono mechanizmów dojœcia minimalnego wyna-
grodzenia do wysokoœci 50% p³acy przeciêtnej”.
Przypominam, ¿e to jest jedna z wielu obietnic te-
go rz¹du. „Za sprzeczne z zasadami dialogu spo³e-
cznego uznajemy dzia³ania, które rz¹d podj¹³
w trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, wykreœlaj¹c z projektu ustawy – w niewy-
jaœnionych okolicznoœciach i wbrew wczeœniej-
szym ustaleniom – zwolnienia dotycz¹ce bonów.
Dzia³aniem tym rz¹d potwierdzi³, ¿e nie traktuje
powa¿nie dialogu spo³ecznego i pracy partnerów
spo³ecznych. Podwa¿y³ tak¿e swoj¹ wiarygodnoœæ
jako strony w negocjacjach – co nie pozostanie bez
wp³ywu na póŸniejsze negocjacje w Komisji Trój-
stronnej i przysz³oœæ dialogu spo³ecznego. W re-
zultacie szumnie og³aszany jako sukces rz¹du
rzekomy «Pakiet antykryzysowy» jest niczym in-
nym, jak pakietem antypracowniczym”.

To tak do sztambucha pana senatora sprawo-
zdawcy, ¿eby w sposób w miarê rzetelny oceniaæ
stanowiska stron uczestnicz¹cych w konsultowa-
niu tak wa¿nych aktów prawa, dotykaj¹cych wie-
lu polskich rodzin.

W szczególnoœci pan senator Ortyl podniós³ tu-
taj równie¿ wiele tez, których ja ju¿ nie bêdê po-
wtarza³. One skrótowo mieszcz¹ siê w takim opi-
sie, ¿e oto rz¹d dozna³ olœnienia, iluminacji, ¿e
przyszed³ kryzys i trzeba nagle temu przeciwdzia-
³aæ. Tak nagle, ¿e nawet nie ma szans na wprowa-
dzenie merytorycznych, bardzo merytorycznych,
w tym równie¿ legislacyjnych, poprawek w usta-
wie, nad któr¹ debatujemy. Bo przecie¿ s¹ waka-
cje i senatorowie, a w szczególnoœci senatorowie
i pos³owie, którzy s¹ zapleczem koalicji rz¹dz¹cej,
maj¹ prawo do wypoczynku po tak ciê¿ko spêdzo-
nym roku i w takim trudzie…

(G³os z sali: Do rzeczy.)
To jest à propos rzeczy i do rzeczy, Szanowny

Panie Senatorze, bowiem nie raz, nie dwa i pewnie
jeszcze nie dziesiêæ razy bêdziemy siê spotykaæ
w tej Izbie z takim oto procedowaniem, ¿e niby nie
ma problemu i nagle, w piêæ minut, powstaje…
W zwi¹zku z tym nagina siê wszystko, ³¹cznie
z procedurami, jakie powinny obowi¹zywaæ w tej
Izbie, po to tylko, ¿eby osi¹gn¹æ efekt. Ale czasami
bywa tak, i¿ ten efekt jest tylko i wy³¹cznie efek-
tem propagandowym i nie wnosi nic wartoœciowe-
go do ¿ycia spo³ecznego w tym kraju.

Chcia³bym szanownym pañstwu przedstawiæ
poprawkê do ustawy o ³agodzeniu skutków kryzy-
su ekonomicznego, o której dyskutowaliœmy z pa-
ni¹ minister i z jej wspó³pracownikami na wspól-
nym posiedzeniu komisji bud¿etu, gospodarki
i rodziny – przepraszam, ¿e wymieniam te komisje
w skrócie, bez pe³nych nazw – a która dotyczy
art. 4. W projekcie ustawy ten¿e artyku³ mówi, i¿
pracownikowi zatrudnionemu u przedsiêbiorcy
w przejœciowych trudnoœciach finansowych przy-
s³uguje przez ³¹czny okres nie d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, o ile oczywiœcie bêdzie chcia³ skorzystaæ
z zapisów tej ustawy, œwiadczenie, o którym mo-
wa w tej ustawie, plus wynagrodzenie. £¹czna wy-
sokoœæ wynagrodzenia zwi¹zanego z tymi œwiad-
czeniami, w mojej opinii oczywiœcie, wedle zapi-
sów tej ustawy nie mo¿e przekraczaæ minimalne-
go wynagrodzenia za pracê ustanowionego na
podstawie odrêbnych przepisów.

Co prawda by³a dyskusja i podnoszono argu-
ment, ¿e zapisy, w szczególnoœci kodeksowe, s¹
zapisami minimalnymi, co do których mo¿na ne-
gocjowaæ, bo w zak³adowych uk³adach zbioro-
wych czy w ponadzak³adowych uk³adach zbioro-
wych oczywiœcie mo¿na negocjowaæ kwoty wy¿-
sze, ale przypominam, ¿e my tu nie dyskutujemy
na temat tego, co mo¿na wynegocjowaæ na pod-
stawie kodeksu pracy w innych aktach doty-
cz¹cych procesu pracy, tylko dyskutujemy na te-
mat bardzo specjalnej ustawy, która jest tak na-
prawdê lex specialis w stosunku do kodeksu pra-
cy. Zapisy tej ustawy stosowane s¹ wprost. Je¿eli
jest tutaj napisane, ¿e nie przekracza, to znaczy,
¿e mog¹ siê pojawiæ tacy przedsiêbiorcy, którzy
powiedz¹, ¿e przecie¿ nie mo¿e przekraczaæ, wo-
bec tego p³acimy tobie, pracowniku – przepra-
szam za to niezbyt niefortunne okreœlenie – tyle,
ile wynika z tej ustawy, nie mo¿emy przekroczyæ,
bo tak mówi ustawa. To nie jest zapis minimalny,
to jest zapis, który definiuje ostateczn¹ wysokoœæ
tego wynagrodzenia. St¹d poprawka, która we-
d³ug mnie poprawi tê niedogodnoœæ zwi¹zan¹
z ustaw¹.

Szanowny pan marsza³ek zechce przyj¹æ…
Dziêkujê za ³askawoœæ, Panie Marsza³ku, spoty-
kam siê z ni¹ nie od dzisiaj.

Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na jeszcze
jedn¹ sprawê i równie¿ z³o¿yæ poprawkê, tym ra-
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zem dotycz¹c¹ ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Mianowicie rzeczywiœcie jest tak,
i¿ miêdzy innymi g³osami wiêkszoœci w tej Izbie
zosta³a przyjêta ustawa, która faworyzuje wielkie
sieci i pozwala im na to, by w sposób dumpingo-
wy, poni¿ej wartoœci nominalnej, ustala³y wyso-
koœæ emitowanych przez siebie bonów. Myœmy na
to zwracali uwagê, by³a tutaj bardzo g³êboka i o¿y-
wiona dyskusja. Ale jest te¿ i tak, ¿e nie tylko wiel-
kie sieci emituj¹ tego typu znaki towarowe, robi¹
to równie¿ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, tak¿e
izby handlowe, i nie nale¿a³oby pozbawiaæ, szcze-
gólnie w³aœnie stowarzyszeñ, które grupuj¹ ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa, mo¿liwoœci emitowa-
nia znaków towarowych nieobjêtych podatkiem
dochodowym. W zwi¹zku z tym poprawkê zmie-
rzaj¹c¹ w tym kierunku sk³adam na bardzo ³as-
kawe rêce pana marsza³ka, dziêkuj¹c jednoczeœ-
nie za wyrozumia³oœæ.

(Senator Jan Rulewski: Drugi obrót finansowy
chce pan stworzyæ…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo…
(Senator Jan Rulewski: …kartki…)
(Senator Grzegorz Banaœ: Rozumiem, ¿e pan

senator ma du¿e doœwiadczenie w tej sprawie. Ja
jeszcze go nie naby³em, wobec tego jestem zu-
pe³nie…)

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Tomasz Misiak. Zapraszam.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê odnieœæ do dwóch kwestii. Oczy-

wiœcie bardziej interesuje mnie kwestia pakietu
antykryzysowego, ale pani senator Arciszewska
wywo³a³a mnie do wypowiedzi równie¿ w kwestii
bonów towarowych i odliczenia czy nieodliczenia
ich od podatku.

Ja tylko przypomnê, ¿e kwestia bonów towaro-
wych, która by³a procedowana – pani Arciszew-
skiej widocznie coœ siê pomiesza³o – kompletnie
nie dotyczy³a zwolnienia z podatku, tylko dotyczy³a
mo¿liwoœci wolnej konkurencji na tym rynku. I po-
mimo ró¿nego rodzaju prób i sugerowania, ¿e na
posiedzenie komisji by³ zapraszany ktoœ, kto nie
powinien byæ zapraszany… Myœlê, ¿e pani senator
powinna siêgn¹æ do protoko³ów i zobaczyæ, ¿e
wszystkie reprezentowane organizacje nie maj¹
statusu lobbystów, tylko maj¹ status stowarzy-
szeñ – niestety tak w Polsce jest – a za ka¿dym ra-
zem na posiedzeniu komisji by³a dotrzymywana
procedura zapytania, czy s¹ obecni jacyœ lobbyœci.

Jeœli chodzi o drug¹ kwestiê, to chcê wyjaœniæ,
¿e w³aœnie wtedy z tego sporu, który mia³ miejsce

i który zakoñczy³ siê, przypomnê, wetem prezy-
denckim i g³osowaniem nad odrzuceniem tego
weta w parlamencie, wyci¹gniêty zosta³ jeden
wniosek, który jest realizowany w tym zapisie: ¿e
tak naprawdê, ¿eby nie wchodziæ w spór, czy tak
de facto skorzysta na tym jedna ogromna korpo-
racja, czy inna ogromna korporacja, naj³atwiej
bêdzie daæ ludziom, pracownikom wolny wybór.
A daæ ten wybór mo¿na dziêki gotówce, która nie
obliguje ich do wydawania jej w jakiejkolwiek sie-
ci. Ja dodam, ¿e sieci, które tutaj by³y wymienia-
ne, i tak z tego korzystaj¹, bo bonami towarowymi
mo¿na p³aciæ wszêdzie: i w hipermarkecie, i nie
w hipermarkecie. W zwi¹zku z tym, a by³ to postu-
lat miêdzy innymi ma³ych przedsiêbiorców, ta-
kich, którzy nie maj¹ silnych organizacji lobby-
stycznych, ustalono, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem
– i przypomnê, ¿e równie¿ do tego nawo³ywa³em
w³aœnie w tym wyst¹pieniu, te¿ zachêcam do siêg-
niêcia do protoko³u – bêdzie danie ludziom gotów-
ki i powiedzenie: wydajcie j¹ tak, jak chcecie.

Na pytanie, czy istnieje obawa, ¿e bêdzie to nadu-
¿ywane czy bêdzie przez pracodawców traktowane
jako dodatkowe wynagrodzenie, a w zwi¹zku z tym
zubo¿ony zostanie w jakiœ sposób bud¿et pañstwa,
odpowiedŸ jest jedna: dzisiaj i tak to robi¹. Robi¹ to,
poniewa¿ te bony towarowe do w³aœnie tej wyzna-
czonej kwoty 380 z³ nie s¹ w ¿aden sposób opodat-
kowane inie s¹ozusowane.Jednyms³owem,s¹au-
tomatycznie u¿ywane przez pracodawców jako ele-
ment motywacyjny, jako element zarz¹dzania spra-
wami spo³ecznymi w firmie, bo czasami daje siê je
ludziom potrzebuj¹cym. Wiêksze ni¿ dzisiaj zagro-
¿enia nie istniej¹. Ró¿nica polega tylko na tym, ¿e
ministerstwo po raz pierwszy wysz³o z wnioskiem:
dajmy ludziom wolny wybór. Oczywiœcie bêdziemy
mieli ataki polityczne na to, bo byæ mo¿e komuœ na
tym zale¿y. I teraz zadajmy pytanie temu, kto ata-
kuje, jakie ma zwi¹zki lobbystyczne i z kim. Bo je¿eli
daje siê wybór ludziom, odcina siê od korporacji, to
trzeba siê mocno zastanowiæ, dlaczego ktoœ ma in-
teres, ¿ebydo tegowyboruniedopuœciæ. Takzakoñ-
czê temat bonów.

Teraz kwestia pakietu antykryzysowego. Pan se-
nator Banaœ akurat wyszed³, a do jego wypowiedzi
chcia³bym siê odnieœæ. Otó¿ Komisja Trójstronna
ma pewn¹ charakterystyczn¹ cechê. Rz¹d w Komi-
sji Trójstronnej nie jest elementem rozgrywaj¹cym,
wrêcz przeciwnie, rz¹d ma byæ pewnego rodzaju sê-
dzi¹, który dzia³a w odniesieniu do relacji pomiêdzy
pracodawcami a zwi¹zkami zawodowymi. Tam ¿a-
dna ze stron nie ma przewagi. Ide¹ Komisji Trój-
stronnej jest konsensus. Ten konsensus po oœmiu
miesi¹cach pracy tej komisji nad pakietem anty-
kryzysowym… Rz¹d naprawdê – ja przegl¹da³em
wnioski p³yn¹ce z posiedzeñ tej komisji, przegl¹da-
³em protoko³y posiedzeñ Komisji Trójstronnej – sta-
ra³ siê byæ jak najbardziej oddalony od tego, mó-
wi¹c: spróbujcie uzgodniæ najlepsze rozwi¹zania.
Po oœmiu miesi¹cach wyszed³ pakiet, który zatwier-
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dzili i pracodawcy, i zwi¹zki zawodowe. I na pewno
znajdzie siê jakiœ zwi¹zek pracodawców, który bê-
dzie niezadowolony, ¿e nie wszystkie piêædziesi¹t
wniosków pracodawców zosta³o uwzglêdnionych,
i na pewno znajdzie siê zwi¹zek zawodowy, który
bêdzie mówi³, ¿e chcia³by jeszcze zwiêkszenia do-
datkowo jakichœ uprawnieñ pracowniczych. Ale na
tympolegaKomisjaTrójstronna ina tympolegaj¹ te
wypracowane przez ni¹ rozwi¹zania, ¿e g³ówne or-
ganizacje zwi¹zkowe i g³ówne organizacje praco-
dawców przynale¿¹ce do tej komisji podpisa³y siê
pod rozwi¹zaniami.

Ten pakiet nie jest cudownym pakietem, to nie
jest najlepsze mo¿liwe rozwi¹zanie. Oczywiœcie,
¿e mo¿na by by³o z gospodarczego punktu widze-
nia powiedzieæ, ¿e nale¿a³oby jeszcze bardziej li-
beralizowaæ pewne przepisy, ale nie mo¿emy po-
min¹æ tematu pracowników i interesu pracowni-
ków, ¿eby nie naruszyæ liberalizmem gospodar-
czym w³aœnie tej sfery spo³ecznej. Dlatego dobrze
funkcjonuj¹ca Komisja Trójstronna, z której wy-
chodz¹ opracowania, pod którymi wszyscy siê
podpisuj¹ – ja mówiê: wiêkszoœæ, jeszcze raz to
podkreœlê – jest dobrym rozwi¹zaniem. Je¿eli za-
akceptujemy to w tej formie, niew¹tpliwie pomo-
¿emy pracodawcom, którzy dzisiaj najbardziej bo-
rykaj¹ siê z przestojami produkcji.

Czy jest obawa, ¿e pracodawcy bêd¹ tego nadu-
¿ywaæ? Oczywiœcie, ¿e jest obawa. Tylko jest te¿
czysta logika gospodarcza: czy pracodawca, który
ma produkcjê, ma ogromn¹ liczbê zamówieñ, bê-
dzie wysy³a³ pracowników na przymusowe urlo-
py? Musia³by byæ nienormalny ekonomicznie. On
w takim momencie bêdzie ich potrzebowa³, bêdzie
chcia³ im p³aciæ. Je¿eli przyjmiemy czyst¹ logikê
gospodarcz¹, to siê oka¿e, ¿e tak naprawdê te za-
gro¿enia s¹ minimalne, a jeœli chodzi o te, które
wystêpuj¹, to i Pañstwowa Inspekcja Pracy,
i urzêdy pracy s¹ wystarczaj¹co dobrze umocowa-
ne, ¿eby to skontrolowaæ.

Dlatego uwa¿am, ¿e skoro jest to wypracowane
przez pracodawców, przez zwi¹zki zawodowe, to
po prostu pozwólmy temu pakietowi ¿yæ i nie
mówmy, ¿e jest to pakiet, który zosta³ Ÿle skon-
struowany przez rz¹d, bo nie przez rz¹d by³ on
konstruowany. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczys³aw Augustyn, proszê bar-

dzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Ministrowie! Panie
i Panowie Senatorowie!

Ku naszemu niezadowoleniu kryzys gospodar-
czy w Polsce jest g³êbszy, ni¿ pocz¹tkowo zak³ada-
liœmy. Z miesi¹ca na miesi¹c prognozy s¹ mniej
korzystne. I chocia¿ mamy prawo do satysfakcji,
¿e polskie przedsiêbiorstwa w tych trudnych wa-
runkach radz¹ sobie lepiej ni¿ wszystkie inne
w Europie, ¿e polska gospodarka ma najlepsze
wyniki, to jednak, gdy siê patrzy na to z punktu
widzenia informacji, które nap³ywaj¹ do urzêdów
pracy, jest siê czym niepokoiæ. Liczba wolnych
miejsc pracy gwa³townie spad³a. Liczba osób, któ-
re rejestruj¹ siê w poszukiwaniu pracy wzros³a.
A w³aœnie mamy wakacje i ileœ kolejnych tysiêcy
ludzi skoñczy³o szko³y i wkrótce pojawi siê w tych
urzêdach w poszukiwaniu pracy, której nie bê-
dzie.

Czy mo¿na wobec tego czekaæ? Czy nie najwy¿-
szy czas na to, a¿ebyœmy przyst¹pili do energicz-
nych dzia³añ? Mówiê o tym dlatego, ¿e niektórzy
uczestnicy dialogu spo³ecznego zarzucaj¹ stronie
rz¹dowej, ¿e zbyt szybko zakoñczy³a te negocjacje
i przyst¹pi³a do realizacji postanowieñ. Jestem
przeciwnego zdania. By³ ju¿ najwy¿szy czas. Nie
mo¿na z jednej strony mówiæ, ¿e rz¹d œpi, a z dru-
giej strony zarzucaæ, ¿e coœ robi. Albo – albo. Mu-
simy coœ robiæ.

Pakiet, który jest, wype³nia ju¿ jedenasty spoœ-
ród trzynastu postulatów, które maj¹ wyjœæ na-
przeciw tej trudnej sytuacji. Nale¿y w tym miejscu
dla resortu i dla wszystkich negocjatorów, tak¿e
dla tych, którzy reprezentowali stronê spo³eczn¹,
pracodawców, zwi¹zki zawodowe, wyraziæ wielkie
wyrazy uznania za tê cierpliwoœæ i ogromn¹ robo-
tê, która zosta³a wykonana przez wszystkich par-
tnerów. ¯e jest to kompromis i ¿e nie wszystkich
satysfakcjonuje, to oczywiste. Ale powiem pañ-
stwu szczerze, ¿e jak dosta³em stanowisko OPZZ,
które tutaj pan senator Banaœ w czêœci zacytowa³,
by³em oburzony. Mówienie, ¿e rz¹d nie zrobi³ nic
w czasie kryzysu, to jest powa¿ne nadu¿ycie. Wy-
mienialiœmy tutaj szereg posuniêæ, które zosta³y
wykonane. Te s¹ kolejnymi. I w takim momencie
jeden z partnerów spo³ecznych wyra¿a opinie
ca³kowicie niesprawiedliwe.

Jest parê rzeczy, które chcia³oby siê zrobiæ,
które by³y zapowiadane i których na razie nie bê-
dziemy mogli zrobiæ. Ja te¿ ubolewam, ¿e niektóre
rozwi¹zania w polityce prorodzinnej, tak cenne,
omawiane na posiedzeniach naszej komisji, po-
¿¹dane, tak¿e w dobie kryzysu rodziny, musz¹ po-
czekaæ na realizacjê. Ale przecie¿ rozs¹dni ludzie
nie mog¹ siê zachowywaæ jak rozkapryszone
dziecko i mówiæ, ¿e mama, zanim straci³a pracê,
obieca³a zabawki i dlatego ja bêdê teraz tupa³
przed wystaw¹, bo ¿¹dam tych zabawek, nie ba-
cz¹c na to, ¿e dzisiaj tych pieni¹¿ków, które by³y,
nie ma. To nie jest tak, ¿e rz¹d Donalda Tuska,
rz¹d Platformy Obywatelskiej i PSL zapomnia³
o z³o¿onych obietnicach. Nie. Niektóre z nich mu-
sz¹ po prostu poczekaæ na realizacjê.
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To prawda, ¿e p³aca minimalna w Polsce jest na
ni¿szym poziomie w stosunku do przeciêtnej p³a-
cy w innych krajach. To prawda, ¿e zasi³ek dla
bezrobotnych jest ni¿szy ni¿ w wielu innych kra-
jach, licz¹c procentowo, nie w z³otówkach. To
wszystko prawda. Rz¹d o tym wie i o tym mówi,
ma te¿ plany sukcesywnego zmieniania tej sytua-
cji. Ale to tylko wtedy bêdzie mo¿liwe, kiedy prze-
zwyciê¿ymy kryzys. I temu w³aœnie s³u¿¹ te roz-
wi¹zania.

Ma pan racjê, Panie Senatorze Ortyl. Warto siê
przygl¹daæ tym rozwi¹zaniom, równie¿ pod tym
k¹tem, czy rzeczywiœcie nie maj¹ racji ci, którzy
mówi¹, ¿e to jest furtka do tego, by nadmiernie
eksploatowaæ pracowników. Czy te¿ mo¿e przy-
gl¹daæ siê pod k¹tem, czy tych rozwi¹zañ nie war-
to na trwa³e implementowaæ do naszych roz-
wi¹zañ prawnych. W obu przypadkach warto mo-
nitorowaæ. I chcia³bym powiedzieæ panu, ¿e nieza-
le¿nie od tego, co zrobi rz¹d, Komisja Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej po pierwszym roku funkcjono-
wania tej ustawy na pewno postara siê zwo³aæ
specjalne posiedzenie, a¿eby przyjrzeæ siê tym
rozwi¹zaniom. Jeœli bêdzie trzeba, bêdziemy sta-
rali siê, wspó³pracuj¹c z resortem, dokonaæ ko-
rekt w tê lub w tamt¹ stronê, a jeœli rozwi¹zania
oka¿¹ siê dobre, to byæ mo¿e warto je bêdzie zaim-
plementowaæ na trwa³e.

Nie twierdzê, ¿e jest to w tym kszta³cie ustawa
ju¿ doskona³a. Nie twierdzê, ¿e nie warto by by³o
wprowadziæ niektórych poprawek legislacyjnych.
Pytaliœmy o to na posiedzeniu komisji, ale upe-
wniwszy siê, ¿e ustawa jest czytelna i da siê j¹
wprowadziæ w ¿ycie przy zapisach, jakie s¹, uwa-
¿am, ¿e szkoda traciæ dalsze tygodnie czy dni i ¿e
warto przyj¹æ j¹ w takim kszta³cie, w jakim jest,
ku zadowoleniu pracodawców, którzy prawdopo-
dobnie mog¹ jeszcze miesi¹c, mo¿e dwa pocze-
kaæ. Ale jeœli my bêdziemy opieszali, to te zwolnie-
nia, które s¹ przecie¿ dramatem dla ka¿dego cz³o-
wieka, a w tym wypadku mog¹ mieæ ogromne roz-
miary, mog¹ mieæ miejsce.

Dziêkujê wszystkim, którzy widz¹c manka-
menty, doceniaj¹ ten wysi³ek. Czy to wystarczy?
Nie wiem. Byæ mo¿e to nie bêdzie jeszcze ostatnie
s³owo, ale obym siê myli³, oby to wystarczy³o i oby
przynios³o po¿¹dany skutek.

Dziêkujê pañstwu za debatê i za pytania. Rozu-
miem, ¿e wszystkie one by³y podyktowane jak¹œ
trosk¹. Jednej tylko rzeczy nie rozumiem, na-
prawdê nie rozumiem – jedni senatorowie Prawa
i Sprawiedliwoœci mówi¹, i¿ Ÿle siê sta³o, ¿e ktoœ
próbowa³ d¹¿yæ do zwolnienia bonów z podatku,
a inni zg³aszaj¹ poprawkê, ¿eby je w³aœnie zwol-
niæ.

Wydaje mi siê, ¿e rz¹d d¹¿y do stworzenia rów-
nych warunków konkurencji, a ci, którzy zg³asza-
j¹ odmienne zdanie, byæ mo¿e wiedz¹ o tym – bo ja

o tym wiem od konkretnego zwi¹zkowca – ¿e s¹
tak¿e zwi¹zki zawodowe uczestnicz¹ce w procesie
dystrybucji bonów i zainteresowane utrzyma-
niem tego systemu. Ale, tak jak s³ysza³em od pana
ministra Grabowskiego, i one, i zwi¹zki zawodo-
we, przychylaj¹ siê dzisiaj do rz¹dowego roz-
wi¹zania. To oznacza, ¿e d¹¿enie do stworzenia
warunków równej konkurencji jest silniejsze
i zwyciê¿a nawet wtedy, gdy w jakieœ mierze krót-
koterminowo ktoœ tam coœ traci. Najwa¿niejsze,
¿e wszyscy inni zyskaj¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I teraz pan senator Rulewski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przenikliwoœæ pytañ pani senator Arciszew-

skiej-Mielewczyk jest godna uwagi i wymaga od-
powiedzi. Oczywiœcie odpowiedŸ jest formalna: za
takimi zmianami – mówiê tu o tak zwanych bo-
nach – g³osowali wszyscy pos³owie, bez wzglêdu
na barwy polityczne. A poza tym by³ to postulat
szerokiej opinii publicznej, która jednak zerwa³a
z pewn¹… Nie chce ona ju¿ przyjmowaæ do wiado-
moœci ¿adnego systemu kolejek, kartek i bonów.
Ja ju¿ nie mówiê, ¿e ka¿da kartka, bon i kolejka
nie tylko rodzi nadu¿ycia, bo tu jestem daleki od
pos¹dzeñ, ale rodzi kolejny obieg. Przecie¿ mo¿e-
my sobie wyobraziæ… Tu przechodzê do zdumie-
waj¹cej wypowiedzi senatora Banasia, który na
ogó³ ustawia siê na pozycji reformatora, a w tym
przypadku w gruncie rzeczy chce Polskê cofn¹æ
do poziomu wymiany naturalnej, skór wiel-
b³¹dzich na koñskie. Bo tak w istocie by³o, jeszcze
w warunkach gospodarki, kiedy ludzie wierzyli
w ró¿ne zasady honoru i etyki i kiedy nie by³o glo-
balizacji. Dziœ by³oby trudno, nawet gdyby siê
chcia³o to wprowadziæ niektórym aposto³om – nie
myœlê tu oczywiœcie o senatorze Banasiu. By³oby
to trudne ze wzglêdu na to, ¿e zapomniano o nie-
których narzuconych czy przyjêtych prawdach
objawionych w rodzaju: honor, uczciwoœæ, uczci-
woœæ kupiecka.

Chcia³bym, jeœli te argumenty nie przekonuj¹
senatora Banasia, zakoñczyæ tak¹ oto anegdotk¹
z ¿ycia. Zdarzy³o mi siê, ¿e jad³em w restauracji,
jad³odajni mo¿na powiedzieæ, gdzie biedni przy-
chodzili z kuponami z oœrodka pomocy spo³ecz-
nej. Przychodzili i zamieniali je na pieni¹dze. Oto
ten biedny cz³owiek by³ m¹drzejszy od systemu,
który zaproponowano, bo on chcia³ pieni¹dze. Nie
wiem, na co je wyda³. A gdy zapyta³em póŸniej te-
go, który odebra³ te talony za po³owê pieniêdzy,
czy stosuje w³aœciwe ceny, to on powiedzia³: pa-
nie, biznes jest biznes. A ja go jeszcze zapyta³em:
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no, dla kogo skowronki w ogóle w œwiecie œpiewa-
j¹? On powiedzia³: dla nas œpiewaj¹. W³aœnie dla
tych fa³szywych biznesmenów, jeœli ktoœ zna po-
wiedzonka o adwokatach. Ale, oczywiœcie, nie
tym, nie anegdotami chcia³em Wysok¹ Izbê zaj-
mowaæ.

Chcia³bym namawiaæ do g³osowania ze wzglê-
du na to, co jest interesem chyba wszystkich se-
natorów – ¿eby przedsiêbiorstwa, z których wywo-
dz¹ b¹dŸ te¿ gdzie maj¹ swoje elektoraty, funkcjo-
nowa³y. Dlaczego ja te¿ uwa¿am, ¿e apel senatora
Augustyna, jest istotny? Chodzi o czas, o to, ¿eby
ustawê uchwaliæ, niezale¿nie od pewnych b³ê-
dów, w tym legislacyjnych.

Ano mamy ju¿ do czynienia z informacjami
o zwolnieniach grupowych. A co to oznacza? To
oznacza, ¿e zak³ady s¹ zobowi¹zane, zgodnie
z ustaw¹, wyp³acaæ niema³e odprawy. Ale skoro
przyjmujemy ex definitione, ¿e zak³ady dotkn¹³
kryzys, czyli nie maj¹ œrodków na odprawy, to
oznacza, ¿e nie zap³ac¹ pracownikom, a to z kolei
oznacza, ¿e dobre jest rozwi¹zanie, które daje
szansê unikniêcia zwolnieñ grupowych. Ju¿ po-
mijam wzglêdy psychologiczne – ¿e pracownik na
ogó³ boi siê rozstania z zak³adem pracy, boi siê,
¿e go ju¿ nie przyjm¹, nawet jak bêdzie hossa.
I st¹d moja proœba, ¿eby siê za tym opowiedzieæ,
choæ w sumie ja te¿ – no to ju¿ taka moja tradycja
– na wszystko krêcê nosem. Ja uwa¿am, ¿e w Po-
lsce… Tu mo¿e nie tyle nawet zacytujê, ile po-
wiem za ksiêdzem Józefem Tischnerem, który
mówi³ o marzeniach. Mówi³, ¿e praca w Polsce nie
by³a doceniana, a praca musi byæ szanowana.
Oczywiœcie, praca niewydajna, praca Ÿle op³aca-
na, praca wymuszana, praca pozbawiona godno-
œci nie jest tym, o co wszyscy walczyliœmy i o co
siê walczy na ca³ej kuli ziemskiej.

Uwa¿am, ¿e rynek pracy w Polsce wymaga g³ê-
bokiej reformy. Nie mo¿emy ci¹gle byæ zag³êbiem
taniej si³y roboczej, bo nie ¿yjemy na obrze¿ach
œwiata, ¿yjemy w samym œrodku Europy, gdzie
jest du¿a konkurencja ró¿nych pañstw. Ich do-
œwiadczenie podpowiada nam rozwi¹zania i poka-
zuje, ¿e przy ich drogiej sile roboczej – mówiê tu
o Szwecji, o krajach anglosaskich czy niemiec-
kich – jednak te gospodarki jakoœ siê krêc¹, ¿e tak
powiem, a nawet siê rozwijaj¹. I ten problem pra-
cy powinien byæ rozwi¹zywany – Pani Minister, ja
to ju¿ mówi³em – poprzez kierowanie œrodków
z Funduszu Pracy nie na czêœæ socjaln¹, tylko na
kreowanie nowej jakoœci pracy, wy¿szego wyna-
grodzenia, wiêkszego udzia³u pracy w generowa-
niu wartoœci dodanej. A czy¿ nie jest absurdem, ¿e
oto du¿y Fundusz Pracy – notabene kiedyœ skaza-
ny na to, by rozwi¹zywaæ problemy ekipy Kaczyñ-
skiego, czyli kwestiê podwy¿ki dla s³u¿by zdrowia
– kierujemy na czêœæ socjaln¹, a tymczasem inna
minister, minister szkolnictwa wy¿szego, kieruje

œrodki, które s¹ przeznaczone na naukê, na kreo-
wanie dobrego rynku pracy, przeznaczaj¹c pie-
ni¹dze na stypendia dla tych, których potrzebuje
rynek pracy? Czy¿ to nie jest jakaœ fikcja, jakaœ
niekompetencja? Przecie¿ te œrodki Fundusz Pra-
cy powinien dawaæ, przynajmniej moim zdaniem,
poszukiwanym na rynku absolwentom po¿¹da-
nych kierunków studiów; Fundusz Pracy, a nie ci
od badañ i od pedagogiki.

I niech to pos³u¿y za przyk³ad, ¿e jeœli chcemy,
¿eby najwiêkszy potencja³, najwiêksze bogactwo
Polski – nie sól, nie wêgiel, nie drewno, tylko m³o-
de pokolenie pracowa³o dla Polski, a nie dla an-
gielskich bukmacherów czy bankowców, to musi-
my zastanowiæ siê nad reform¹ rynku pracy. Ale
to nie jest temat na dzisiaj, za co bardzo przepra-
szam, Panie Marsza³ku, i ju¿ koñczê, z czego pan
siê pewnie cieszy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, bo pan senator w czwartej minucie swoje-

go wyst¹pienia powiedzia³, ¿e na zakoñczenie
opowie anegdotkê, po czym mówi³ jeszcze przez
piêæ minut. (Weso³oœæ na sali)

Ale jak zwykle mówi³ pan ciekawie, wiêc grzecz-
nie s³ucha³em.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ale nie jako zwi¹zko-
wiec.)

A, nie, przepraszam, tu zaprotestujê, Panie Se-
natorze Kogut, zdecydowanie mówi³ jak zwi¹zko-
wiec i to…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ale nie kolejowy.)
…patrz¹cy z punktu widzenia dobra ogólnego.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, to powiedziawszy, oœwiad-

czam, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ministrowie nic nie

mówili, tylko kiwali g³owami.)
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli

pañstwo senatorowie: Arciszewska-Mielewczyk,
Kogut, Dobkowski, Ortyl i Banaœ.

I teraz chcia³bym zapytaæ pañstwa ministrów –
znowu nie wiem kogo bêdê pyta³ – czy chcieliby siê
pañstwo krótko ustosunkowaæ. Rozumiem, ¿e
pewnie bêd¹ siê jeszcze pañstwo ustosunkowy-
waæ do tych wniosków na posiedzeniu komisji, bo
komisja tak czy siak bêdzie wezwana do rozpa-
trzenia poprawek. Tak ¿e mo¿emy to ustosunko-
wanie siê przenieœæ na posiedzenie komisji, i wte-
dy jedno i drugie z pañstwa ministrów bêdzie mu-
sia³o zabraæ g³os w tej sprawie. Dobrze?

To w takim razie, poniewa¿ zosta³y zg³oszone
wnioski do ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, proszê Komisjê
Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisjê Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych o przygotowanie po po-
siedzeniu wspólnego sprawozdania. Proszê rów-
nie¿ Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komi-
sjê Gospodarki Narodowej oraz Komisjê Bud¿etu
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i Finansów Publicznych o przygotowanie wspól-
nego sprawozdania do ustawy o ³agodzeniu skut-
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiêbiorców.

Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Wysokiej Izby.

(G³os z sali: Zamykamy dyskusjê.)
A, tak. Przepraszam bardzo, znowu nie powie-

dzia³em, ¿e zamykam ³¹czn¹ dyskusjê, co niniej-
szym czyniê.

I, proszê pañstwa, punkt pi¹ty porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dziel-
czych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych.

Tekst – druk nr 596, sprawozdanie – druk
nr 596A.

Pan senator…
(G³osy z sali: Jest, stoi.)
Jest, a ja w³aœnie szuka³em pana senatora An-

toniego Motyczki.
Panie Senatorze, zapraszam do przedstawienia

sprawozdania Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych. Proszê bardzo.

Senator Antoni Motyczka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
(Senator Stanis³aw Kogut: A kiedy bêd¹ posie-

dzenia komisji?)
W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam

zaszczyt przedstawiæ…
(Senator Stanis³aw Kogut: Janek, kiedy bêd¹

posiedzenia komisji?)
…sprawozdanie…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, Panie Senatorze. Ja tylko podziê-

kujê pañstwu. Jak rozumiem, pan minister Gra-
bowski zostaje do nastêpnego punktu, tak? Dziê-
kujê.

Panie Senatorze, dziesiêæ sekund przerwy te-
chnicznej.

(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Motyczka:
W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam

zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z posiedzenia
komisji z dnia 14 lipca bie¿¹cego roku, na którym
rozpatrywaliœmy ustawê o zmianie ustawy o fun-
kcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzesza-
niu siê i bankach zrzeszaj¹cych.

Komisja po zapoznaniu siê z materia³ami oraz
opini¹ Biura Legislacyjnego proponuje, aby Se-
nat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na
posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków
spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych, raczy³ wprowadziæ do jej tekstu
nastêpuj¹c¹ poprawkê: „W art. 1 pkt 3 otrzymu-
je brzmienie: w art. 13 dotychczasow¹ treœæ
oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2
w brzmieniu: «Oœwiadczenie woli w imieniu
banku spó³dzielczego przy zawieraniu umów ra-
chunku bankowego, o których mowa w art. 49
ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, sk³ada cz³onek
zarz¹du lub pe³nomocnik ustanowiony bezpo-
œrednio przez zarz¹d»”.

Biuro Legislacyjne nie wnios³o zastrze¿eñ do tej
poprawki i na posiedzeniu komisji finansów po-
prawka ta uzyska³a piêæ g³osów poparcia, czyli je-
dnog³oœne poparcie.

Je¿eli chodzi o Sejm, to na posiedzeniu w dniu
1 lipca popar³ on tê ustawê 420 g³osami, przy
czym nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu i nikt nie by³
przeciwny tej ustawie.

Nasza poprawka jest uzgodniona z Biurem Le-
gislacyjnym i proszê o jej przyjêcie, poniewa¿ uzu-
pe³nia ustawê. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jako uczestnik tego posiedzenia mogê dodaæ,

¿e przedstawiciel rz¹du tak¿e zgodzi³ siê z brzmie-
niem tej poprawki na posiedzeniu komisji.

Proszê pañstwa, czy s¹ pytania do senatora
sprawozdawcy?

(G³os z sali: Nie ma.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to projekt poselski. Mini-

sterstwo Finansów reprezentuje pan minister
Grabowski.

Panie Ministrze, czy chcia³by siê pan wypowie-
dzieæ w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Pan senator bardzo dobrze j¹
zaprezentowa³. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(G³osy z sali: Nie ma.)
Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³, czyli dyskusjê

otwieram i zamykam.
Ten punkt poszed³ bardzo szybko. G³osowanie

w sprawie tego punktu odbêdzie siê pod koniec
posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi za obecnoœæ
wœród nas.

Poproszê o dalszy ci¹g scenariusza.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, to jest ten punkt, który nieda-

wno dodaliœmy, mianowicie punkt szósty po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 599,
sprawozdanie komisji – w druku nr 599A.

Pan senator Przemys³aw B³aszczyk jest spra-
wozdawc¹ Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 14 lipca 2009 r. rozpatrzy³a projekt
ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

Rzeczpospolita Polska jest zobowi¹zana do
przeprowadzenia spisu rolnego na podstawie
art. 6 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1166/2008
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badañ
struktury gospodarstw rolnych i badañ metod
produkcji rolnej oraz uchylaj¹cego rozporz¹dze-
nie Rady (EWG) nr 571/88. Ustawa ma na celu
stworzenie podstaw prawnych do dokonania po-
wszechnego spisu rolnego, który ma zostaæ prze-
prowadzony w okresie od dnia 1 wrzeœnia do dnia
31 paŸdziernika 2010 r. wed³ug stanu na dzieñ
30 czerwca 2010 r. do godziny 24.00. Badania
obejm¹ wszystkich u¿ytkowników gospodarstw
rolnych, z tym ¿e w stosunku do gospodarstw rol-
nych o niewielkiej skali produkcji przyjm¹ formê
badania reprezentacyjnego.

Ustawa zak³ada utworzenie bazy danych spisu
rolnego, do której zostan¹ w³¹czone informacje ze
zbiorów prowadzonych przez podmioty admini-
stracji publicznej i przedsiêbiorstwa prowadz¹ce
dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na sprzeda¿y energii elek-
trycznej lub us³ug telekomunikacyjnych.

Zostan¹ utworzone trzy szczeble administracji
spisowej: centralna, wojewódzka i gminna, który-
mi kierowaæ bêd¹ komisarze spisowi.

Spis rolny zostanie poprzedzony próbnym spi-
sem rolnym przeprowadzonym w okresie od
14 wrzeœnia do 23 paŸdziernika 2009 r. na obsza-
rze czterech gmin wiejskich.

Spis zostanie przeprowadzony przez rachmi-
strzów spisowych z wykorzystaniem formularza
elektronicznego zainstalowanego na przenoœnym
urz¹dzeniu elektronicznym bezpoœrednio w go-
spodarstwie rolnym, poprzez kontakt telefonicz-
ny i drog¹ internetow¹, poprzez pocztê elektroni-
czn¹.

Ustawa nak³ada na jednostki publicznej radio-
fonii i telewizji obowi¹zek emisji na w³asny koszt
audycji propaguj¹cej ideê spisu rolnego w wymia-
rze stu godzin od dnia 1 maja 2010 r.

Powszechny spis rolny w 2010 r. bêdzie pier-
wszym spisem rolnym od momentu wst¹pienia
naszego kraju do Unii Europejskiej. Podstawo-
wym jego celem jest zebranie danych niezbêd-

nych do zapewnienia bazy informacyjnej o gospo-
darstwach rolnych i zwi¹zanych z nimi gospodar-
stwach domowych, co da ogromn¹ wiedzê o stanie
polskiego rolnictwa i sytuacji materialnej i ekono-
micznej polskiej wsi. Dane te s¹ niezbêdne do
kreowania krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej i polityki spo³ecznej na wsi. Dziêki spisowi
wykonamy równie¿ zobowi¹zania miêdzynarodo-
we w zakresie dostarczania informacji, miêdzy in-
nymi do Eurostat.

Poprawki zg³oszone w czasie prac komisji maj¹
charakter redakcyjny i doprecyzowuj¹cy.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W imieniu
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnoszê o przyjê-
cie ustawy z poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

cy? Nie ma. Dziêkujê.
Proszê pañstwa, to by³ projekt ustawy wniesio-

ny przez rz¹d, ale poniewa¿ to by³ punkt dodatko-
wy… Przedstawiciel rz¹du, konkretnie prezes
GUS, ju¿ biegnie i ¿eby mu umo¿liwiæ dobiegniê-
cie, og³aszam cztery minuty przerwy technicznej,
bo bardzo mu zale¿a³o, ¿eby tu byæ. To jest taka
informacja.

A wiêc cztery minuty przerwy.
(G³os z sali: Czy mo¿emy zacz¹æ nastêpny

punkt?)
Nie, nie, ja nie mogê przerwaæ punktu, Panie

Senatorze. Ja naprawdê d¹¿ê do tego, ¿eby to by³o
maksymalnie szybko, dlatego cztery minuty…
Jak nie dobiegnie, to wtedy bêdziemy ewentual-
nie kontynuowaæ.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 14
do godziny 17 minut 24)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wznawiam obrady.
Witam pana prezesa.
Panie Prezesie, chcê poinformowaæ, ¿e jesteœ-

my w trakcie omawiania punktu: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rol-
nym w 2010 r.

Przedstawiono sprawozdanie komisji.
Poniewa¿ jest to projekt ustawy wniesiony

przez rz¹d, zapytujê pana prezesa, czy chce pan
zabraæ g³os w sprawie tej¿e ustawy.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Tekst ustawy zosta³ przed³o¿ony. Chcia³bym

podziêkowaæ senackiej komisji za wnikliw¹ jego
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analizê, a tak¿e za wys³uchanie z uwag¹ popra-
wek, które zosta³y przekazane przez legislatora.
S¹dzê, ¿e czêœæ tych poprawek mo¿na by by³o
omówiæ w trybie roboczym. To jest raczej moja
uwaga co do trybu pracy legislatorów senackich,
bo chyba zbyt wiele czasu poœwiêciliœmy na spra-
wy drugorzêdne, redakcyjne. Je¿eli chodzi o spra-
wy merytoryczne, chcia³bym serdecznie podziê-
kowaæ senatorom za rzeczywiœcie wnikliwe prze-
dyskutowanie sprawy.

A je¿eli chodzi o sprawozdanie, rozumiem, ¿e
zosta³o wys³uchane w tym zakresie, w jakim by³o
to omówione na posiedzeniu komisji. Oczywiœcie
my te propozycje uznajemy za zasadne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Senator Marek Zió³kowski:
Ja teraz zadam pierwsze pytanie panu prezeso-

wi: czy ten spis naprawdê musi kosztowaæ a¿
200 milionów z³?

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Ja bym powiedzia³, ¿e on kosztuje tylko 200 mi-

lionów.
(G³os z sali: Bieda kosztuje.)

Senator Marek Zió³kowski:
Panie Prezesie, czy móg³by pan w takim razie

powiedzieæ, dlaczego okreœlenie „tylko” pad³o
w pana odpowiedzi?

(Senator Stanis³aw Kogut: Bo jest kryzys.)

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Dlatego ¿e realizujemy ten spis bardzo tanio.

Powiem tak: spisem bêdzie objêtych milion
osiemset tysiêcy gospodarstw rolnych i oko³o oœ-
miuset tysiêcy dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo,
czyli dwa miliony szeœæset tysiêcy jednostek i to
jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹. Wiêkszoœæ z nich to s¹ jednostki, które pro-
wadz¹ skomplikowan¹ dzia³alnoœæ. Ankieta spi-
sowa obejmuje szczegó³owy zakres informacji
o ziemi i jej wykorzystaniu, o strukturze zasie-

wów, o maj¹tku, jakim dysponuj¹ gospodarstwa
rolne, strukturze szczegó³owej dotycz¹cej ró¿ne-
go rodzaju upraw i produkcji rolnej i rybackiej,
a tak¿e, co jest bardzo istotne, informacje o pra-
cuj¹cych w rolnictwie, o rodzinach pracuj¹cych
w rolnictwie. Tych spraw nie da siê rozdzieliæ, do-
brze, ¿e one s¹ ³¹czone.

Tak szczegó³owy zakres informacji wynika
przede wszystkich z wymagañ Unii Europejskiej.
Ten zakres spisu jest niemal identyczny – mówiê
niemal, bo Polska ma swoj¹ specyfikê zwi¹zan¹
z rozdrobnieniem gospodarstw rolnych – ze spisa-
mi, które wystêpuj¹ tak¿e w Rumunii, Bu³garii,
czêœciowo we Francji.

Zebranie materia³u z tak du¿ej liczby jednostek
musi kosztowaæ. A dlaczego tak ma³o kosztuje?
Dlatego ¿e w odró¿nieniu od wszystkich poprzed-
nich spisów tym razem postanowiliœmy w maksy-
malnym stopniu wykorzystaæ istniej¹ce ju¿ zasoby
informacyjne, które gromadz¹ inne instytucje
zwi¹zane z rolnictwem. Przede wszystkim mam na
myœli GUGiK, czyli G³ówny Urz¹d Geodezji i Karto-
grafii, który prowadzi system EGiB, czyli ewidencjê
gruntów i budynków. Stamt¹d wykorzystujemy
informacje o terenie, informacje kartograficzne.
ARiMR, czyli Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, zbiera informacje, ale tylko o tych
jednostkach, które korzystaj¹ z ró¿nej formy do-
p³at bezpoœrednich dla rolników indywidualnych.

Wykorzystujemy tak¿e inne Ÿród³a. Dziêki te-
mu koszt jednej ankiety oszacowaliœmy na 35 z³
brutto, ³¹cznie z ubezpieczeniem i kosztem dojaz-
du. Na dobr¹ sprawê, je¿eli byœmy liczyli pe³ny
koszt dojazdu… No je¿eli rachmistrz nie dojedzie
w³asnym rowerem, to niewiele zarobi. Ale mamy
nadziejê, ¿e znajdziemy chêtnych, bo akurat
w przypadku spisu rolnego rzeczywiœcie jest wiele
osób, które ju¿ tradycyjnie anga¿uj¹ siê w tê dzia-
³alnoœæ. I dlatego ten koszt naprawdê jest niewiel-
ki. Nie chcê porównywaæ tego z innymi krajami,
gdzie w przeliczeniu na jedno gospodarstwo rolne
kosztuje to du¿o, du¿o wiêcej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Mnie jako socjologa czêsto prowadz¹cego ba-
dania terenowe pan prezes przekona³.

Czy s¹ jeszcze pytania do pana prezesa?
Pan senator Andrzejewski i pani senator Fet-

liñska.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Prezesie, jak to siê sta³o, ¿e ustawa ta za-
k³óca obowi¹zuj¹cy system prawa. Jest wiele in-
terwencji, miêdzy innymi przewodnicz¹cej rady
programowej, pani Janiny Jankowskiej, zas³u¿o-
nej… Art. 18 ust. 3 wbrew ustawie o radiofonii i te-
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lewizji przyznaje uprawnienia ingerowania w pro-
gramy nadawcy publicznego…

(Senator Janusz Rachoñ: To chyba nie ten
punkt, Panie Senatorze.)

To jest o spisie rolnym. Jak to nie ten?
(Senator Janusz Rachoñ: Przepraszam.)
Chyba mówiê wyraŸnie.
Ten przepis jest taki, ¿e w³aœnie te¿ siê zdziwi-

³em, st¹d moje pytanie. Jest tam zapis, w którym
mowa, ¿e Rada Ministrów okreœli w drodze rozpo-
rz¹dzenia szczegó³owe warunki i sposób rozpow-
szechniania audycji i podzia³ czasu antenowego
miêdzy podmioty, maj¹c na wzglêdzie propagowa-
nie zasad przeprowadzania spisu rolnego oraz je-
go znaczenia gospodarczego, spo³ecznego i nau-
kowego. Z kim by³ konsultowany ten zapis, zak³ó-
caj¹cy obowi¹zuj¹cy system prawny?

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Nie s¹dzê, ¿eby ten zapis zak³óca³ obowi¹zuj¹cy

system prawny. Ustawa spisowa by³a konsultowa-
na, oprócz organizacji rz¹dowych, z samorz¹dami
terytorialnymi, z organizacjami spo³ecznymi, a tak-
¿e z organizacjami, które odpowiadaj¹ za radio i te-
lewizjê. Tak, równie¿ za telewizjê. W tym przypadku
zreszt¹ przyznam siê, i¿ jestem trochê zdziwiony py-
taniem pana senatora, dlatego ¿e moim zdaniem
wrêcz obowi¹zkiem nadawcy publicznego jest
udzia³ w upowszechnianiu informacji maj¹cych jak
najbardziej charakter oficjalny i s³u¿¹cych zape-
wnieniu obywatelom, instytucjom pañstwa, orga-
nizacjom spo³ecznym i gospodarczym, informacji
statystycznych. Ustalenie zasad nieodp³atnego
udostêpniania czasu antenowego na potrzeby spi-
sów powszechnych by³o stosowane, odk¹d w³aœci-
wie powsta³a telewizja czy odk¹d powsta³o radio.
W zwi¹zku z tym przyznam siê, ¿e nie do koñca ro-
zumiem, sk¹d bierze siê zarzut, jaki zosta³ posta-
wiony. Moim zdaniem jest on bezzasadny.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, chcia³abym zapytaæ, czy w for-

mularzu, który bêdzie s³u¿y³ do zbierania informa-
cji w ramach spisu rolnego, jest uwzglêdniony tak¿e
obrót ziemi¹, to znaczy, sprzeda¿ tak¿e osobom za-
granicznym? Pytam, bo wiem, i¿ bardzo czêsto s¹

ró¿nice miêdzy tym, co jest publikowane, jeœli cho-
dzi o sprzeda¿ ziemi, a tym, co jest rzeczywiœcie fak-
tem. Wiem, ¿e œwiêtej pamiêci Filip Adwent, euro-
pose³, który bardzo dba³ o polsk¹ ziemiê i walczy³
o to, ¿eby zosta³a w polskich rêkach, zbiera³, ¿e tak
powiem, takie prywatnie informacje. I stwierdzi³, ¿e
jest du¿a ró¿nica miêdzy tym, co jest publikowane,
a tym, jak naprawdê jest. Czy przy okazji spisu ten
bardzo wa¿ny element naszej polityki obrotu ziemi¹
bêdzie uwzglêdniony? Dziêkujê.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Celem powszechnego spisu rolnego nie jest aku-

rat uchwycenie elementu obrotu ziemi¹. Mo¿na czy
te¿ powinno siê to uzyskaæ na podstawie innych
Ÿróde³ informacji, a konkretnie – ewidencji gruntów
i budynków. System EGiB, znajduj¹cy siê chyba
w finalnej fazie zupe³nie dobrze prowadzonej kom-
puteryzacji, zawiera informacje ow³aœcicielachw³a-
daj¹cych ziemi¹, w³aœciwie wszystkimi jednostka-
mi terytorialnymi, i to nie tylko na terenach rol-
nych, ale tak¿e na terenach zurbanizowanych. To
jest miejsce, z którego mo¿na czerpaæ informacje
dotycz¹ce struktury w³asnoœciowej i w³asnoœci,
w tym tak¿e podmiotów, które s¹ identyfikowane,
b¹dŸ osób fizycznych, które s¹ identyfikowane
z punktu widzenia ich… No, nie mam tu dok³adnej
wiedzy, czy jest rejestrowane ich obywatelstwo, ale
jeœli chodzi na przyk³ad o podmioty, to tego rodzaju
identyfikacja tam siê znajduje. Obci¹¿anie zaœ po-
wszechnego spisu rolnego, który jest zorientowany
przede wszystkim na uchwycenie tej czêœci doty-
cz¹cej warunków produkcji rolnej, bazy produkcji
rolnej, maj¹tku, jaki jest wykorzystywany do tej
produkcji, dodatkowymi zadaniami by³oby prze³a-
dowaniem funkcji tego systemu.

Ale rzeczywiœcie by³oby interesuj¹ce, aby
w oparciu o ewidencjê gruntów i budynków, któ-
ra, jak powiedzia³em, jest ju¿ w bardzo du¿ym
stopniu skomputeryzowana, uzyskaæ tak¹ infor-
macjê. Poœrednio bêdziemy mogli zdobywaæ tego
rodzaju informacje na podstawie danych, jakie
uzyskamy z rejestrów, ale, jak mówiê, poœrednio.
Nie jest to zasadniczy cel czy zasadnicza funkcja
tego typu badania statystycznego, dlatego ¿e
w spisie odnotowujemy u¿ytkownika gospodar-
stwa rolnego i jego cechy demograficzne, w tym
tak¿e numer PESEL, który jest potem anonimizo-
wany i odcinany. Niemniej jednak na podstawie
danych, jakie zbieramy, nie uda siê zidentyfiko-
waæ w sposób dostatecznie precyzyjny na przy-
k³ad obywatelstwa. Je¿eli chodzi o osoby prawne,
to dopiero poprzez po³¹czenie tych danych z inny-
mi danymi o takiej osobie prawnej mo¿na by³oby
tego rodzaju dane uzyskaæ, ale to ju¿ w fazie opra-
cowania wyników. W odniesieniu do osób fizycz-
nych jest to niemo¿liwe.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator B³aszczyk. Proszê bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam bar-

dzo, Panie Marsza³ku, czy mo¿na jednak prosiæ
pana na mównicê?)

(G³os z sali: Lepiej siê s³ucha.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: I kontakt wzroko-

wy jest.)
Ja myœlê, ¿e tak.
Przepraszam, bardzo pana prosimy…
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, wygl¹da³o, ¿e pewnie nie bêdzie

takiej potrzeby, ale widzê, ¿e dyskusja siê rozwija.
Proszê bardzo, pan senator B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku, Panie Prezesie, mam takie

pytanie – ta sprawa by³a poruszana w Sejmie –
dlaczego nie by³o mo¿liwoœci prze³o¿enia tego spi-
su na maj lub czerwiec. Takie pytanie pada, gdy¿
termin spisu, który ma siê odbyæ, pokrywa siê
z terminem wyborów samorz¹dowych, a chyba
by³oby lepiej, aby tej kolizji nie by³o i aby odbywa-
³o siê to w okresie wiosennym. Jak wiemy z usta-
wy, rachmistrzów wyznacza wójt gminy. I mo¿e
dojœæ nawet do sytuacji, ¿e osoby pe³ni¹ce funkcjê
rachmistrza bêd¹ uczestniczyæ nied³ugo potem,
a mo¿e nawet w tym samym czasie, w wyborach
samorz¹dowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Panie Senatorze, ta sprawa by³a analizowana.

Rozpoczêliœmy intensywne przygotowania do po-
wszechnego spisu rolnego na jesieni 2006 r., nie-
mniej jednak na rok 2007, mimo wniosków, nie
otrzymaliœmy ani grosza na prace przygotowaw-
cze. W 2008 r. otrzymaliœmy pewne œrodki dopie-
ro pod sam koniec roku kalendarzowego, i to
w sytuacji, w której praktycznie rzecz bior¹c nie
by³o mo¿liwoœci ich wykorzystania. Naszym ce-
lem, i to od dawna, by³o, aby ten powszechny spis
rolny odby³ siê zgodnie z tradycyjnym terminem,
w którym spisy rolne by³y w Polsce przeprowa-
dzane od 1921 r.. Jest to mianowicie czerwiec ro-
ku spisowego. W sytuacji, w której pierwsze
œrodki do wykorzystania na przygotowanie otrzy-
maliœmy praktycznie dopiero na pocz¹tku tego
roku, a spis powszechny zawsze jest poprzedza-

ny spisem próbnym, który, podkreœlam, musi siê
odbyæ zgodnie z metodologi¹ badañ statystycz-
nych w tym samym okresie kalendarzowym,
w jakim przeprowadzany jest spis w³aœciwy, te-
chnicznie nie by³o mo¿liwoœci przygotowania
spisu próbnego tak, ¿eby mo¿na by³o go zrealizo-
waæ na prze³omie maja i czerwca, a zwykle tak siê
to robi.

Przygotowanie spisu próbnego polega na tym,
¿e musimy dysponowaæ mo¿liwie aktualnym
pe³nym rejestrem gospodarstw rolnych, a nastêp-
nie na podstawie tego losujemy gminy. Wybrane
zosta³y cztery gminy – one zreszt¹ s¹ w ustawie –
w których zostanie przeprowadzony powszechny
spis próbny. Powinny byæ przygotowane materia-
³y kartograficzne, przynajmniej dla tych czterech
gmin, trzeba te¿ przygotowaæ technicznie ujmo-
wanie danych.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e tym razem bêdziemy
ujmowali dane nie tak, jak to by³o do tej pory, to
jest przez wysy³anie oko³o osiemdziesiêciu tysiêcy
rachmistrzów, którzy obchodzili wszystkie gospo-
darstwa rolne i dzia³ki u¿ytkowane rolniczo.
Chcemy przygotowaæ spis, i przygotowujemy go,
w taki sposób, ¿eby mo¿na by³o wykorzystaæ ró¿-
ne techniki ujmowania danych: rejestratory da-
nych na noœnikach elektronicznych – chodzi o te
tak zwane handheldy – internet, telefoniczne
zbieranie uzupe³niaj¹cych informacji. Po prostu
w skutek zbyt póŸnych decyzji dotycz¹cych uru-
chomienia œrodków zabrak³o czasu astronomicz-
nego na to, ¿eby mo¿na by³o przygotowaæ spis na
prze³om maja i czerwca. I dlatego, muszê to po-
wiedzieæ z bólem, musieliœmy podj¹æ decyzjê
o przesuniêciu tego terminu.

Zaproponowaliœmy termin, który tak¿e jest
bardzo napiêty, ale realny, mianowicie prze³om
wrzeœnia i paŸdziernika tego roku. Dyskutowaliœ-
my nawet, i ja podj¹³em tego rodzaju sugestie, ¿e-
by w zwi¹zku z tak póŸnym uzyskaniem pier-
wszych œrodków przesun¹æ ten spis na inny ter-
min. Ale jakie to mia³oby konsekwencje? Rokiem
referencyjnym dla spisów rolnych w ca³ej Unii Eu-
ropejskiej jest 2010. Wszystkie kraje otrzymuj¹
niewielkie wprawdzie, ale jednak pewne dotacje
z Eurostatu na przeprowadzenie tego spisu. Dla
Polski, która zreszt¹ otrzymuje najwiêcej ze wszy-
stkich krajów, przypadaj¹ 4 miliony euro. Jak po-
wiedzia³em, w skali tego przedsiêwziêcia nie jest
to du¿a kwota, ale je¿eli przemno¿ymy to przez
aktualny kurs euro, to nie mo¿emy z tego rezyg-
nowaæ. Przede wszystkim jednak nawet przepro-
wadzenie spisu w innym terminie nie zwalnia nas
z tego, ¿eby przeliczyæ, metodami, które zostan¹
opracowane przez nas, a zaaprobowane przez Eu-
rostat, wyniki spisu na dzieñ, który zosta³ ustalo-
ny, to jest na 30 czerwca 2010 r.

Poza tym, wydaje mi siê, ¿e nie by³oby w³aœci-
we, ¿eby… Trzeba tak¿e wyst¹piæ do Komisji Eu-
ropejskiej i poinformowaæ o tym, ¿e Polska, zre-
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szt¹ jako jedyny kraj, nie przeprowadzi spisu rol-
nego w terminie, który znany jest od wielu lat,
chyba od co najmniej dziesiêciu, poniewa¿ spisy
rolne s¹ przeprowadzane w tym okresie. Ten ter-
min zosta³ wybrany przez Uniê Europejsk¹ nie-
przypadkowo i, tak jak mówiê, znany jest od wie-
lu, wielu lat. Spis rolny we wszystkich krajach
Unii ma byæ podstaw¹ dla analizy sytuacji w rolni-
ctwie i podjêcia decyzji dotycz¹cej dalszych losów
wspólnej polityki rolnej. Dlatego zosta³ wybrany
ten termin, ostatni z mo¿liwych, i tak bardzo na-
piêty, a jedyny realny. Czy wp³ynie to na wybory?
Moim zdaniem nie wp³ynie.

Proszê zauwa¿yæ, w jaki sposób bêdziemy reali-
zowali spis rolny. Wykorzystujemy rejestry admi-
nistracyjne. Rachmistrze odwiedz¹ tylko czêœæ
gospodarstw rolnych. Przyk³adowo, je¿eli chodzi
o dzia³ki u¿ytkowane rolnicze, a jest ich jak po-
wiedzia³em, osiemset tysiêcy, chcemy zebraæ da-
ne wy³¹cznie z próby, któr¹ nazywamy du¿¹ pró-
b¹. Nie wiemy jeszcze, poniewa¿ nie zebraliœmy
materia³u, ile to bêdzie fizycznie gospodarstw rol-
nych, ale s¹dzimy, ¿e w granicach 15%, maksy-
malnie 20%. No, jest ró¿nica taka, czy to bêdzie
osiemset tysiêcy, czy dwieœcie, czy sto piêædzie-
si¹t tysiêcy gospodarstw rolnych. Byæ mo¿e, je¿eli
uzyskamy dobre dane z rejestrów, zmniejszymy tê
próbê jeszcze bardziej.

Prowadzimy prace nad tym, aby gospodarstwa
rolne wielkoœci 1–2 ha tak¿e badaæ metod¹ repre-
zentacyjn¹. S¹dzimy, ¿e tutaj te¿ próba w grani-
cach 20% bêdzie prób¹ bezpieczn¹. Analizujemy
te¿ mo¿liwoœæ objêcia spisem gospodarstw wiel-
koœci 2–3 ha. Struktura gospodarstw rolnych
w Polsce jest taka, ¿e tych gospodarstw jest naj-
wiêcej. Gospodarstw rolnych w granicach 1–2 ha
jest szeœæset tysiêcy.

Ja rozumiem, ¿e w podtekœcie istnieje obawa,
i¿ rachmistrze mog¹ byæ wykorzystywani do pro-
wadzenia jakiejœ tam kampanii wyborczej, to
znaczy do roznoszenia ulotek. Nasi rachmistrze,
nasi ankieterzy ca³y czas prowadz¹ badania
i bardzo pilnujemy, ¿eby nie anga¿owali siê w ¿a-
dne dzia³ania marketingowe. Przecie¿ ktoœ
móg³by powiedzieæ: GUS móg³by zarabiaæ, wyko-
rzystywaæ rachmistrzów do tego, ¿eby roznosili
ulotki reklamowe i przy tym zarabiali, tak jak ro-
bi¹ to na przyk³ad niektórzy listonosze. Nie mo-
¿emy tego robiæ, jest to sprzeczne z zasadami me-
todologii badañ statystycznych i etyki statysty-
cznej. Umowy, które bêd¹ podpisywane z rach-
mistrzami, bêd¹ zawiera³y klauzulê zabrania-
j¹c¹ jakiejkolwiek dzia³alnoœci… Oczywiœcie ja
nie mogê gwarantowaæ, ¿e ktoœ, kto idzie w teren,
nie wy³amie siê z tej zasady. Ale muszê powie-
dzieæ, ¿e do tej pory nigdy nie mieliœmy sytuacji
takiej, ¿e by³y skargi czy sygna³y, i¿ rachmistrze
zachowali siê w sposób niew³aœciwy. Tym bar-

dziej, ¿e tym razem tych rachmistrzów bêdzie zna-
cznie mniej. To nie bêdzie osiemdziesi¹t tysiêcy
ludzi z ³apanki, jak to kiedyœ trzeba by³o robiæ, po-
niewa¿ p³acimy bardzo ma³o. To bêdzie mniejsza
liczba ludzi, to bêd¹ nasi ankieterzy, to bêd¹ tak¿e
pracownicy, którzy maj¹ sta³e kontakty z rolnika-
mi, ludzie pracuj¹cy w gminach, w gospodar-
stwach i w wydzia³ach rolnictwa b¹dŸ inne osoby,
oczywiœcie wspó³dzia³aj¹ce. Zastanawiamy siê,
na ile mo¿na by by³o wykorzystaæ na przyk³ad stu-
dentów wy¿szych lat, chocia¿ co do tego s¹ pewne
wahania. Spis próbny nam to przetestuje.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

No, to w³aœciwie wyjaœnia sprawê. Nie s¹dzê,
¿eby mo¿na by³o ³¹czyæ te sprawy. S¹dzê, ¿e je¿eli
chodzi o kampaniê wyborcz¹, to ona bêdzie ¿y³a
swoim ¿yciem, ca³kowicie niezale¿nie od spisu, te
sprawy ca³kowicie siê rozejd¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, jak pan przed chwil¹ wyjaœni³,

G³ówny Urz¹d Statystyczny nie prowadzi ewiden-
cji handlu czy te¿ ewidencji zmian w³aœcicieli pod-
miotów gospodarczych, jeœli chodzi o grunty orne
w naszym kraju. Ja mam pytanie. Czy pañstwo
prowadz¹ badania lub te¿ maj¹ informacje doty-
cz¹ce dzier¿awy gruntów ornych przez zagranicz-
ne podmioty gospodarcze, czy te¿ poszczególnych
rolników z zagranicy?

I pytanie drugie. Jaki jest koszt tej operacji, po-
wszechnego spisu rolnego? Bo ja akurat…

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Mo¿e najpierw odpowiem na ostatnie pytanie.

Mianowicie skalkulowaliœmy koszt i to taki od do-
³u do góry, szczegó³owy, na 199 milionów 500 ty-
siêcy z³ bodaj¿e, nie pamiêtam dok³adnie, mu-
sia³bym zajrzeæ do dokumentów. Tak jak to oce-
niam, jest to koszt rzeczywiœcie niewielki w sto-
sunku do ca³ej akcji.

Je¿eli chodzi o obroty, to powiem tak. Cech¹
ka¿dego badania masowego typu spis jest uchwy-
cenie stanu w danym momencie. Jest to taka foto-
grafia, której celem jest uchwycenie stanu, ale
stanu wieloaspektowego. Powszechny spis rolny
od badania na przyk³ad obrotów czy badania sy-
tuacji w³asnoœciowej i zmian sytuacji w³asnoœcio-
wej ró¿ni siê tym, ¿e rejestruje stan na dany mo-
ment, ale stan wszystkich cech, takich jak struk-
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tura, wyposa¿enie, ludzie, warunki pracy itd., itd.
Tej cechy nie posiadaj¹ badania wyspecjalizowa-
ne. Dlatego na spis powszechny nie nak³ada siê,
bo nie ma takiej mo¿liwoœci, funkcji chocia¿by ta-
kich, które interesuj¹ pana senatora, mianowicie
zwi¹zanych z obrotem ziemi¹, w tym szczegó³ow¹
struktur¹ czy zmianami w³asnoœci w zwi¹zku
z obrotem ziemi¹.

Osobiœcie by³bym naprawdê bardzo zaintereso-
wany tym, ¿ebyœmy mieli warunki przeprowadze-
nia czy w ogóle uruchomienia monitoringu zmian
struktury w³asnoœciowej, tak jak w swoim czasie,
kiedy prywatyzacja mia³a znacznie szerszy zasiêg,
prowadziliœmy w³aœciwie regularne badania staty-
styczne, które mia³y charakter monitoringu proce-
sów prywatyzacyjnych, i te dane by³y publikowane.
W tej chwili ta sprawa nie jest ju¿ tak rozleg³a, ale
metody takiego monitoringu statystycznego s¹ zna-
ne. Problem w tym, ¿e badania statystyczne kosztu-
j¹. Dzisiaj miêdzy innymi rozmawia³em z przewo-
dnicz¹cym Rady Statystyki w sprawie takich ocze-
kiwañ, ¿e zmniejszymy bud¿et GUS, rezygnuj¹c je-
dnoczeœnie z pewnych badañ statystycznych. Bêdê
wdziêczny za inicjatywy, je¿eli chodzi o badania.

Tak jak wspomnia³em, ponosz¹c minimalny
koszt, mo¿na by by³o uzyskiwaæ informacje doty-
cz¹ce zmian struktury w³asnoœciowej, ale nie po-
przez badania statystyczne, na przyk³ad poprzez
pytanie rolników, tylko poprzez siêgniêcie do reje-
strów administracyjnych. My zreszt¹ w³aœnie w tym
kierunku zmierzamy. Chcemy uzyskaæ informacje
z rejestrów administracyjnych tylko po to, ¿eby je
zweryfikowaæ poprzez bezpoœredni kontakt z rolni-
kami. Celem spisu próbnego jest to, ¿eby spraw-
dziæ, które cechy zawarte w rejestrze administracyj-
nym, na przyk³ad w rejestrze ARiMR czy na przy-
k³ad w CEPiK, rejestruj¹cym pojazdy, s¹ zgodne ze
stanem rzeczywistym, który w ramach spisu prób-
nego stwierdz¹ nasi wykwalifikowani rachmistrze,
a które nie s¹ zgodne. Cech¹ tych rejestrów jest w³a-
œnie to, ¿e one ró¿ni¹ siê od stanu faktycznego na
dany moment, a specyficznym zadaniem spisu
próbnego jest stwierdzenie tej ró¿nicy.

Wracaj¹c do pytania pana senatora, powiem,
¿e chêtnie prowadzilibyœmy tego rodzaju monito-
ring, poniewa¿ uwa¿am, ¿e jednyn z zadañ staty-
styki publicznej jest monitoring zmian struktur
w³asnoœciowych nie tylko poza rolnictwem, który
w dalszym ci¹gu prowadzimy, choæ jest to ju¿ nie-
wielka skala, ale tak¿e zmian struktury w³asno-
œciowej we w³adaniu ziemi¹, w u¿ytkowaniu zie-
mi, w rolnictwie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Chcia³bym zapytaæ pana prezesa o coœ, co mo¿-
na nazwaæ korzyœci¹ ze spisu rolnego. 200 milio-
nów z³ to bêdzie koszt spisu rolnego. Pan prezes
zwróci³ uwagê na to, ¿e ten spis bêdzie fotografi¹
stanu na dzieñ spisu. Oczywiœcie mo¿na tê foto-
grafiê porównaæ z danymi z poprzedniego spisu
czy jeszcze wczeœniejszych i bêdziemy wiedzieli,
czy siê postarzeliœmy, czy odm³odnieliœmy przez
ten czas, oczywiœcie w przenoœni.

Chcia³bymprosiæpanaprezesaoodpowiedŸnapy-
tanie, jakie mog¹ byæ konkretne wymierne korzyœci
poza tym, ¿e da to ministerstwu rolnictwa czy innym
dzia³om gospodarki rolnej informacje dotycz¹ce sta-
nu faktycznego. Przecie¿ spis rolny, informacje, które
zgromadzi pan prezes, nie dadz¹ podstaw, mo¿na po-
wiedzieæ, do przewidzenia sytuacji na rynku w rolni-
ctwie, nie da siê te¿ przewidzieæ na przyk³ad ignoran-
cji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które mo¿e
nie chcieæ skorzystaæ z tego spisu i powiedzieæ, ¿e ten
spis go nie interesuje, bo przecie¿ w gospodarce w sy-
tuacji zmieniaj¹cej siê koniunktury trzeba reagowaæ
szybko i sprawnie, szczególnie w takiej sytuacji go-
spodarczej, jak¹ mamy aktualnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo! U¿ytko-

wnikami danych ze spisu rolnego s¹ bardzo ró¿ne
instytucje i osoby. G³ówn¹ zbiorowoœci¹ i to bar-
dzo aktywnych u¿ytkowników danych spisu rol-
nego s¹ samorz¹dy terytorialne, chodzi o gminy,
o powiaty Spis rolny powinien dostarczyæ infor-
macji o faktycznej sytuacji dotycz¹cej u¿ytkowa-
nia ziemi. Podam przyk³ad z poprzedniego okre-
su. Gdy przystêpowaliœmy do przeprowadzenia
spisu rolnego w 1996 r. – to by³ spis, który jeszcze
ja przygotowywa³em, bo do koñca 1995 r. by³em
prezesem GUS – panowa³o przekonanie o tym, ¿e
mamy oko³o dwóch milionów trzystu tysiêcy go-
spodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 1 ha.
W wyniku spisu okaza³o siê, ¿e tych gospodarstw
rolnych jest o trzysta tysiêcy mniej. To mo¿emy
wykazaæ tylko w spisie.

Co jeszcze wyka¿e spis? Wyka¿e na przyk³ad li-
czbê gospodarstw rolnych, które s¹ zarejestrowa-
ne, od których odprowadzany jest podatek rolny,
ale w których nie prowadzi siê ¿adnej dzia³alnoœci
rolnej. Wystarczy przejechaæ kawa³ek, nawet
w okolicach Warszawy, ¿eby zauwa¿yæ tereny,
które w³aœciwie nie s¹ uprawiane. Chodzi wobec
tego o zarejestrowanie tego faktu. Rejestry admi-
nistracyjne tego nie ujmuj¹. Proszê pañstwa,
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w ARiMR mamy zarejestrowanych tylko milion
szeœæset piêædziesi¹t tysiêcy gospodarstw rol-
nych. Liczbê gospodarstw rolnych o powierzchni
powy¿ej 1 ha w innych ewidencjach oceniamy na
milion osiemset tysiêcy. Wobec tego…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Panie Prezesie, je¿eli
mo¿na, tylko s³ówko.)

Bardzo proszê.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Tutaj jest taka sytuacja, ¿e dzisiaj praktycznie

w dobie pe³nej rejestracji, monitoringu mamy in-
formacje na temat gospodarstw rolnych. W przy-
padku ka¿dej operacji, któr¹ rolnik przeprowa-
dza, na przyk³ad p³atnik VAT czy rolnik drobny,
mo¿na powiedzieæ, nietowarowy, je¿eli cokolwiek
sprzeda, choæby niewielk¹ iloœæ, to musi podaæ
konto, na które zostanie wp³acona nale¿noœæ.
Dzisiaj nie jest tak… Zreszt¹ jest informacja
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa, przecie¿ ka¿dy rolnik jest tam zarejestrowa-
ny. Wiem, ¿e pan prezes bêdzie siê tym pos³ugi-
wa³. Tymczasem ja pytam o konkretne korzyœci.
Jakie mog¹ byæ korzyœci z przeprowadzenia tego
spisu, poza obrazem, o którym mówi³ pan prezes?

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Przede wszystkim podstawow¹ korzyœci¹ prze-

prowadzenia spisu jest to, ¿e uzyskujemy wieloa-
spektow¹ informacjê o rolnictwie, o wsi w danym
momencie. Jest to informacja porównywalna. Te-
go rodzaju zintegrowanej i spe³niaj¹cej kryteria ja-
koœciowe informacji nie uzyskamy z ¿adnego reje-
stru administracyjnego oddzielnie, ma³o tego, ka¿-
dy rejestr administracyjny jest obci¹¿ony pewnym
b³êdem. Po to miêdzy innymi przeprowadzamy
spis próbny, ¿eby mo¿na by³o tê ró¿nicê uchwyciæ.
Podam pañstwu przyk³ad, chocia¿by PESEL. Nie
mam aktualnych informacji, mam dane sprzed
trzech lat i by³o to ponad czterdzieœci milionów ¿y-
wych ludzi, z tego, co pamiêtam. Dlaczego? Dlate-
go ¿e urodzenia s¹ rejestrowane, a inne fakty nie
zawsze s¹ rejestrowane w terminie. Nie chcê wy-
jaœniaæ, sk¹d to siê bierze. Ja wiem, dlaczego opóŸ-
nia siê akurat rejestracjê zgonów. Chodzi tu po
prostu o dotacjê dla gmin biedniejszych, pañstwo
to doskonale wiedz¹, ka¿da gmina to robi, ta gmina
biedna, która ma dochody poni¿ej pewnego pozio-
mu. To samo dotyczy innych rejestrów.

Proszê pañstwa, tak ¿e na podstawie rejestrów
administracyjnych… Niestety Polska nie osi¹g-
nê³a takieg stanu rejestrów administracyjnych,
jaki jest w krajach skandynawskich, gdzie te re-
jestry wzajemnie siê kontroluj¹. U nas mamy do
czynienia z autonomizacj¹ rejestrów. Jednak nie

o to tu chodzi. Chodzi po prostu o to, ¿e my, ¿eby
uzyskaæ jakoœciowo dobre dane, musimy zebraæ
informacje o ró¿nych aspektach w danym mo-
mencie.

Jakie bêd¹ korzyœci? No, korzyœci bêd¹ nie dla
GUS. Korzyœci bêd¹ dla samorz¹dów terytorial-
nych, korzyœci bêd¹ dla organizacji rolniczych,
korzyœci bêd¹ dla administracji rz¹dowej, która
musi mieæ podstawy informacyjne do podejmo-
wania decyzji i prowadzenia polityki, korzyœci bê-
d¹ dla agencji, które steruj¹ rynkiem rolnym.

Nie wiem, bo trudno jest to przewiedzieæ, czy in-
formacje, jakie uzyskamy, bêd¹ tak zaskakuj¹ce
jak te, które uzyskaliœmy w spisie w 1996 r. By³y to
informacje autentycznie zaskakuj¹ce, bo okaza³o
siê, ¿e na podstawie bie¿¹cych badañ statystycz-
nych i na podstawie ewidencji s¹dziliœmy wów-
czas, ¿e zw³aszcza struktura wykorzystania ziemi
do celów rolniczych jest inna ani¿eli ta, która zo-
sta³a wykazana. Przypuszczam, ¿e teraz te¿ bê-
dziemy mieli ciekawe obserwacje, zw³aszcza ¿e
spis powszechny mo¿e wykazaæ, jakie zmiany na-
st¹pi³y – tutaj pañstwo wspominali o relacji do
2002 r. – po wejœciu Polski do Unii Europejskiej.
Sam jestem ciekaw, jak wejœcie Polski do Unii Eu-
ropejskiej wp³ynê³o na zmiany w polskim rolni-
ctwie i na wsi. Jak na przyk³ad funkcjonuje rolni-
ctwo w obszarze aglomeracji? Jak na rolnictwo
wp³ynê³a zmiana infrastruktury transportowej?
Bo przecie¿ teraz, mimo ¿e jeŸdzimy przede wszyst-
kim miêdzy remontami dróg, transport wygl¹da je-
dnak inaczej. Jak wygl¹da wyposa¿enie rolników
w œrodki produkcji, w tym w maszyny rolnicze?

To wszystko s¹ informacje, które naprawdê s¹
potrzebne wielu organizacjom. My konsultowaliœ-
my to bardzo szeroko i musieliœmy broniæ siê –
mo¿e nie „siê”, bo my byœmy chêtnie to wziêli, ale
zdajemy sobie sprawê z mo¿liwoœci uchwycenia
informacji w badaniach masowych – przed dodat-
kowymi ¿yczeniami informacyjnymi ró¿nych or-
ganizacji, na przyk³ad bran¿owych producentów
rolnych. Jeœli chodzi o informacje, które tutaj s¹
zawarte, to ¿adna z nich nie jest wprowadzona tyl-
ko po to, ¿eby zaspokoiæ ciekawoœæ. Za ka¿d¹
z nich stoj¹ okreœlone osoby reprezentuj¹ce inte-
res pañstwa, interes gospodarki b¹dŸ pewnych
grup, które dzia³aj¹ w obszarze gospodarki.

Nie wyobra¿am sobie, jak bêdzie mo¿na na
przyk³ad prowadziæ politykê dotycz¹c¹ w³aœnie
rynku rolnego, interwencji na rynku rolnym, gdy
nie bêdziemy mieli zweryfikowanych faktycznych
danych dotycz¹cych rolnictwa. S¹dzimy, ¿e w pe-
wnych obszarach sprawdzimy, na ile rejestry s¹
dobre. No, na przyk³ad mo¿emy twierdziæ, ¿e
wszystkie du¿e zwierzêta s¹ pokolczykowane. Ale
ktoœ, kto zna rolnictwo, wie, ¿e rolnicy robi¹ ró¿-
nego rodzaju zabiegi z kolczykami i okazuje siê, ¿e
jest jednak, wcale nie taka ma³a, ró¿nica miêdzy
byd³em pokolczykowanym a byd³em, które jest
faktycznie hodowane.
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Chcemy to sprawdziæ. Uchwycimy stan w da-
nym momencie, oczywiœcie z tak¹ dok³adnoœci¹,
z jak¹ mo¿e to zrobiæ statystyka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Rad jestem, ¿e mogê pana wys³uchaæ. Przy-

szed³em, bo ktoœ, kto ogl¹da nasz program, mó-
wi³: „No, jak to? Izba czeka na prezesa, a prezes siê
nie zjawia. Przepraszam bardzo, to kto do kogo
przychodzi, kto jest czyim goœciem?”. Niemniej
bardzo wa¿ne, ¿e pan przyby³. To, co s³yszê, zu-
pe³nie zmienia obraz sprawy. Nie wiedzia³em, ¿e
nasze rejestry s¹ tak mylne, ¿e podaj¹, ¿e liczba
ludnoœci wynosi czterdzieœci milionów, bo reje-
struj¹ tylko urodzenia, a nie zgony. To s¹ wady
warsztatowe, lepsze s¹ rejestry krajów skandy-
nawskich. Gdy uczy³em siê trochê statystyki, do-
wiedzia³em siê, ¿e polskie przedwojenne roczniki
statystyczne by³y najlepsze, lepsze od francus-
kich, lepsze od niemieckich, a Sowieci wzorowali
siê na naszych rocznikach, dzisiaj to wiemy.
I trzeba zmierzaæ w³aœnie do tego, ¿eby nie by³o ta-
kich u³omnoœci.

Ale gdy pan nam tutaj mówi, ¿e nie mo¿e pan
przeprowadziæ spisu rolnego przez to, ¿e wszyscy
ci donatorzy rz¹dowi jakoœ siê opóŸniali… S³u-
cham trochê z za¿enowaniem pañskich narzekañ
na to, jak po macoszemu jest traktowana sprawa
urzêdu statystycznego i spisu rolnego. Czy pan
porusza³ te kwestie w Radzie Ministrów, wtargn¹³
kiedyœ i powiedzia³ o tym, czy pan próbowa³…

(G³os z sali: Wtargn¹³?)
Tak jest, ja bym wtargn¹³. Jeœli tak by³bym

traktowany, to bym wtargn¹³ i powiedzia³ im.
Czy któregoœ z pos³ów próbowa³ pan sk³oniæ,

¿eby zrobiæ interpelacjê, czy zwraca³ siê pan do
nas, senatorów? Nie mo¿na tylko rozk³adaæ r¹k
i stwierdzaæ, ¿e jestem traktowany jak ubogi kre-
wny, jako m³odszy i… nie bêdê koñczy³, bo to ubli-
¿aj¹ce, ¿e bêdê czeka³ na Godota, czeka³, a¿ kie-
dyœ bêdzie mo¿liwoœæ przeprowadzenia tego spi-
su. Niedobrze, ¿e ten spis siê opóŸni. To jest
w moim przekonaniu skutkiem pewnej inercji,
pewnego zaniechania.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Panie Senatorze, chcia³bym zwróciæ uwagê na

to, ¿e przyk³ad, który poda³em, nie œwiadczy o tym,

¿e rejestry, jakie mamy, s¹ z³e. One posiadaj¹ pew-
ne cechy. Ka¿dy rejestr administracyjny ma okreœ-
lone cechy i ma elementy, których aktualizacja na-
stêpuje – bo tu chodzi g³ównie o aktualizacjê –
z mniejszym lub wiêkszym opóŸnieniem.

Ja oceniam PESEL – da³em jego przyk³ad, bo to
jest taki dobry przyk³ad dydaktyczny – jako na-
prawdê dobry system identyfikacji osób fizycz-
nych. PESEL identyfikuje osoby fizyczne napraw-
dê jednoznacznie i bezb³êdnie. A to, ¿e s³abym
punktem PESEL jest aktualizacja, tak¿e i adre-
sów, nie zmienia znaczenia i oceny jakoœciowej te-
go rejestru. To jest naprawdê dobry rejestr. A ¿e
w innych krajach pewne rejestry s¹ lepsze? No to
jest fakt, nie tylko rejestry s¹ tam lepsze.

Jeœli chodzi o kwestiê finansowania – muszê do
tegosiêodnieœæ – toproblemybud¿etowewystêpuj¹
we wszystkich krajach. W trudnej sytuacji bud¿eto-
wej planowanie nak³adów, zw³aszcza na du¿e
przedsiêwziêcia, nie w stosunku do bud¿etu, tylko
w stosunku do bud¿etu tak niewielkiego urzêdu, ja-
kim jest G³ówny Urz¹d Statystyczny, wymaga od-
powiedniego wyprzedzenia. Metoda bud¿etowania
ma swoj¹ logikê, która nie zawsze uwzglêdnia to, ¿e
pewne wydatki musz¹ byæ planowane z kilkuletnim
wyprzedzeniem. To nie jest sprawa nowa. Ja pracu-
jêwstatystycewiele lat i, jakpamiêtam, zawsze tego
rodzaju sytuacje wystêpowa³y. Tak ¿e nie trakto-
wa³bym tego jako sytuacji wyj¹tkowej. Jest to kwe-
stia pewnego systemu bud¿etowania. Mówimy
o bud¿etowaniu zadaniowym i ja wi¹¿ê wielkie na-
dzieje z bud¿etowaniem zadaniowym.

(Senator Ryszard Bender: Tak by³o i tak bê-
dzie.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, skutecznie pan mnie przekona³

– i myœlê, ¿e równie¿ innych senatorów – ¿e ten
spis rolny jest niepotrzebny. Tak pan siê wypo-
wiedzia³ o rejestracji zwierz¹t, o tym, ¿e podejrze-
wa pan rolników o oszustwa, o k³amstwa…

(Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Józef
Oleñski: Nie, nie.)

…¿e nie wszystkie zwierzêta s¹ zarejestrowane.
(Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Józef

Oleñski: Nie wszystkie.)
I myœlê, ¿e te¿ rachmistrzowie od rolnika siê nie

dowiedz¹, czy ma tam jakieœ niezakolczykowane
cielê albo jagniê. I nic tu nie pomo¿e, nie zmieni
tego te¿ ten spis danych.

Z pañskich wypowiedzi jasno wynika, ¿e pañ-
stwu polskiemu, rz¹dowi, Rzeczypospolitej Pol-
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skiej jest potrzebny czym prêdzej… ¿e jest nag³a
potrzeba przeprowadzenia spisu ludnoœci, a nie
spisu rolnego.

(Weso³oœæ na sali)
Wydaje mi siê, ¿e najlepiej by by³o, gdyby pan

doprowadzi³ do powszechnego spisu ludnoœci –
i tu, podejrzewam, jakieœ oszczêdnoœci pañstwo
by mia³o. Czy nie uwa¿a pan, ¿e niepotrzebnie roz-
mawiamy o spisie rolnym, gdy narzuca siê tutaj
nag³a potrzeba przeprowadzenia powszechnego
spisu ludnoœci? Dziêkujê.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Panie Senatorze, statystyka nie od dzisiaj…

Ju¿ dawno temu wypracowano pewne regu³y,
które obowi¹zuj¹ w odniesieniu do trzech obsza-
rów. Jeœli chodzi o ludnoœæ, to s¹ spisy ludnoœci.
Do tej pory nie zosta³y one niczym zast¹pione i s¹
przeprowadzane co dziesiêæ lub co piêæ lat. Czyli
mamy te spisy ludnoœci, poza tym s¹ spisy rolne
i obecnie ju¿ niemaj¹ce wielkiego znaczenia, choæ
kiedyœ je mia³y, spisy przemys³owe. Ograniczê siê
do omówienia tylko tych dwóch pierwszych.

Je¿eli chodzi o spisy ludnoœci, to Polska ma
d³ug¹ ich tradycjê. Pierwszy spis ludnoœci i tak
zwanych dymów, czyli mieszkañ, zosta³ w Polsce
przeprowadzony równo dwieœcie dwadzieœcia lat
temu, w 1789 r., zgodnie z decyzj¹ Sejmu Cztero-
letniego. By³ to pierwszy spis ludnoœci w Europie.
Parê miesiêcy wczeœniej przeprowadzono pier-
wszy powszechny spis… Bo spisy wycinkowe by³y
przeprowadzane i wczeœniej, przecie¿ nawet
w staro¿ytnym Rzymie…

(Senator Tadeusz Skorupa: Za Cezara Augusta
przecie¿ by³ spis.)

Tak, w³aœnie, by³ powszechny spis… To znaczy
niezupe³nie powszechny, ale spis czêœci ludnoœci,
bo chodzi³o o ludnoœæ woln¹. W ka¿dym razie by³
spis ludnoœci przeprowadzony za cesarza Augu-
sta.

W Polsce od roku 1921 s¹ przeprowadzane,
w cyklu dziesiêcioletnim, spisy ludnoœci i miesz-
kañ. Planujemy przeprowadzenie w roku 2011,
zgodnie z rekomendacjami Organizacji Narodów
Zjednoczonych, zgodnie z dyrektywami Komisji
Europejskiej – z tym ¿e tutaj najwa¿niejsze s¹ re-
komendacje ONZ – powszechnego spisu ludnoœci.
Bo bêdzie wtedy spis ludnoœci œwiata, odbêdzie
siê oko³o roku 2010.

Podobnie jest ze spisami rolnymi. W wiêkszoœci
krajów spisy rolne przeprowadzane s¹ czêœciej,
nie co dziesiêæ, tylko co piêæ lat. Tak jak mówi³em,
u nas w 2002 r. zosta³ przeprowadzony powsze-
chny spis ludnoœci i mieszkañ, razem z powsze-
chnym spisem rolnym. To by³o w 2002 r. Ten eks-

peryment powtórzy³ tylko jeszcze jeden kraj, In-
die. Oceniono jednak, ¿e ³¹czenie spisu rolnego ze
spisem ludnoœci jest b³êdem. Zreszt¹ u nas te¿ wi-
dziano, jakie to powoduje problemy.

I dlatego twierdzenie… No, byæ mo¿e pana se-
natora nie przekona³em. W ka¿dym razie twier-
dzenie, ¿e powszechne spisy rolne s¹ zbyteczne…
Przyznam, do mnie tego rodzaju argumenty nie
trafiaj¹, dlatego ¿e, proszê pañstwa, przeprowa-
dzenie raz na dziesiêæ lat spisu z natury… Zreszt¹
proszê zauwa¿yæ, nawet przedsiêbiorstwa prze-
prowadzaj¹ co jakiœ czas spis z natury, mimo ¿e
maj¹ wszystko poewidencjonowane. Maj¹ to, a je-
dnak przeprowadzaj¹ spis z natury. Dlatego trze-
ba przeprowadzaæ tego rodzaju spisy z natury.
One w przypadku spisów powszechnych daj¹ je-
szcze jeden efekt. Mianowicie podstaw¹ ka¿dego
spisu powszechnego jest opracowanie operatu,
czyli rejestru podmiotów objêtych spisem, uzu-
pe³nionego o pewne dodatkowe cechy – podkreœ-
lam – identyfikacyjne i klasyfikacyjne, a nie ilo-
œciowe, na których podstawie póŸniej, przez na-
stêpne dziewiêæ lat, prowadzi siê badania repre-
zentacyjne. I mo¿na wtedy na podstawie próbki
pó³procentowej, dwuprocentowej, a w przypadku
na przyk³ad innego rodzaju operatów, tak zwa-
nych przestrzennych, jeszcze mniejszych ni¿
pó³procentówka, gromadziæ informacje o tak z³o-
¿onym i trudno obserwowalnym zjawisku, jakim
jest dzia³alnoœæ rolnicza, która wi¹¿e siê z wyko-
rzystaniem ziemi.

Nie wiemy tego, ale byæ mo¿e za dziesiêæ lat bê-
dziemy mieli ziemiê tak ofotografowan¹, ¿e je¿eli
chodzi o produkcjê roln¹, któr¹ mo¿na obserwo-
waæ ze zdjêæ, to pewne informacje bêdzie mo¿na
uzyskiwaæ w ten w³aœnie sposób. W niektórych
krajach u¿ytkowanie terenów jest tak obserwo-
wane, na przyk³ad w Iranie. Iran jest fotografowa-
ny kilka razy na dobê z satelitów amerykañskich,
Amerykanie sprzedaj¹ Irañczykom te zdjêcia,
a Irañczycy na ich podstawie uzyskuj¹ informacjê
o strukturze wykorzystania ziemi. To zreszt¹ nie
jest nowoœæ. Maroko ma to samo, Namibia, proszê
pañstwa…

(G³os z sali: A my?)
Proszê?
(G³os z sali: Jak jest u nas?)
Nie, u nas… My mamy zdjêcia, ale nie wykorzy-

stujemy tego na przyk³ad do szacowania plonów,
podczas gdy…

(G³os z sali: Dlaczego?)
Dlaczego? Dlatego ¿e struktura u¿ytkowania

ziemi jest taka, ¿e digitalizacja tych zdjêæ by³aby po
prostu bardzo kosztowna. Poza tym, proszê pañ-
stwa, je¿eli produkcja rolna nie jest obserwowalna
z góry – bo jest chocia¿by produkcja prowadzona
w pomieszczeniach, w ka¿dym razie niektóre pro-
dukcje – to tego nie jesteœmy w stanie badaæ.

Ale wróæmy, proszê pañstwa, do kwestii zasa-
dniczej. Po prostu zebranie informacji w drodze
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spisu integruj¹cego – podkreœlam to – wieloa-
spektowe dane o gospodarstwach rolnych jako je-
dnostkach, które identyfikuje siê w takim spisie,
jest niezastêpowalnym sposobem sporz¹dzenia
weryfikowalnego, zgodnie z metodami statystycz-
nymi, obrazu rolnictwa i wsi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!

Jakoœæ baz danych, chodzi tutaj g³ównie o ZSZiK
prowadzony przez ARiMR, jest powszechnie do-
syæ znana. Jeœli chodzi o to, co pan powiedzia³
o zwierzêtach du¿ych, to oczywiœcie ta baza jest
dosyæ dobra, chocia¿ zawiera jeden b³¹d, miano-
wicie na ka¿de wesele s¹ przeznaczane dwie sztu-
ki niezakolczykowane.

(G³os z sali: Tak jest.)
Dok³adnie.
(Weso³oœæ na sali)

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Przepraszam bardzo. To bardzo cenna informa-

cja. Jeœli teraz weŸmiemy pod uwagê liczbê
ma³¿eñstw na wsi, to bêdziemy mogli oszacowaæ
liczbê niezakolczykowanych zwierz¹t.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Tak, tak, bardzo dok³adnie.
Ale je¿eli chodzi na przyk³ad o trzodê chlewn¹,

ta baza do niczego absolutnie siê nie nadaje – to
wszyscy doskonale wiedz¹. W tej bazie s¹ uwzglê-
dnione tuczniki, które maj¹ po piêæ lat. A wiêc te-
go siê wykorzystaæ nie da.

Ale moje pytanie dotyczy sytuacji… Nie ma ich
du¿o, niemniej jednak istniej¹ sytuacje, kiedy go-
spodarstwo nie jest ujête w ¿adnym rejestrze – nie
ma go w rejestrze zak³adu energetycznego, nie ma
go w rejestrze telekomunikacji, o której tutaj by³a
mowa, ma³o tego, nie ma go w rejestrze adreso-
wym, czyli nie ma ono adresu! I takich gospo-
darstw w powiecie, w którym mieszkam – a ja pra-
cowa³em w agencji restrukturyzacji – jest kilka,
podejrzewam wiêc, ¿e w innych powiatach te¿ jest
ich po kilka. W jaki wiêc sposób G³ówny Urz¹d
Statystyczny podczas spisu zamierza dotrzeæ do
gospodarstw, które nigdzie nie zosta³y uwzglê-
dnione? Dziêkujê.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:

Otó¿, metoda… Je¿eli pan marsza³ek pozwoli…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo.)
Metoda, któr¹ stosujemy, jest nastêpuj¹ca.
Przed spisem jest robiony tak zwany obchód

przedspisowy w tych czterech gminach, które wy-
losowaliœmy. Tak ¿e przeprowadzimy pe³ny cykl
czynnoœci zwi¹zanych ze spisem, po czym doko-
namy obchodu przedspisowego. Oczywiœcie in-
formacje, jakie uzyskuj¹ rachmistrze, pobieramy
z ewidencji gminnej. Nie mogê daæ gwarancji, ¿e
gdzieœ nie zostanie jakiœ fragment terenu, który
bêdzie niezaobserwowany. Ale, proszê pañstwa,
w³aœnie dlatego chcemy wykorzystaæ zdjêcia foto-
gramometryczne, ortofotomapy, aby mo¿na by³o
zidentyfikowaæ, czy w spisie uwzglêdniliœmy ca³y
obszar.

A jak bêdzie wygl¹da³a praca rachmistrza? Ka-
¿dy rachmistrz otrzyma do swojego handhelda
mapê terenu, który powinien obejœæ. I mam na-
dziejê, ¿e ortofotomapa obejmuje pe³ny teren, no,
nie mo¿e nie obejmowaæ. W ten sposób trafimy
tak¿e do tych gospodarstw rolnych, które nie ma-
j¹ adresu, ale maj¹ u¿ytkownika. Przecie¿ dla nas
jednostk¹, poprzez któr¹ identyfikujemy gospo-
darstwo rolne, jest jego u¿ytkownik. U¿ywamy tu-
taj pojêcia „u¿ytkownik”, poniewa¿ to nie musi
byæ w³aœciciel, to nie musi byæ w³adaj¹cy. To jest
zreszt¹ definicja statystyczna faktycznego u¿yt-
kownika gospodarstwa rolnego. Mo¿e on byæ w³a-
œcicielem, mo¿e byæ w³adaj¹cym, ale mo¿e tak¿e
byæ dzier¿awc¹. Te elementy wy³apujemy i na tyle,
na ile statystyka zapewnia precyzjê obserwacji,
s¹dzê, ¿e gospodarstwa, o których pan senator
wspomina³, my maj¹c mapy zidentyfikujemy i do
nich dotrzemy. Oczywiœcie z tak¹ dok³adnoœci¹,
jak¹ operuje statystyka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski jeszcze ma pytanie

uzupe³niaj¹ce.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie,
bardzo krótkie pytanie. Oprócz ortofotomapy,
która, jak pan prezes wie, nie zawsze jest aktual-
na, a powiem, ¿e generalnie jest nieaktualna, na
czêœci powierzchni kraju jest robiona przez armiê
tak zwana kontrola metod¹ foto. Czy do weryfika-
cji tych danych bêd¹ u¿ywane dane uzyskane
z kontroli metod¹ foto? Dziêkujê.
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Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:

Nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie, nie
znam tak szczegó³owo techniki postêpowania
z danymi kartograficznymi. Niestety osoby, która
mog³aby odpowiedzieæ na to pytanie, akurat nie
ma tu ze mn¹, proszê wybaczyæ, zapytam o to.
Staramy siê wykorzystaæ wszystkie mo¿liwe Ÿród³a
i korzystamy z tych materia³ów kartograficznych,
które s¹ w dyspozycji G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii, a które równoczeœnie posiada tak¿e
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa. Co do aktualizacji, to poniewa¿ przyjmuje-
my, i chyba s³usznie, takie za³o¿enie, ¿e je¿eli
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wykorzystuje te mapy do weryfikacji danych, na
podstawie których dokonywane s¹ bezpoœrednio
wyp³aty pieniêdzy dla rolników, to s¹ one doœæ wia-
rygodne. Raczej uwa¿amy, ¿e czasem rolnik mo¿e
nie znaæ dok³adnie wielkoœci swojego gospodar-
stwa wyra¿onej w metrach kwadratowych, ale na
mapie tego rodzaju wielkoœæ i struktura s¹ mo¿li-
we do identyfikacji. Ale bardzo dziêkujê za to pyta-
nie. Sprawdzê, czy wykorzystujemy w³aœnie te woj-
skowe mapy, i mam nadziejê, ¿e tak, bo robi¹ to
u nas rzeczywiœcie fachowcy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
To nie s¹ wojskowe mapy. To s¹ mapy agencji

robione mniej wiêcej w³aœnie w czerwcu i one s¹
weryfikowane mniej wiêcej we wrzeœniu, czyli do-
k³adnie w tym samym czasie.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
No to akurat mo¿e dobrze siê sk³ada, ¿e przesu-

niêty zosta³ termin spisu, bo bêdziemy mieli zwery-
fikowane mapy. Ale przepraszam, tak szczegó³owo
spraw kartograficznych nie mam rozpoznanych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Wiêcej pytañ nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê, przypominaj¹c

jednoczeœnie o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu i o tym, ¿e przemówienie senatora 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.

I jako pierwszy zapisa³ siê pan senator G³owski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ nasi legislatorzy nie maj¹ mo¿liwoœci

obrony, chcia³bym tutaj wyst¹piæ w ich imieniu
i powiedzieæ, ¿e my te¿ czêsto narzekamy na tem-
po pracy, ale rozumiemy, i¿ presja czasu w Sena-
cie jest tak wielka, ¿e nieraz po prostu w innym
terminie nie da siê tego zrobiæ. Staramy siê nad
tym jakoœ panowaæ.

Kolejna sprawa: myœlê, ¿e wczoraj na posiedze-
niu komisji nie zajmowaliœmy siê przez trzy godzi-
ny drugorzêdnymi sprawami , bo jednak dyskusja
dotyczy³a wa¿kiej sprawy, jak¹ jest objêcie spi-
sem rolnym kilku milionów osób w tym kraju.

Chcia³bym siê odnieœæ do protestu, który prze-
s³a³a do nas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
i o którym mówi³ senator Andrzejewski. Nie rozu-
miem zupe³nie, dlaczego nie podoba siê punkt,
w którym mowa, ¿e Rada Ministrów okreœli w dro-
dze rozporz¹dzenia szczegó³owe warunki i sposób
rozpowszechniania audycji propaguj¹cych ideê
spisu rolnego, zw³aszcza ¿e niedawno telewizja
wydawa³a prawdopodobnie miliony na reklamê o
swej misyjnoœci, w której mówi³a o tym, ¿e takie
wielkie zadania przed ni¹ stoj¹. A tutaj jest nagle
problem, aby propagowaæ to, ¿e robimy spis i ¿e to
wa¿ne, aby ludzie wpuszczali rachmistrzów do
domów. A wiêc wydaje siê, ¿e tutaj ten g³os Krajo-
wej Rady jest zupe³nie nie na miejscu.

No i chcia³bym niejako na koniec poinformo-
waæ, ¿e po komisji jeszcze rozmawialiœmy bardzo
d³ugo na temat dosyæ wa¿nego zapisu i senator
Gra¿yna Sztark wnios³a poprawkê, aby w ci¹gu
dwóch lat od zakoñczenia spisu usun¹æ nie tylko
numer PESEL i adres, ale równie¿ pozosta³e dane,
które pozwoli³yby zidentyfikowaæ gospodarstwo.
Dzisiaj gospodarstwo to z regu³y jest osoba fizycz-
na. I proponujemy, ¿eby równie¿ zapisy dotycz¹ce
NIP, REGON, adresu poczty elektronicznej, tele-
fonu komórkowego, telefonu domowego oraz na-
zwy firmy, je¿eli to jest firma, po dwóch latach zo-
sta³y usuniête z tego rejestru. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sk³adam poprawkê, w której mowa o skreœle-

niu w art. 18 ust. 2 i 3 w ustawie o powszechnym
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spisie rolnym w 2010 r. Asumpt do zajêcia siê t¹
ustaw¹ – nie wiem, czy to jest celowe, ale myœlê, ¿e
to raczej nieporozumienie, i wola³bym uznaæ to za
nieporozumienie – da³a mi uchwa³a nr 7 rady pro-
gramowej telewizji, która protestuje przeciwko
zapisom, aby to Rada Ministrów, jako organ kon-
stytucyjny do tego nieuprawniony, a nie Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z sze-
fem GUS, okreœla³a warunki i sposób rozpowsze-
chniania audycji dotycz¹cych spisu rolnego –
w szczególnoœci chodzi o podzia³ czasu antenowe-
go miêdzy podmioty regionalne i telewizjê central-
n¹ – czas emisji, formê tych audycji, jednym s³o-
wem: aby Rada Ministrów uk³ada³a ramówkê
w tym zakresie. Jest to dosyæ nieoczekiwane przy-
pisanie kompetencji konstytucyjnych innemu or-
ganowi konstytucyjnemu. Byæ mo¿e teraz nast¹pi
taka praktyka. Ja w ka¿dym razie myœlê, ¿e jest to
raczej nieporozumienie i nale¿y albo to sprosto-
waæ w Senacie w trybie stosownej poprawki, albo
skreœliæ te przepisy, bowiem zgodnie z art. 213
konstytucji – s³usznie zwraca³ uwagê prezes Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji – i z ustaw¹ o ra-
diofonii i telewizji to Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji jest organem pañstwowym w³aœciwym
w tym zakresie. To ona wydaje uchwa³y, ona mo¿e
byæ upowa¿niona z mocy tej ustawy, a nie Rada
Ministrów – tylko Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji, ewentualnie w porozumieniu z GUS czy na-
wet w porozumieniu z premierem, ze stosownym
ministrem, ministrem do spraw komunikacji. Nie
mo¿e byæ jednak wyeliminowana, jeœli chodzi
o zakres swoich konstytucyjnych kompetencji.
Tu nie tylko chodzi o projektowanie w porozumie-
niu z prezesem Rady Ministrów kierunków polity-
ki pañstwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, ale
schemat przyjêty w ustawie i w konstytucji wi¹¿e
te¿ w innym zakresie. Jest konstrukcja, ¿e to Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu
z prezesem Rady Ministrów, a nie sam prezes Ra-
dy Ministrów, z pominiêciem tego organu konsty-
tucyjnego.

St¹d moje pytanie, które niejako idzie na skró-
ty, jak dalece mamy w tej chwili zak³óciæ ten kon-
stytucyjny porz¹dek kompetencji? To nie ozna-
cza, ¿eby tego nie zrobiæ, tylko trzeba to zrobiæ
przy pewnej poprawnoœci kompetencyjnej, któr¹
polski system prawny i prawo konstytucyjne sy-
tuuje na dzisiaj.

Dziêkujê, sk³adam tê poprawkê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski jeszcze chcia³ za-

braæ g³os.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj na temat ustawy o powsze-

chnym spisie rolnym w 2010 r. Wczoraj mieliœmy
okazjê na posiedzeniu komisji doœæ d³ugo rozma-
wiaæ, ale nie staraliœmy siê dyskutowaæ w szer-
szym kontekœcie, a raczej w w¹skim. Omówiliœmy
g³ównie poprawki legislacyjne, które przygotowa-
³o Biuro Legislacyjne. By³o bardzo wiele poprawek
i czêœæ z nich zosta³a wczoraj przyjêta przez komi-
sjê. Przekazaliœmy je pañstwu dzisiaj w zestawie-
niu. Ale, tak jak mój kolega, przedmówca, pan se-
nator G³owski wskaza³, z dyskusji wynika³o, ¿e
nale¿a³oby jeszcze zg³osiæ inne poprawki.

Dzisiaj ja zg³aszam dwie poprawki. Jedna
z nich dotyczy tego samego problemu, który przed
chwil¹ zg³osi³ pan senator G³owski. Zostawi³bym
jednak zapis, który mówi o poczcie elektronicznej.
Je¿eli GUS bêdzie chcia³ korzystaæ z naszej poczty
elektronicznej, niech korzysta, niech pisze do
nas. My jako rolnicy w dalszym ci¹gu mo¿emy
skorzystaæ z odpowiedzi, ¿e ewentualnie bêdzie-
my gotowi deklarowaæ wspó³pracê na przysz³oœæ,
gdy¿ w operatach, które bêd¹ robione, te dane, jak
rozumiem, mog³yby zostaæ. Taka jest ró¿nica miê-
dzy moj¹ poprawk¹ a poprawk¹ senatora G³ow-
skiego. Uwa¿am, ¿e ten element mo¿na by zosta-
wiæ.

A jeœli chodzi o drug¹ kwestiê, do której
chcia³bym siê odnieœæ, to by³a doœæ gor¹ca debata
w Sejmie i zosta³y zg³oszone poprawki, miêdzy in-
nymi przez cz³onków klubu Prawa i Sprawiedli-
woœci, wskazuj¹ce na to, i¿ spis zawsze, tradycyj-
nie by³ w maju i czerwcu, w tym czasie. I ja te po-
prawki zg³aszam. Chodzi o to, ¿eby jednak spis by³
przeprowadzony w maju, bo jest to najlepszy mo-
ment, od wielu lat sprawdzony, wtedy by³y robio-
ne te spisy. To jedna sprawa.

I druga sprawa. Trzeba jasno mówiæ, ¿e nie mo-
¿emy pewnych rzeczy nak³adaæ, a termin jesienny
akurat siê nak³ada na wybory samorz¹dowe. Pra-
cowa³em kiedyœ w gminie i wiem, ile to wymaga³o
pracy, gdy¿ sam by³em tak zwanym gminnym
rachmistrzem. Zna³em ca³e materia³y spisowe
i wiem, jaki to jest ogrom pracy. Trzeba zatrudniæ
rachmistrzów w gminie, nastêpnych iluœ urzêdni-
ków. To jeszcze siê nak³ada na czas, kiedy siê koñ-
czy kadencja samorz¹dów gminnych, kiedy ju¿
prawie nie ma radnych, a trzeba wykonaæ pewne
dzia³ania w ramach innych celów. I wtedy gmina
ma najwiêcej roboty, któr¹ trzeba wykonaæ na
rzecz spisu. Jest to jednak dodatkowe obci¹¿enie
dla samorz¹dów, bo nikt mi nie powie, ¿e nie wy-
³¹cza to innej dzia³alnoœci samorz¹dów. W zwi¹z-
ku z tym proponowa³bym, Panie Prezesie, ¿eby je-
dnak uwzglêdniæ ten wariant. Rozumiem, ¿e pie-
niêdzy zawsze jest ma³o, ja rozumiem, ¿e przed-
tem nie dano œrodków finansowych na rozpoczê-
cie wczeœniejszego etapu, o czym pan prezes mó-
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wi³. Ale je¿eli nie by³o wczeœniej, to musimy
zd¹¿yæ w tym czasie. Je¿eli zrobimy próbny spis
jesieni¹, to wcale spis nie musi byæ zrobiony za
rok. Chodzi o metodologiê, o przeæwiczenie na
próbnym spisie, chodzi o to, ¿eby to wszystko, co
jest, sprawdziæ. To wystarczy. Nie musi to byæ
w porównywalnym okresie, mo¿e to byæ zrobione
jesieni¹, a na wiosnê spokojnie mo¿na zrobiæ spis
rolny.

By³bym zwolennikiem tego, ¿ebyœcie pañstwo
rozwa¿yli te propozycje – zrobienie spisu we wcze-
œniejszym okresie ze wzglêdu na zbie¿noœæ termi-
nów, o których wczeœniej mówi³em. Myœlê, ¿e
wszystkim nam to bêdzie s³u¿yæ. I dlatego kierujê
swój apel o przyjêcie poprawek, które zosta³y zg³o-
szone.

By³o wiele dyskusji, wiele mówiono o spisie rol-
nym. Jako rolnik i jako przedstawiciel zwi¹zków
rolniczych powiem tak: spis jest nam potrzebny,
gdy¿ nawet my jako organizacje, zwi¹zki zawodo-
we, potrzebujemy mieæ wiedzê. Ona jest nam po-
trzebna do planowania, do merytorycznej dyskusji
nad planowaniem zarówno dla rolników, jak i dla
przedsiêbiorstw zwi¹zanych z rolnictwem. To jest
rzecz bardzo potrzebna.

Ja wiem, ¿e pan prezes wczoraj mówi³, ¿e to bê-
dzie wykorzystane do pewnych rzeczy w przysz³o-
œci, do wspó³pracy, ¿e zrobione operaty pozwol¹
póŸniej na inn¹ metodologiê badañ, które bêd¹
nam potrzebne, lepszych ni¿ te do tej pory. Sko-
rzystaj¹ z nich urzêdy, minister rolnictwa czy inne
instytucje, jak te¿ samorz¹dy, bo korzysta z tego
nie tylko w³adza rz¹dowa, ale i samorz¹dy, które
te¿ odpowiadaj¹ za politykê roln¹. Skorzystaj¹ czy
to sejmiki, czy to powiaty, czy to gminy, gdy¿ dla
nich te¿ jest to wa¿ny element planowania.

St¹d uwa¿am, ¿e spis jest potrzebny i ¿e nale¿y
go przeprowadziæ. Zawsze trzeba ponieœæ jakieœ
koszty, ale jeœli mo¿na oszczêdzaæ, to nale¿y
oszczêdzaæ. Róbmy wszystko, ¿eby kosztowa³ jak
najtaniej. Ale trzeba go wykonaæ. Uwa¿am, ¿e to
jest rzecz wskazana. Zawsze mówiliœmy, ¿e te spi-
sy powinny byæ robione.

I inna sprawa, o której tutaj wspomniano: mo-
¿e rzeczywiœcie nale¿y – to jest apel do rz¹du – zro-
biæ jednolite programy, gdy¿ ewidencje gruntów
s¹ dzisiaj niejednakowe, w ró¿nych regionach ró¿-
ne, nie s¹ spójne z dokumentami Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a powin-
ny byæ zgrane. A wszystko dlatego, ¿e ka¿dy pra-
cuje na innym systemie. Ju¿ nie mówiê o innych
agencjach, które wcale nie maj¹ zbie¿nych syste-
mów. Agencja Nieruchomoœci Rolnych pracuje na
zupe³nie innym systemie, a wiem dok³adnie, jak
funkcjonuje ta agencja. Systemy ewidencyjne
gruntów zupe³nie siê nie powielaj¹, a powinny siê
powielaæ. I te trzy instytucje, które powinny ze so-
b¹ wspó³pracowaæ, nie wspó³pracuj¹ tak, jak po-

winny. Jeœli dopracujemy siê jednego modelu, to
za kilka lat nawet nie trzeba bêdzie robiæ tych spi-
sów, bo rzeczywiœcie bêdzie mo¿na w jednym sys-
temie sprawdziæ, ile czego mamy. I do tego nale¿y
d¹¿yæ. Oczywiœcie to s¹ koszty, oczywiœcie to
wszystko wymaga wdra¿ania i czasu, ale do tego
trzeba zmierzaæ. Jeœli tego nie zrobimy i ka¿dy bê-
dzie pracowa³ na innym systemie, to nigdy nie bê-
dziemy mieli wiarygodnych danych, tylko
cz¹stkowe, które mamy za dany rok, a które bêd¹
po tym spisie gdzieœ za rok, w 2011 r., bo wyników
zapewne wczeœniej nie bêdzie.

Tak ¿e zachêcam do g³osowania za poprawka-
mi, które zg³osi³em. Jeœli pañstwo je popr¹, to
myœlê, ¿e bêdzie to dobre dla ogó³u, a dla nas, dla
rolników, tym bardziej. Nie jesieni¹, bo wtedy jest
najwiêcej prac. My, rolnicy, ju¿ dobrze wiemy,
kiedy jest nawa³ prac polowych, które zajmuj¹
najwiêcej czasu. Dziêkujê bardzo i proszê
o poparcie. Poprawki ju¿ z³o¿y³em.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Poprawki ju¿ s¹.
Wobec tego informujê, ¿e lista mówców zosta³a

wyczerpana.
W tej sytuacji informujê równie¿, ¿e wnioski

o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: pa-
ni senator Sztark, pan senator Chróœcikowski,
pan senator Skurkiewicz i pan senator Andrze-
jewski.

Dyskusjê zamykam.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków?

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê za tak obszern¹, wieloaspektow¹ dys-

kusjê. Chcia³bym jeszcze raz przeprosiæ za moje
spóŸnienie, ale informacjê o tym, ¿e nasz punkt
siê zbli¿a, otrzymaliœmy wówczas, gdy zacz¹³ siê
poprzedni punkt porz¹dku dziennego, który
trwa³, jak siê okaza³o, bardzo krótko. Mimo ¿e sta-
raliœmy siê dojechaæ jak najszybciej, nie uda³o
nam siê to.

Je¿eli chodzi o te zmiany, to rozumiem, ¿e
wszystko zale¿y od woli senatorów i pañstwo po-
dejm¹ stosowne decyzje. Patrz¹c na propozycje
zmian, poprawek, które s¹ przygotowane, mam
tylko proœbê o to, ¿eby uwzglêdniæ, po pierwsze…

(G³os z sali: Na posiedzeniu komisji…)
Proszê?
(G³os z sali: Jeszcze na posiedzeniu komisji pan

prezes bêdzie mia³ okazjê.)
Aha, skoro tak, to chcia³bym tylko bardzo po-

dziêkowaæ za tê dyskusjê. Ona wzbogaca tak¿e
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nasz¹ wiedzê o problemach zwi¹zanych z realiza-
cj¹ badañ masowych. Dziêkujê bardzo.

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

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie sprawozda-
nia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 593,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 593A
i 593B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Piotra Wacha,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja zajmowa³a siê tym projektem ustawy

w dniu 8 lipca. Ustawa nowelizuje ustawê z 12 lip-
ca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece. Za-
wiera wiele zmian systemowych, a tak¿e zmiany
porz¹dkuj¹ce. Je¿eli chodzi o zmiany systemowe,
to wymieniê najwa¿niejsze z nich. Przede wszyst-
kim ustawa znosi podzia³ hipoteki na hipoteki
zwyk³e i kaucyjne. Rozwi¹zanie zawarte w usta-
wie jest zbli¿one do przepisów hipoteki kaucyjnej.
Ponadto jedna hipoteka mo¿e pokrywaæ wiêcej ni¿
jedn¹ wierzytelnoœæ tego samego wierzyciela. Da-
lej, mo¿e byæ powo³ywany administrator hipoteki
w przypadku kilku wierzytelnoœci od ró¿nych
podmiotów. Z tych nowoœci systemowych podam
jeszcze to, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zastêpowania
wierzytelnoœci inn¹ wierzytelnoœci¹ tego samego
w³aœciciela. Zmiana systemowa, która chyba wy-
wo³a³a najwiêcej dyskusji, dodaje oddzia³ 5, doty-
cz¹cy rozporz¹dzania opró¿nionym miejscem hi-
potecznym. To s¹ art. 1011–10111.

W posiedzeniu komisji bra³a udzia³ strona
rz¹dowa, przedstawiciele Zwi¹zku Banków Pol-
skich, a tak¿e adwokatury. Komisja mia³a okazjê
zapoznaæ siê z dwiema opiniami, z opini¹ naszego
Biura Legislacyjnego, która zawiera³a w³aœciwie
tylko pojedyncz¹ propozycjê zmiany redakcyjnej
oraz opini¹, która jest pañstwu chyba przedsta-
wiona, pana profesora Jana Szachu³owicza. ¯a-
dna z tych opinii oczywiœcie nie kwestionowa³a
rozwi¹zañ ustawy, nie zawiera³y one propozycji

nowych rozwi¹zañ. Dyskusja, która toczy³a siê na
posiedzeniu komisji g³ównie pomiêdzy przedsta-
wicielami rz¹du a przedstawicielami banków i ad-
wokatury, dotyczy³a w³aœnie tego oddzia³u 5
i zmiany w zakresie rozporz¹dzania opró¿nionym
miejscem hipotecznym, poniewa¿ jest to zmiana
wyraŸna i istotna. Obecnie, je¿eli przyj¹æ roz-
wi¹zania ustawy, o której dyskutujemy, to w³aœci-
ciel nieruchomoœci dysponuje tym miejscem,
a nie nastêpuje awans kolejnych ewentualnych
hipotek na to miejsce. Dyskusja mia³a charakter
seminaryjny, nie pad³y ¿adne propozycje legisla-
cyjne. Przedstawiono wniosek o przyjêcie ustawy
bez poprawek. W g³osowaniu za wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek pad³y 3 g³osy za,
1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

St¹d na podstawie wyniku prac Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji wnoszê do
Wysokiej Izby, aby by³a uprzejma przyj¹æ tê usta-
wê bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,

senatora Leona Kieresa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Leon Kieres:
Sprawozdanie moje bêdzie mia³o charakter in-

formacyjny – poka¿e przebieg prac komisji – a tak-
¿e uzupe³niaj¹cy w stosunku do treœci podanych
przez pana senatora Wacha.

Komisja Ustawodawcza zajê³a siê wczoraj pro-
blemem nowelizacji ustawy o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece oraz innych ustaw zwi¹zanych
z nowelizowan¹ ustaw¹ o ksiêgach wieczystych
i hipotece. Po dyskusji z udzia³em przedstawicieli
Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Zwi¹zku Banków
Polskich, Naczelnej Rady Adwokackiej i Biura Le-
gislacyjnego Senatu komisja jednog³oœnie posta-
nowi³a poprzeæ przed³o¿ony projekt ustawy i re-
komendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie jej bez po-
prawek.

Spraw¹ najbardziej dyskusyjn¹ by³ rzeczywiœcie
problem rozporz¹dzania opró¿nionym miejscem
hipotecznym przez w³aœciciela nieruchomoœci.
Tak jak powiedzia³ pan senatora Wach, problem
rozporz¹dzania opró¿nionym miejscem hipotecz-
nym przez w³aœciciela nieruchomoœci odnosi siê
w ogóle do celowoœci wprowadzenia tego rodzaju
rozwi¹zania. Prawo do rozporz¹dzania opró¿nio-
nym miejscem hipotecznym przys³uguje w³aœci-
cielowi nieruchomoœci. Ustawa wskazuje, ¿e tego
prawa nie wolno go pozbawiæ umownie, nawet
gdyby on chcia³ siê na to zgodziæ, on decyduje, czy
na miejsce opró¿nione… Innymi s³owy, je¿eli jest
kilka hipotek na tej samej nieruchomoœci i jedna
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z tych hipotek wygasa, a jest wpisana kolejnoœæ
tych hipotek w ksiêdze wieczystej, to znaczy jest
wpisane, wedle jakiej kolejnoœci wierzytelnoœci
z jego nieruchomoœci bêd¹ egzekwowane, je¿eli
w³aœciciel nieruchomoœci nie sp³aca wierzytelno-
œci pieniê¿nej… Jest tu pewna kolejnoœæ, „najwy¿-
sze pierwszeñstwo” to jest najlepsze miejsce w tej
kolejnoœci hipotek na nieruchomoœci. Banki pod-
nosi³y, ¿e obecnie obowi¹zuj¹cy stan prawny nie
powinien byæ zmieniany. Innymi s³owy, jeœli zosta-
je opró¿nione na przyk³ad to pierwsze miejsce, naj-
wy¿sze w kolejnoœci, czyli najbardziej uprzywilejo-
wane, jeœli ja by³em na pierwszym miejscu w tej ko-
lejnoœci hipotek i moja wierzytelnoœæ, powiedzmy,
wygas³a, to hipoteka z drugiego miejsca automaty-
cznie powinna byæ przesuwana na miejsce pier-
wsze. Przedstawiciel Zwi¹zku Banków Polskich ar-
gumentowa³, ¿e zw³aszcza umowy kredytu na fi-
nansowanie budownictwa mieszkaniowego by³y
i s¹ udzielane z takim jednoczeœnie zastrze¿eniem:
je¿eli nawet w³aœciciel nieruchomoœci gruntowej
zabudowanej, lokalu w³asnoœciowego mieszkalne-
go wynegocjowa³ z bankiem, ¿e hipoteka ustano-
wiona na rzecz banku bêdzie na drugim miejscu,
to jeœli wygaœnie hipoteka najwy¿szego uprzywile-
jowania, ta pierwsza, to automatycznie hipoteka
bankowa wejdzie na to pierwsze, najbardziej
uprzywilejowane miejsce. Nowelizacja znosi ten
automatyzm przesuwania w górê hipotek w miarê
wygasania pierwszej, drugiej hipoteki itd.,
w zwi¹zku z czym banki mówi¹: nie mamy pewno-
œci, ¿e nasza hipoteka bêdzie w przysz³oœci egzek-
wowana, realizowana, bo w³aœciciel nieruchomo-
œci na to pierwsze miejsce mo¿e przesun¹æ hipote-
kê z miejsca trzeciego, czwartego czy te¿ pi¹tego.
Mimo to komisja zdecydowa³a siê poprzeæ to roz-
wi¹zanie.

Zwrócono uwagê zw³aszcza na jeden z nowych
artyku³ów, nowych, bo dodano ca³y oddzia³ 5
„Rozporz¹dzanie opró¿nionym miejscem hipote-
cznym” i uregulowano w sposób nieznany w do-
tychczasowej ustawie o ksiêgach wieczystych i hi-
potece. Mianowicie w dyskusji zwracano uwagê
na art. 1019. Otó¿ ju¿ w umowie kredytowej bank
mo¿e wynegocjowaæ zastrze¿enie, ¿e w razie opró¿-
nienia hipoteki na wolne miejsce wejdzie zgodnie
z prawem najwy¿szego pierwszeñstwa, najwy¿sze-
go uprzywilejowania, hipoteka ustanowiona na
rzecz banku. W takim przypadku, zgodnie z tym,
co jest napisane w art. 1019, hipoteka uzyskuje
przyrzeczone miejsce z chwil¹, gdy sta³o siê ono
wolne. Jak banki nie bêd¹ w stanie wynegocjowaæ
tego rodzaju przyrzeczenia, to oczywiœcie nie bêd¹
musia³y zawieraæ tej umowy. Innymi s³owy, pe-
wien rygoryzm, pewne imperium ustawowe zosta-
³o zamienione na zasadê swobody stron stosunku
umownego. To strony powinny negocjowaæ i dojœæ
do tego.

Zwracam te¿ pañstwa uwagê na problem,
o którym mówi³ pan senator Wach. Mianowicie ta
ustawa oprócz tego, ¿e porz¹dkuje rozwi¹zania
prawne, jest pewn¹ prób¹ ujednolicenia orzeczni-
ctwa s¹dowego w sprawie ksi¹g wieczystych,
a zw³aszcza hipotek. Ustawodawstwo siê rozwija-
³o, na przyk³ad pojêcie nieruchomoœci bodaj¿e do
1994 r. odnosi³o siê wy³¹cznie do nieruchomoœci
gruntowej, dzisiaj to pojêcie odnosi siê do nieru-
chomoœci gruntowych niezabudowanych, nieru-
chomoœci gruntowych zabudowanych, odrêbn¹
kategori¹ nieruchomoœci s¹ tak zwane nierucho-
moœci budynkowe, czyli sam budynek, a tak¿e lo-
kale mieszkalne, domy mieszkalne, lokale u¿yt-
kowe mog¹ byæ równie¿ odrêbnymi nieruchomo-
œciami. I na tych nieruchomoœciach te¿ mo¿na
ustanawiaæ hipotekê. A wiêc ta ustawa uwzglê-
dnia rozwój ustawodawstwa polskiego. Poza tym
znosi ona podzia³ hipotek. S¹ ró¿ne klasyfikacje
hipotek. Jest hipoteka umowna, kiedy dobrowol-
nie jako d³u¿nik umawiam siê z moim wierzycie-
lem w sprawie ustanowienia na jego rzecz hipote-
ki na mojej nieruchomoœci. Mo¿e byæ te¿ hipoteka
przymusowa. Dotyczy to zw³aszcza moich zobo-
wi¹zañ publicznoprawnych, na przyk³ad gdy cho-
dzi o zobowi¹zania wobec ró¿nego rodzaju publi-
cznych funduszy ubezpieczeniowych. Tak¹ hipo-
tekê ustanawia siê tak¿e wtedy, gdy chodzi
o œwiadczenia publicznoprawne zwi¹zane z pra-
wem podatkowym. I jest to tak zwana hipoteka
przymusowa, kiedy bez mojej zgody na wniosek
wierzyciela, w tym wypadku Skarbu Pañstwa, s¹d
ustanawia hipotekê na mojej nieruchomoœci.

Podstawowy w prawie polskim by³ podzia³ na
hipotekê zwyk³¹, o której tu ca³y czas mówimy,
i tak zwan¹ hipotekê kaucyjn¹, która…

(Senator Ryszard Bender: Co to znaczy?)
W³aœnie chcia³em o tym powiedzieæ, co to jest

hipoteka kaucyjna.
Z hipotek¹ kaucyjn¹ mamy do czynienia naj-

czêœciej wówczas, kiedy nie jesteœmy w stanie
z góry okreœliæ wartoœci zobowi¹zania pieniê¿ne-
go, która jest podstaw¹ do ustanowienia hipoteki.
Mam zaci¹gniêty kredyt bankowy ze zmienn¹ sto-
p¹ procentow¹, wystawiam weksel z tak zwanym
indosem, to znaczy ze wzmiank¹, ¿e przenoszê ten
weksel na inn¹ osobê. Czêsto banki zastrzegaj¹
sobie, ¿e oprócz œwiadczenia g³ównego, czyli sp³a-
ty kredytu, który zosta³ mi udzielony, s¹ jeszcze
œwiadczenia dodatkowe, czyli sp³ata oprocento-
wania. I to oprocentowanie jest zmienne. Stopa
procentowa jest zmienna, bo odnosi siê do ró¿ne-
go rodzaju zewnêtrznych czynników, na przyk³ad
do wartoœci franka szwajcarskiego, do wartoœci
z³otówki w stosunku do innych walut, do wartoœci
z³ota itd., itd. I wtedy w³aœnie mamy do czynienia
z hipotek¹ kaucyjn¹. Wierzytelnoœæ o wysokoœci
nieustalonej mo¿e byæ zabezpieczona hipotek¹ do
oznaczonej sumy wy¿szej. To siê nazywa hipotek¹
kaucyjn¹, ustalana jest jakby kaucja i st¹d ta na-
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zwa. Ustawodawca znosi hipotekê kaucyjn¹, mó-
wi¹c: mamy jeden rodzaj hipoteki. Dotyczy to te-
go, co do tej pory nazywane by³o hipotek¹ zwyk³¹,
kiedy z góry by³o wiadomo, do czego ja siê zobo-
wi¹zujê wobec mojego wierzyciela i ta suma jest
praktycznie pewna, a nawet jeœli jest ona zmien-
na, to mo¿na z góry przewidzieæ, jak ona siê bê-
dzie zmienia³a. Czêsto nawet s¹dy mia³y k³opoty
z okreœleniem, czy jest to hipoteka zwyk³a, czy jest
to hipoteka kaucyjna, kiedy dochodzi³o do sporu
miêdzy wierzycielem a d³u¿nikiem. St¹d te¿ po-
mys³ naszego ustawodawcy, izby ni¿szej – by³y
trzy ró¿ne projekty, które ujednolicono, w pew-
nym stopniu skonsolidowano w tym projekcie –
zniesienia tego niepotrzebnego, wprowadzaj¹ce-
go pewien zamêt nie tylko intelektualny, ale tak¿e
w praktyce orzeczniczej, podzia³u na hipotekê
zwyk³¹ i hipotekê kaucyjn¹. A wiêc mamy jeden
rodzaj hipoteki. Wartoœæ mo¿e odnosiæ siê i do zo-
bowi¹zania pewnego – wiem, ¿e mam sp³aciæ
100 tysiêcy z³ bez wzglêdu na to, czy wartoœæ z³o-
tówki bêdzie ros³a, czy mala³a, czy odsetki bêd¹
ros³y, czy mala³y, to jest 100 tysiêcy z³ – i do takiej
hipoteki, kiedy wiem w przybli¿eniu, jaka to mo¿e
byæ kwota, ale bank ma kwotê 50 tysiêcy z³,
w ubieg³ym roku ja j¹ po¿yczy³em z mojego ban-
ku. Jeœli chcielibyœcie pañstwo sprawdziæ, to jest
to oczywiœcie w moim oœwiadczeniu maj¹tkowym
napisane. I co miesi¹c otrzymujê z banku wyci¹g,
¿e od nastêpnego miesi¹ca w zwi¹zku ze zmian¹
stopy procentowej, obliczanej w stosunku do cze-
goœ tam, oprócz 50 tysiêcy z³, których sp³atê roz³o-
¿ono mi na dwanaœcie rat, sp³acam odsetki, a one
albo wzrastaj¹, albo malej¹ o okreœlon¹ kwotê. To
kiedyœ by³o w³aœciwe dla hipoteki kaucyjnej, dzi-
siaj generalnie jest w³aœciwe dla ka¿dej hipoteki.

Pan senator Wach wspomina³ o tak zwanym
administratorze hipoteki, instytucji w zasadzie
nieznanej polskiemu prawu o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
Z administratorem hipoteki mamy do czynienia
wówczas, kiedy jest jedno przedsiêwziêcie finan-
sowane przez kilku wierzycieli i na rzecz tych kil-
ku wierzycieli ustanawia siê hipotekê. Za³ó¿my,
¿e ja z panem senatorem Skurkiewiczem i z wielce
szanown¹ pani¹ senator Fetliñsk¹ porozumieliœ-
my siê, ale sami nie chcemy wykonywaæ naszych
praw wobec w³aœciciela tej nieruchomoœci, na
rzecz której ka¿de z nas w zwi¹zku z jakimœ jed-
nym przedsiêwziêciem, które finansujemy… I dla-
tego albo jednego z nas ustanowiliœmy admini-
stratorem, albo tym administratorem uczyniliœ-
my osobê trzeci¹. To jest instytucja nowa, wpro-
wadzona do tej ustawy, która ma praktycznie
wspomagaæ relacje, zw³aszcza miêdzy wierzycie-
lami hipotecznymi.

Jak powiedzia³em, ustawa ma charakter po-
rz¹dkuj¹cy w tym sensie, ¿e nowelizuje inne usta-

wy zwi¹zane z ustanawianiem hipoteki, takie jak
prawo upad³oœciowe, okreœla, co dzieje siê, jeœli
wierzyciel upada albo kiedy administrator upada.
Ustawa okreœla, ¿e wówczas zabezpieczone s¹
wierzytelnoœci pozosta³ych wierzycieli hipotecz-
nych. Ta ustawa dotyczy równie¿ postêpowania
egzekucyjnego, cywilnoprawnego i administra-
cyjnego, czyli egzekucji, która jest prowadzona
przed s¹dami powszechnymi, i egzekucji, która
jest zwi¹zana ze œwiadczeniami publicznopra-
wnymi, dotyczy prawa bankowego i problematyki
ró¿nego rodzaju czynnoœci podejmowanych przez
banki w zwi¹zku z hipotek¹, ordynacji podatko-
wej itd.

Wysoka Izbo, proszê w imieniu Komisji Usta-
wodawczej o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania senatorom
sprawozdawcom.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pozwolê sobie zadaæ pierwsze pytanie panu se-

natorowi Kieresowi. Panie Senatorze, ja do koñca
nie rozumiem, czy zalet¹ rozdzia³u 5 dotycz¹cego
tego opró¿nionego miejsca jest to, ¿e jest nowy,
czy to ma jeszcze jakiœ inny sens dla kogoœ. Na
czym to polega? Dlaczego to ma byæ lepsze od te-
go, co by³o do tej pory?

Senator Leon Kieres:
To jest oczywiœcie problem kontrowersyjny, Pa-

nie Marsza³ku. Banki mówi¹, ¿e lepsze by³o to, co
by³o do tej pory. Bo on zosta³ w pewnym sensie na
nowo uregulowany. Oczywiœcie ta problematyka
by³a uregulowana do tej pory, ale ona by³a uregu-
lowana rygorystycznie w tym sensie, ¿e by³ pe-
wien automat.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pier-
wszy, drugi, trzeci.)

Tak jest, pierwszy, drugi, trzeci. W pierwszej
kolejnoœci hipoteka senatora Rachonia, w drugiej
pana marsza³ka, z ca³ym szacunkiem dla osoby
kieruj¹cej naszymi obradami, i w trzeciej kolejno-
œci moja. Wygas³a hipoteka itd.…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Teraz
ma byæ lepiej.)

Ma byæ umownie. Mianowicie to strony powin-
ny siê dogadywaæ, a sam wierzyciel, zanim przy-
st¹pi do negocjacji w sprawie udzielenia mi kredy-
tu, powinien siê zainteresowaæ, na którym miej-
scu ewentualnie siê znajdzie z punktu widzenia
mo¿liwoœci wyegzekwowania swojego roszczenia,
jeœli zostanie wpisany na pi¹tym miejscu, bo tak
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wynegocjowa³, na trzecim czy na drugim. Gdy jest
opró¿nione miejsce, mo¿e ¿¹daæ, ¿eby go wpisano
na to opró¿nione miejsce, ale mo¿e te¿ mieæ inte-
res, ¿eby w ogóle ustanowiæ hipotekê, nawet jeœli
siê znajdzie na miejscu nie najwy¿szego pier-
wszeñstwa. Taka by³a dyskusja.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
by³o jasne, ¿e znajdzie siê na pi¹tym miejscu, na
siódmym miejscu…)

Tak jest.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: …a

w tej chwili nie jest to jasne.)
(G³os z sali: Jest.)
Nie, jest to jasne, dlatego ¿e to miejsce bêdzie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:

I z szans¹ na pierwsze.)
Tak jest, oczywiœcie. Jeœli wynegocjuje, ¿e nie

bêdzie… Bo jeœli jest na pi¹tym, to dzisiaj jest tak,
¿e gdy ktoœ zejdzie z pierwszego, to on wejdzie naj-
wy¿ej z pi¹tego na czwarte, bo bêdzie musia³ cze-
kaæ. A tutaj mo¿e wynegocjowaæ, ¿e wejdzie od ra-
zu na pierwsze.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿e
spisaæ tak¹ umowê, ¿e w razie czego wejdzie na
pierwsze.)

Tak, dok³adnie tak.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale

inni te¿ mogli mieæ takie umowy.)
Jeœli on siê zgodzi na zawarcie umowy, która

bêdzie sprzeczna jakby z pozosta³ymi, to…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To

jest oszustem.)
Mo¿e oszustem to nie, ale sam pogarsza swoj¹

sytuacjê. Wie pan, Panie Marsza³ku, powie-
dzia³bym tak: jeœli ja jako cz³onek zarz¹du spó³ki
wynegocjowa³em umowê z d³u¿nikiem tak nieko-
rzystn¹ dla spó³ki, ¿e nie zabezpieczy³em wejœcia
z pi¹tego na pierwsze miejsce, to dzia³am na szko-
dê spó³ki i byæ mo¿e nawet mogê byæ poci¹gniêty
do odpowiedzialnoœci prawnokarnej, bo kodeks
spó³ek handlowych mówi, ¿e cz³onek zarz¹du
spó³ki dzia³aj¹cy na szkodê spó³ki ponosi odpo-
wiedzialnoœæ maj¹tkow¹, a nawet prawnokarn¹,
ca³ym swoim maj¹tkiem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan Senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Mam pytania do pana senatora Kieresa, spra-

wozdawcy Komisji Ustawodawczej. Dlaczego,
prymitywizuj¹c dotychczasow¹ praktykê i orzecz-
nictwo o wielowiekowej tradycji, nie pozwala siê
zapisaæ w ksiêdze wieczystej zobowi¹zania wa-

runkowego? Art. 16 ust. 2 pkt 2 mówi, ¿e tylko ro-
szczenia przysz³e, a warunkowe nie. A ten waru-
nek, od którego zale¿y spe³nienie roszczenia, jest
bardzo istotny. To pierwsze pytanie.

Drugie. Dlaczego ustawa jest dyskryminacyj-
na w stosunku do podmiotów prywatnych? Hi-
potekê kaucyjn¹, odpowiednik hipoteki kaucyj-
nej, w dalszym ci¹gu utrzymuje siê przy hipote-
kach przymusowych. A je¿eli chodzi o zdarzenie
przysz³e i niepewne, zabezpieczane dot¹d hipo-
tek¹ kaucyjn¹ wynikaj¹c¹ ze stosunku prawne-
go, to nie dopuszcza siê ju¿ takiej mo¿liwoœci.
W zwi¹zku z tym jest to dyskryminacja innych
podmiotów ni¿ te, które mog¹ sobie wpisaæ hi-
potekê przymusow¹.

Wreszcie na jakiej zasadzie i czy podstaw¹ wy-
kreœlania hipoteki bêd¹ nadal kwity mazalne?
Jest to praktyka przyjêta przez notariuszy. Oczy-
wiœcie mówimy tu pewnym jêzykiem fachowym,
ale pan senator rozumie, o co pytam.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, odpowiedŸ w jêzyku fachowym,

Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Tak jest. Ale ja odpowiem tylko czêœciowo i po-

proszê pana ministra, ¿eby odpowiedzia³ szczegó-
³owo na pytanie o tê dyskryminacjê, czego ja je-
dnak nie podzielam do koñca.

Po pierwsze, dlaczego zniesiono warunek…
(Senator Piotr Andrzejewski: Zdarzenie przy-

sz³e i niepewne. Nie wiadomo, jakie bêdzie. Na do-
datek tu kwota musi byæ konkretna, a tam by³o
zabezpieczone do pewnej kwoty.)

Pan oczywiœcie mówi o hipotece kaucyjnej.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
...do wysokoœci nieustalonej mog¹ byæ zabez-

pieczane hipotek¹ do oznaczonej… Otó¿ w moim
przekonaniu, gdy czytamy znowelizowane przepi-
sy, to widzimy, ¿e one przenosz¹ równie¿, mo¿e
nie w tym brzmieniu, ale przenosz¹, mo¿liwoœæ
zapisywania kwot niepewnych. Oczywiœcie nie
pod warunkiem, ale istota nowelizacji polega na
tym, ¿e przepisy o hipotece kaucyjnej przeniesio-
no do przepisów o hipotece zwyk³ej, która dzisiaj
jest generalnie jedyn¹ hipotek¹…

(Senator Piotr Andrzejewski: Moim zdaniem
ograniczenie…)

Tak jest, Panie Senatorze. Mo¿emy siê spieraæ,
ale w moim przekonaniu ta sytuacja, o której pan
mówi, jest dopuszczana przez znowelizowan¹
ustawê. To wynika chocia¿by z art. 65 i art. 69.
Proszê zobaczyæ: „hipoteka zabezpiecza miesz-
cz¹ce siê w sumie hipoteki roszczenia o odsetki
oraz o przyznane koszty postêpowania, jak rów-
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nie¿ inne roszczenia o œwiadczenia uboczne, je¿eli
zosta³y wymienione w dokumencie stanowi¹cym
podstawê wpisu hipoteki do ksiêgi wieczystej”.
Art. 65 i art. 69 s¹ we wzajemnym zwi¹zku.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to zdarzenie
przysz³e i niepewne wyskoczy³o z tego.)

Zdarzenie przysz³e i niepewne nieca³kowicie
wyskoczy³o, Panie Senatorze, dlatego ¿e, jak po-
wiedzia³em, chocia¿by omawiaj¹c problematykê
tych zmiennych odsetek… No, to nie jest mo¿e
zdarzenie przysz³e niepewne…

(Senator Piotr Andrzejewski: To jest pewne, ale
nie…)

Pewne, ale nie co do wysokoœci…
(Senator Piotr Andrzejewski: …co do wysoko-

œci.)
Co do wysokoœci nie jest pewne, oczywiœcie, ¿e

tak. Ja bym argumentowa³ to w ten sposób – pan
minister pewnie mnie tutaj wspomo¿e – ¿e gdy my
siê umawiamy ze sob¹ i zabezpieczamy, to pan
mo¿e siê zgodziæ albo nie musi siê pan na to zga-
dzaæ. Przecie¿ to my ustalamy warunki zabezpie-
czenia, egzekucji pana wierzytelnoœci z mojej nie-
ruchomoœciami. Tylko tak bym to umia³ wyt³u-
maczyæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e do pana senatora sprawozdawcy nie

ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Ministra sprawiedliwoœci i rz¹d reprezentuje

pan minister Zbigniew Wrona.
Rozumiem, ¿e pan minister podchodzi do mó-

wnicy, ¿eby przedstawiæ stanowisko rz¹du.
Zapraszam, Panie Ministrze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Te same pytania,

Panie Ministrze.)
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e ta ustawa

za d³ugo czeka³a na swój czas, to ju¿ najwy¿szy
czas, ¿eby ten skostnia³y system hipoteki zmieniæ.
Chcê tylko przypomnieæ, ¿e tutaj wreszcie wprowa-
dza siê odstêpstwo od zasady hipoteki zwyk³ej jako
dominuj¹cej, hipoteki, która zupe³nie nie odpowia-
da³apotrzebomobrotu.Tak jakmówi³ panprofesor,
pan senator Kieres, jeœli chodzi o zmienne stopy op-
rocentowania, zmienne kursy walutowe, w ogóle
nie odpowiada ¿adnym potrzebom wspó³czesnego

obrotu gospodarczego. Wprowadzamy ca³y szereg
instytucji, które otwieraj¹ hipotekê tak, ¿eby z niej
mo¿na by³o normalnie korzystaæ we wspó³czesnym
œwiecie. Wierzytelnoœci przysz³e, wierzytelnoœci,
które dopiero powstan¹, mog¹ byæ zabezpieczane.
Wierzytelnoœci mog¹ byæ równie¿ zamieniane. To
bardzo wa¿na sprawa, bo to sprawia, ¿e ta instytu-
cja bêdzie tañsza. Tu jest taka instytucja, ¿e nie
trzeba ustanawiaæ nowej hipoteki, je¿eli ten sam
wierzyciel zamienia jedn¹ wierzytelnoœæ na inn¹.
Mo¿e to zrobiæ na podstawie umowy bez konieczno-
œci wygaszenia jednej hipoteki i ustanawiania dru-
giej. Tak jak pan senator Kieres mówi³ jest instytu-
cja administratora hipoteki, kiedy jest wielu wierzy-
cieli hipotecznych, a chc¹ mieæ jedn¹ hipotekê.
Wtedy ustanawiaj¹ administratora. To s¹ takie roz-
wi¹zania, które otwieraj¹ tê instytucjê na potrzeby
wspó³czesnego obrotu.

Instytucja opró¿nienia tego miejsca hipotecz-
nego… Tutaj ju¿ przejdê do bardziej szczegó³owe-
go odniesienia siê do projektu, bo nie ma potrzeby
omawiania go ca³oœciowo po tych bardzo wyczer-
puj¹cych wyst¹pieniach panów senatorów, zw³a-
szcza pana senatora Kieresa, który bardzo dok³a-
dnie przedstawi³ istotê tego projektu. Dlaczego
naszym zdaniem, zdaniem projektodawców, czyli
rz¹du, bo to jest rozwi¹zanie przewidziane w pro-
jekcie rz¹dowym, jest to potrzebne?

Otó¿ przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e nie
jest to rozwi¹zanie ca³kowicie nowe, poniewa¿
przed wojn¹, w latach trzydziestych, by³o bardzo
blisko do wprowadzenia tej instytucji do polskiego
systemu prawnego, jednak nie zd¹¿ono i to nie zo-
sta³o wprowadzone. Ta instytucja funkcjonuje
w szwajcarskim, w austriackim systemach praw-
nych. W naszym przekonaniu ona jest dobra, dla-
tego ¿e wzmacnia prawa w³aœciciela. W³aœciciel ma
zdecydowanie mocniejsz¹ pozycjê wzglêdem wie-
rzycieli, co dzisiaj, zw³aszcza w dobie kryzysu,
w dobie gnêbienia tych w³aœcicieli przez wielu wie-
rzycieli, jest dobrym rozwi¹zaniem. W³aœciciel bê-
dzie móg³ oferowaæ to opró¿nione miejsce hipote-
czne innym wierzycielom, którzy s¹ w tej kolejce
nastêpuj¹cych po sobie hipotek.

Uwa¿am, ¿e banki zbyt pochopnie krytykuj¹ tê
instytucjê. To rzeczywiœcie jest nowoœæ, ca³kowita
nowoœæ. Przykro mi to stwierdziæ, ale mam wra¿e-
nie, ¿e banki jakby nie chc¹ zagospodarowaæ tego
miejsca, które im oferujemy. Przecie¿ bank, który
udzieli kredytu na hipotece, która jest na drugim
albo trzecim miejscu, zawsze mo¿e wejœæ wy¿ej, je-
¿eli podejmie rozs¹dne negocjacje z w³aœcicielem
nieruchomoœci. Mo¿e mu zaoferowaæ korzystniej-
sze warunki sp³aty kredytu, mo¿e wreszcie nawet,
udzielaj¹c kredytu konsolidacyjnego, wykupiæ
wierzyciela, który go poprzedza. Czyli jest to insty-
tucja bardzo elastyczna, daj¹ca bankom ró¿ne
mo¿liwoœci. I ja bym wcale nie uwa¿a³, ¿e to cokol-
wiek pogarsza sytuacjê banków. To daje nowe
mo¿liwoœci wierzycielom i wzmacnia pozycjê w³a-
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œciciela, bo on coœ jeszcze ma, on ma to opró¿nione
miejsce hipoteczne, którym mo¿e dysponowaæ,
i w zamian za wy¿sze pierwszeñstwo, za oferowanie
tego wy¿szego pierwszeñstwa, mo¿e uzyskaæ ko-
rzystniejsze warunki sp³aty kredytu. Dlatego jest
to dla niego korzystne.

Wysoki Senacie, je¿eli nie dojdzie do zagospo-
darowania tego opró¿nionego miejsca hipotecz-
nego w drodze umowy, to bêdziemy mieæ tak¹ sy-
tuacjê, jak¹ mamy obecnie, czyli ¿e te hipoteki s¹
sp³acane w takiej kolejnoœci, w jakiej s¹ wpisane
do ksi¹g wieczystych. I to na razie tyle na temat tej
instytucji. Uwa¿amy, ¿e jest zdecydowanie kro-
kiem do przodu, krokiem uelastyczniaj¹cym in-
stytucje, wzmacniaj¹cym w³aœciciela, a tak¿e da-
j¹cym bankom, jako wierzycielom, nowe mo¿liwo-
œci dzia³ania.

I teraz kolejne pytanie, pana senatora Andrze-
jewskiego: dlaczego nie znalaz³y siê w tej ustawie
s³owa, ¿e mo¿na hipotek¹ zabezpieczyæ równie¿
wierzytelnoœci warunkowe? Rzeczywiœcie, w obe-
cnie obowi¹zuj¹cej ustawie mamy sformu³owa-
nie, ¿e mo¿na zabezpieczyæ wierzytelnoœci przy-
sz³e i warunkowe. Otó¿ uwa¿am, ¿e takie sformu-
³owanie jest œwiadectwem tego, ¿e ustawa o ksiê-
gach wieczystych i hipotece nie zosta³a w pe³ni
zharmonizowana z kodeksem cywilnym. To jest
pewien grzech naszego ustawodawstwa, zw³asz-
cza niedobry w dziedzinie prawa cywilnego, które
generalnie jest skodyfikowane i opiera siê na tej
bazie, jak¹ jest kodeks cywilny. Ustawa o ksiê-
gach wieczystych i hipotece pochodzi z 1982 r.
i niestety to sformu³owanie jakby ignoruje przepi-
sy ogólne kodeksu cywilnego o warunku. Waru-
nek jest czynnoœci¹ dozwolon¹, chyba ¿e jest to
wyraŸnie zakazane ustawowo, ale generalnie
skutki czynnoœci prawnej mo¿na uzale¿niæ od wy-
st¹pienia warunku, czyli zdarzenia przysz³ego
i niepewnego, tak zwany warunek zawieszaj¹cy…

(Senator Piotr Andrzejewski: Albo rozwi¹zu-
j¹cy.)

Ale akurat je¿eli chodzi o te przysz³e, to… Albo
rozwi¹zuj¹cy – wtedy mo¿na ustanie skutków
uzale¿niæ od warunku.

Poprzez sformu³owanie art. 68 tego projektu,
który pañstwo macie przed sob¹, ten problem jest
rozwi¹zywany. Art. 68 stanowi, ¿e hipoteka za-
bezpiecza wierzytelnoœæ pieniê¿n¹, w tym równie¿
wierzytelnoœæ przysz³¹, a skoro przysz³¹, to rów-
nie¿ tak¹ przysz³¹, która jest uzale¿niona od
spe³niania warunku, bo ten przepis nie wy³¹cza
ogólnych przepisów kodeksu cywilnego o warun-
ku. A wiêc nie ma tutaj ¿adnych obaw. No, nieste-
ty naprawiamy b³¹d z 1982 r. Tamta ustawa by³a
w tym punkcie przegadana. Zawsze tak jest
w prawie, ¿e jak siê jedno s³owo za du¿o doda, to
zaraz powstaj¹ interpretacje, ¿e wobec tego jest
ró¿nica znaczeniowa, wynikaj¹ca z tego jednego

s³owa. To s³owo tam by³o niepotrzebne i dlatego
zosta³o wyeliminowane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Zientarski ma pytanie.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, mnie podczas wczorajszego

posiedzenia komisji zaniepokoi³a jedna kwestia.
Zreszt¹ ju¿ z panem profesorem, senatorem spra-
wozdawc¹, ten problem zauwa¿yliœmy. Mianowi-
cie chodzi o to, ¿e przedstawiciel Zwi¹zku Banków
Polskich stwierdzi³, i¿ banki w przypadku kredy-
tów mieszkaniowych, a ich jest gros, bo oko³o
90%, w³aœciwie nie bêd¹ zainteresowane, czyli nie
bêd¹ dawa³y kredytów, jeœli nie bêdzie hipoteki na
pierwszym miejscu. Czy tego rodzaju uwaga, bo to
jest konstatacja, jak myœlê, Zwi¹zku Banków Po-
lskich… Myœmy siê nawet zastanawiali, czy to jest
jakaœ dyrektywa nadzorcza, czy to ma bezwzglê-
dny wp³yw na praktykê banków. Czy nie obawia-
cie siê sytuacji, o której mówi³ przedstawiciel
Zwi¹zku Banków Polskich?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Szanowny Panie Senatorze, Wysoki Senacie,

zupe³nie siê nie zgadzam z t¹ obaw¹, co wiêcej, wi-
dzê pewn¹ logiczn¹ sprzecznoœæ w takim rozumo-
waniu. Obecnie mamy system bezwzglêdny posu-
wania siê hipotek do przodu. W takim razie ja py-
tam, dlaczego dzisiaj. Z tej wypowiedzi wynika, ¿e
w przysz³oœci, gdyby ta regulacja wesz³a, nie bêd¹
dawaæ kredytu, je¿eli nie bêd¹ mieli od razu pier-
wszego miejsca. No to ja pytam, dlaczego daj¹ dzi-
siaj. Bo a contrario wynika z tego, ¿e dzisiaj by da-
wali na drugim miejscu, a w przysz³oœci nie bêd¹.
Dzisiaj nie mog¹ nic zmieniæ w swojej sytuacji, po-
niewa¿ gdy udziel¹ kredytu z zabezpieczeniem hi-
potecznym na drugim czy trzecim miejscu, to ju¿
nic siê nie da zmieniæ. Rzekomo maj¹ nie dawaæ
wtedy, kiedy nasze projektowane prawo otworzy
im mo¿liwoœæ wejœcia na to bardziej uprzywilejo-
wane miejsce w drodze umowy. Nie rozumiem tej
konkluzji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo…
(Senator Leon Kieres: Jest.)
A, przepraszam.
Jeszcze pan senator Kieres, przepraszam bar-

dzo.
Proszê bardzo.
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Senator Leon Kieres:

Ja mam pytanie uzupe³niaj¹ce, bo moje nazwis-
ko zosta³o przywo³ane przez pana senatora Zien-
tarskiego. Pan senator Zientarski rzeczywiœcie ma
racjê, ¿e tego rodzaju argument wczoraj zosta³
sformu³owany na posiedzeniu komisji – pana mi-
nistra na nim nie by³o. Nawet w piœmie Zwi¹zku
Banków Polskich jest sformu³owanie: nale¿y mieæ
pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e po wejœciu w ¿ycie tej insty-
tucji ¿aden bank w Polsce nie ustanowi ju¿ hipote-
ki na drugim miejscu, co mo¿e mieæ powa¿ne zna-
czenie dla finansowania nabywania nieruchomo-
œci na potrzeby mieszkaniowe. Przedstawiciel
Zwi¹zku Banków Polskich, o ile dobrze pamiêtam,
pytany przeze mnie, czy podtrzymuje to stwierdze-
nie, powiedzia³ w ten sposób: oczywiœcie tak, bo
przecie¿ to sformu³owanie jest efektem pewnych
rozmów, konsultacji w polskim systemie banko-
wym. Mówiê ogólnie, nie u¿ywaj¹c tej terminologii.

Panie Ministrze, czy nie uwa¿a pan – nie mogê
zabraæ g³osu w formie stwierdzenia, tylko raczej
pytania, dlatego zadajê panu pytanie – ¿e jednak
trzeba bêdzie zwracaæ uwagê tym, którzy tego ro-
dzaju sformu³owaniem siê pos³uguj¹, ¿e ono jest
mylne i wskazuje na to, ¿e osoba powo³uj¹ca siê
na takie sformu³owanie nie wierzy w si³ê negocja-
cyjn¹ banku, który przecie¿ mo¿e wynegocjowaæ,
jak mówiliœmy, prawo pierwszeñstwa, tego naj-
wy¿szego pierwszeñstwa, w przypadku ust¹pie-
nia z pierwszego miejsca…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Wysoka Izbo, Wysoki Senacie, Panie Senato-

rze, nie chcia³bym recenzowaæ wypowiedzi Zwi¹z-
ku Banków Polskich. Chcê wróciæ do swojej myœ-
li, któr¹ tutaj wypowiedzia³em, ¿e w moim g³êbo-
kim przekonaniu otwieramy nowe mo¿liwoœci
i nie by³bym tak pesymistycznie nastawiony, jak
to wyst¹pienie, które pan senator przywo³a³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(G³os z sali: Ad vocem.)
Ju¿chcia³empowiedzieæ, ¿e zamykamdyskusjê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Pytanie, pytanie.)
A, pytanie. Proszê, pan senator Cichoñ.
Ale to w ostatniej chwili, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Ministrze, czy zmiany, które tu zosta³y

wprowadzone, nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e
œwiadomie zrezygnowano z instytucji przeda-

wnienia odsetek, podobnie jak przedawnienia
wierzytelnoœci? Albowiem w poprzednim stanie
prawnym by³o zró¿nicowanie – przedawnienie
wierzytelnoœci nie narusza³o uprawnienia do uzy-
skania zaspokojenia z nieruchomoœci przez wie-
rzyciela, ale wystêpowa³o przedawnienie docho-
dzenia odsetek. Teraz to zosta³o chyba… Pytam,
czy to zosta³o zmienione œwiadomie, albowiem za-
pis w art. 69 mówi, ¿e hipoteka zabezpiecza mie-
szcz¹ce siê w sumie hipoteki roszczenia o odsetki.
Poprzednio by³o sformu³owanie: o nieprzeda-
wnione odsetki. Moje pytanie brzmi: czy to jest
przeoczenie, czy to jest œwiadome rozwi¹zanie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
To jest œwiadome rozwi¹zanie, o tym w³aœnie

mówi³em, ¿e d¹¿ymy do tego, aby ta ustawa nie
tworzy³a jakiejœ nowej siatki pojêciowej, tylko rze-
czywiœcie by³a zakotwiczona w nomenklaturze ko-
deksu cywilnego. Czyli chodzi o to, ¿e te odsetki al-
bo s¹ odsetkami przedawnionymi, albo nie, a skut-
ki przedawnienia okreœla kodeks cywilny. I tutaj
rzeczywiœcie by³o pewne ograniczenie, bo, jak wie-
my, œwiadczenie przedawnione nie wygasa, tylko
inne s¹ jego koleje. My po prostu w ca³ej rozci¹g³o-
œci stosujemy przepisy o przedawnieniu z kodeksu
cywilnego z czêœci ogólnej. Jest to rzeczywiœcie
œwiadoma zmiana, bo mieliœmy tu do czynienia
z tak¹ sytuacj¹, ¿e odsetki przedawnione ju¿ nigdy
nie mog¹ byæ zabezpieczone, natomiast one siê za-
mieniaj¹, jak wiemy, w zobowi¹zania naturalne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Andrzejewski zapisa³ siê jako jedy-

ny dyskutant.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja jestem bardzo przywi¹zany… Byæ mo¿e jes-

tem ju¿ cz³owiekiem starej daty, no i uczy³em siê
na bardzo starych przepisach i orzecznictwie jesz-
cze z okresu po drugiej wojnie œwiatowej, ale doty-
cz¹cych ca³ego usytuowania instytucji hipoteki
i ksi¹gwieczystych jeszcze z czasówDrugiejRzeczy-
pospolitej, a wtedy tworzone przepisy by³y jednymi
z najlepszych przepisów w Europie. Nie przekonuje
mnie argumentacja, ¿e to bêdzie coœ lepszego – lep-
sze jest wrogiem dobrego. Widzê te¿, ¿e nie ma tu
pewnych instytucji, a jest zakamuflowany interes
banków, widzê, ¿e anuluje siê to bardzo bogate
orzecznictwo w stosunku do hipoteki i ca³¹ tê trady-
cjê. I to w³aœnie budzi mój opór. Dlatego sk³adam
wniosek o odrzucenie tej ustawy. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana… a, nie, przepraszam. Jeszcze pan senator
Piesiewicz siê dopisa³.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja w zasadzie tylko tytu³em sprostowania.
Kiedy by³em jeszcze studentem i zaczyna³em

praktykê prawnicz¹, instytucja kaucji to by³a
d¿ungla. Te rozwi¹zania d¹¿¹ do uproszczenia ¿y-
cia nie tylko wierzycieli, ale i d³u¿ników. Miejsce
opró¿nione, w przypadku którego mo¿na negocjo-
waæ, jest czymœ, co le¿y w interesie i d³u¿ników,
i wierzycieli.

I ostatnia uwaga. Niedawno mieliœmy pewien
problem w zwi¹zku z inicjatyw¹ ustawodawcz¹
w kontekœcie wczeœniejszych rozwi¹zañ w zakre-
sie, ¿e tak powiem, maj¹tku po zmar³ym – to rów-
nie¿ zmierza do uproszczenia. Chcê sprostowaæ
to, co powiedzia³ pan senator Andrzejewski. Kiedy
przed posiedzeniem Komisji Ustawodawczej i Ko-
misji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci zapozna-
wa³em siê z opracowaniami na ten temat, to prze-
kona³em siê, ¿e jest w³aœnie odwrotnie – ca³e orze-
cznictwo S¹du Najwy¿szego, no, mo¿e nie ca³e, ale
w dwóch trzecich, w swojej g³ównej linii zmierza³o
do tego rodzaju rozwi¹zañ normatywnych, jakie
w tej chwili proponuje ministerstwo. W zwi¹zku
z tym to nie jest tak, ¿e to rozwi¹zanie jest w opo-
zycji do wielkiej literatury orzeczniczej. Ono jest
zgodne ze wszystkimi wytycznymi oraz z wiêkszo-
œci¹ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z ostatnich
dziesiêciu lat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a… wzboga-

cona o nazwisko pana senatora Rachonia. Tak, to
jest pewne. (Weso³oœæ na sali)

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmotywowa³o mnie do zabrania g³osu wy-

st¹pienie pana senatora Andrzejewskiego, który
wnosi o odrzucenie tej ustawy. Ja nie jestem pra-
wnikiem, ale absolutnie tego wniosku nie rozu-
miem, poniewa¿ z punktu widzenia pragmatyki ta
nowelizacja poszerza mo¿liwoœci. Ona nikomu ni-
czego nie odbiera, wprost przeciwnie – stwarza
mo¿liwoœæ negocjacji, to jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Nie bardzo rozumiem, dlaczego
my siê boimy czy martwimy o pozycjê banku, któ-
ry tak czy tak zawsze jest w zdecydowanie lepszej
sytuacji ni¿ d³u¿nik.

I trzecia sprawa, mo¿e najistotniejsza.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e nie powinniœmy siê
za bardzo martwiæ bankami, bo one z tego ¿yj¹, ¿e
po¿yczaj¹. A jak nie bêd¹ chcia³y po¿yczaæ, to po
prostu nie bêd¹ mia³y racji bytu.

Innymi s³owy, popieram w ca³oœci zapropono-
wane rozwi¹zania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e senatorowie Czelej i Bisztyga z³o-

¿yli swoje przemówienia w dyskusji do protoko³u*.
Pan senator Andrzejewski z³o¿y³ wniosek

o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusjê.
Czy pan minister chcia³by do tego wniosku siê

w tej chwili ustosunkowaæ, czy to ju¿ bêdzie mu-
sia³o siê odbyæ na posiedzeniu komisji?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku, oczywiœcie jestem przeciwny

temu wnioskowi. Proszê o niewnoszenie popra-
wek do tej ustawy i uchwalenie jej w dotychczaso-
wym kszta³cie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, dziêkujê Panie Ministrze.
Skoro wniosek legislacyjny zosta³ zg³oszony, to

proszê Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Komisjê Ustawodawcz¹, ¿eby po
wspólnym posiedzeniu przygotowa³y wspólne
sprawozdanie.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi za obecnoœæ
wœród nas.

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o praktykach absolwen-
ckich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 590,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 590A.

Pan senator Kazimierz Wiatr bêdzie ³askaw
przedstawiæ sprawozdanie Komisji Gospodarki
Narodowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, czyli
pan senator wystêpuje w potrójnej roli.

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie tak siê sta³o, ¿e po raz pierwszy,

przynajmniej Komisja Nauki, Edukacji i Sportu,
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jeszcze przed debat¹ w Senacie obradowa³a z Ko-
misj¹ Gospodarki Narodowej oraz Komisj¹ Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej.

Opiniowana ustawa z dnia 26 czerwca bie¿¹ce-
go roku o praktykach absolwenckich wype³nia lu-
kê w regulacjach prawnych dotycz¹cych praktyk
absolwenckich. Co prawda mo¿na powiedzieæ, ¿e
po roku 1989 czêsto mówi³o siê, ¿e to, co nie jest
zabronione, jest dozwolone, a zatem i praktyki ab-
solwenckie siê odbywa³y, niemniej jednak mog³y
byæ tutaj pewne w¹tpliwoœci, st¹d ta ustawa.

Ustawa wkracza w niezwykle wa¿ny obszar
zatrudniania m³odych ludzi, co jest niezwykle
istotne, i my wielokrotnie mówiliœmy o tym
w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przy okazji
naszych posiedzeñ, czy to w tej, czy w poprzed-
niej kadencji, przy okazji ró¿nych konferencji,
które porusza³y tematykê dotycz¹c¹ m³odych
ludzi. Generalnie chodzi³oby o to, aby m³odzi lu-
dzie mieli tê pierwsz¹ pracê najszybciej, jak to
tylko mo¿liwe, aby m³odzi ludzie pracowali, bo
jeœli nie pracuj¹, to ulegaj¹ ró¿nym patologiom,
zapominaj¹ to, czego siê nauczyli, i po prostu Ÿle
wchodz¹ w nowe ¿ycie. Poza tym m³odzi ludzi
pracuj¹c, podejmuj¹c te praktyki absolwen-
ckie, zdobywaj¹ pewien dorobek, doœwiadcze-
nie, mog¹ siê potem pracodawcy pochwaliæ tym,
co zrobili.

Obecnie co prawda jest mo¿liwoœæ prawna od-
bywania p³atnych sta¿y, które s¹ finansowane
z funduszy przewidzianych w bud¿ecie minister-
stwa pracy, niemniej jednak proponowane roz-
wi¹zanie, czyli praktyki absolwenckie, jest czymœ
zupe³nie nowym.

Jak powiedzia³ na posiedzeniu komisji pan mi-
nister, jest to ustawa dobra, bo jest bardzo ogól-
na, lekka i ramowa. A ja skomentujê tê wypowiedŸ
w stylu anglosaskim. Otó¿ polemizuj¹c z tym po-
gl¹dem, mówi³em, ¿e ustawa jest nie za dobra, bo
jest bardzo ogólna, lekka i ramowa. I rzeczywiœcie
ta ustawa jest bardzo ogólna, co jest zarówno jej
zalet¹, jak i wad¹. Jest wiele niedopowiedzeñ,
wiele luk interpretacyjnych.

Czy ustawa zawiera wystarczaj¹ce zachêty
dla pracodawców, ¿eby przyjmowali absolwen-
tów na praktyki? Trudno powiedzieæ. Na pewno
w¹tpliwoœci budzi to, ¿e w stosunku do prakty-
kantów ulega zawieszeniu kodeks pracy, przy-
najmniej znacz¹ca jego czêœæ, a tak¿e to, ¿e te
trzymiesiêczne praktyki mog¹ byæ odbywane
wielokrotnie. Tutaj oczywiœcie rodzi siê tak¿e
w¹tpliwoœæ, ¿e zawieszenie kodeksu pracy
w stosunku do praktykantów powa¿nie ograni-
cza stosowanie zasad bezpieczeñstwa i higieny
pracy w stosunku do nich, aczkolwiek art. 6
wspomina, ¿e nale¿y je zapewniæ, nie jest to je-
dnak tak rygorystyczne, jak tego wymaga ko-
deks pracy.

Muszê powiedzieæ, ¿e przewodniczy³em po-
siedzeniu trzech komisji: nauki, edukacji i spor-
tu, gospodarki narodowej, rodziny i polityki
spo³ecznej. Po dyskusji nad materi¹ ustawy,
a tak¿e nad szeregiem poprawek, siedemnastu
senatorów g³osowa³o za, nikt nie by³ przeciw,
nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. A wiêc komisje
popar³y przyjêcie tej ustawy z poprawkami,
z których przynajmniej najwa¿niejsze tutaj
omówiê.

Otó¿, po pierwsze, zgodzono siê, aby katalog
podmiotów, które mog¹ przyjmowaæ na prakty-
ki, rozszerzyæ o inne jednostki organizacyjne.
W pierwotnej wersji by³ zapis, ¿e tylko osoba fi-
zyczna albo prawna mog¹ to robiæ, a teraz mog¹
byæ to jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce
osobowoœci prawnej. Po drugie, komisja zgodzi-
³a siê, aby wprowadziæ poprawkê obni¿aj¹c¹
wiek potencjalnych praktykantów poprzez
zmianê zapisu, ¿e s¹ to osoby, które ukoñczy³y
szko³ê ponadgimnazjaln¹, na zapis „po ukoñ-
czeniu szko³y gimnazjalnej”, czyli po prostu
gimnazjum. Po trzecie, przyjêto kilka poprawek
legislacyjnych, których tu nie bêdê omawia³.
Ostatnia grupa poprawek dotyczy³a tego, ¿e wo-
lontariat nie k³óci siê z tymi zapisami, ¿e nie ma
z tym problemu.

Chcia³bym te¿ omówiæ te istotne poprawki,
których nie przyjêto. By³a mianowicie zg³oszona
poprawka, aby wyd³u¿yæ czas praktyki z trzech
do szeœciu miesiêcy. I tutaj komisja w doœæ wy-
raŸny sposób na to siê nie zgodzi³a. By³a druga
poprawka, o tym, aby ten czas wyd³u¿yæ do sze-
œciu miesiêcy, ale tylko dla praktyk odp³atnych,
bo ustawa przewiduje odbywanie zarówno prak-
tyk absolwenckich odp³atnych, jak i nieodp³at-
nych. By³a propozycja, aby ograniczyæ wiek
praktykantów do ukoñczonych osiemnastu lat,
i tutaj te¿ zgody komisji nie by³o. By³a równie¿
poprawka proponuj¹ca zast¹pienie zapisu
art. 4, w którym mowa, ¿e do praktyk nie maj¹
zastosowania przepisy prawa pracy z wyj¹tkiem
artyku³ów tam wymienionych, zapisem, ¿e
w stosunku do odbywaj¹cych praktyki stosuje
siê konkretne artyku³y kodeksu pracy. I to te¿
nie zosta³o uznane.

Muszê tak¿e powiedzieæ, ¿e by³y dwie takie po-
prawki, których nie zg³oszono, ale które tak siê
trochê jakby pojawia³y w trakcie posiedzenia. To
by³o podniesienie wieku potencjalnych prakty-
kantów, którzy przy obecnym brzmieniu ustawy
maj¹ ograniczenie do lat trzydziestu, do lat trzy-
dziestu piêciu. A druga propozycja by³a taka, aby
znieœæ ograniczenie górnego wynagrodzenia od-
bywaj¹cych praktyki, poniewa¿ zgodnie z obec-
nym brzmieniem ustawy jest to dwukrotnoœæ wy-
nagrodzenia minimalnego.

I jeszcze muszê powiedzieæ, ¿e pewne w¹tpli-
woœci, jakie siê rodz¹ przy analizie tej ustawy,
wynikaj¹ z faktu, ¿e te praktyki mog¹ byæ odby-
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wane wielokrotnie, to znaczy, okres trzech mie-
siêcy dotyczy danego pracodawcy, ale tych pra-
codawców mo¿e byæ wielu. I dlatego jest tutaj
obawa, czy nie bêdzie w zwi¹zku z tym prób ob-
chodzenia kodeksu pracy b¹dŸ innych utrud-
nieñ. Nie ma te¿ ograniczenia dolnego progu wy-
nagrodzenia, tu równie¿ mo¿e byæ próba obcho-
dzenia przez pracodawców tego wymogu i st¹d
wynikaj¹ pewne obawy. Muszê tak¿e powie-
dzieæ, ¿e sam – chocia¿ tutaj oczywiœcie referujê
to w imieniu komisji – mam takie w¹tpliwoœci
i myœlê, ¿e ta ogólnoœæ ma te¿ pewne wady.

Koñcz¹c moj¹ relacjê z posiedzenia trzech ko-
misji chcia³bym dodaæ, ¿e mia³o ono trochê bar-
dziej uroczysty charakter, poniewa¿ by³o to piêæ-
dziesi¹te posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu. Poza tym po raz pierwszy odbywaliœmy
obrady w gronie trzech komisji, a do tego ca³y czas
byliœmy jakby w atmosferze dwudziestolecia Se-
natu, bo posiedzenie odbywa³o siê w³aœnie w ten
pi¹tek o godzinie ósmej rano, tak ¿e nawet nie
mogliœmy uczestniczyæ w uroczystej mszy œwiê-
tej.

Myœlê, ¿e przedstawi³em najwa¿niejsze sprawy
dotycz¹ce ustawy, przedstawi³em poprawki przy-
jête i nieprzyjête. W imieniu trzech komisji przed-
k³adam je Wysokiemu Senatowi. Jeszcze raz po-
wtarzaj¹c, ¿e komisje wnosz¹ o przyjêcie tej usta-
wy z przeg³osowanymi poprawkami – 17 senato-
rów g³osowa³o za, nikt nie by³ przeciw i nikt siê nie
wstrzyma³, bardzo dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?

Dziêkujê bardzo. Pytañ do pana senatora sprawo-
zdawcy nie ma.

Jest to poselski projekt ustawy. Stanowisko
rz¹du reprezentuje minister gospodarki.

Witam pana ministra Adama Szejnfelda. Pan
minister siê naczeka³, ale wszed³ na salê.

Czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Adam Szejnfeld: Nie, nie chcia³bym przed³u¿aæ…)
(Weso³oœæ na sali)

Ale, Panie Ministrze, zaraz bêd¹ do pana pyta-
nia. Zapraszam pana ministra Szejnfelda tutaj.

A pan senator Górecki zadaje pierwsze pytania.
Potem pani senator Fetliñska i senator Skorupa.
To ju¿ s¹ trzy pytania, Panie Ministrze.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, w drodze na
mównicê ja ju¿ mówiê. Znam tê ustawê, dyskuto-

waliœmy d³ugo, i podzielam opiniê senatora spra-
wozdawcy, pana profesora Wiatra, co do uwag od-
noœnie do ogólnoœci pewnych zapisów. Ale ko-
mentarz na póŸniej. Chcê zapytaæ tak: ustawa nie
ogranicza liczby osób, które mog¹ byæ zatrudnio-
ne w jednej firmie w ramach praktyk absolwen-
ckich, prawda? Czy nie nale¿a³oby zmieniæ tego
zapisu, tak ¿eby by³y ograniczenia? Bowiem ist-
nieje, w mojej ocenie, obawa, ¿e praktykanci mo-
g¹ wypieraæ zwyk³ych pracowników.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, bardzo dziêku-

jê panu sprawozdawcy za œwietne i szerokie za-
prezentowanie projektu ustawy.

Przede wszystkim proszê pamiêtaæ o tym, ¿e
ten projekt powsta³ dlatego w³aœnie, ¿e zbyt ma³o,
jak siê wydaje – ¿eby nie powiedzieæ: minimalna
liczba czy w ogóle marginalna liczba – m³odych lu-
dzi odbywa w Polsce praktyki. W zwi¹zku z tym,
postanowiono stworzyæ dodatkowy instrument
w katalogu tych dzisiaj istniej¹cych, aby zachêciæ
do tego, ¿eby z jednej strony m³odzi ludzie chcieli
odbywaæ praktyki, nabywaæ jak¹œ wiedzê,
a przede wszystkim chcieæ i móc zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci, swoje walory, byæ mo¿e przy-
sz³ym, potencjalnym pracodawcom, a z drugiej
strony – zachêciæ w ogóle pracodawców, tak aby
przyjmowali te osoby na praktyki. Dzisiaj tego nie
ma. A wiêc wydaje mi siê, ¿e ta obawa nie ma uza-
sadnienia, poniewa¿ dzisiaj jest kompletnie od-
wrotnie i trudno by³oby sobie wyobraziæ, ¿eby na-
gle sytuacja zmieni³a siê tak radykalnie, a gdyby
tak siê zaczê³o dziaæ, nale¿a³oby siê raczej cieszyæ.
Lepiej, aby m³odzi ludzie, mówi¹c kolokwialnie,
zamiast marnowaæ czas w ró¿nych przybytkach,
mogli zdobywaæ wiedzê w firmach, zak³adach pra-
cy, urzêdach, w administracji, i tam prezentowaæ
swoje walory. Taka jest intencja tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wczytuj¹c siê w tê ustawê za-

stanawia³am siê, komu ona bardziej s³u¿y. Czy ab-
solwentom, którym chcemy daæ zatrudnienie
i w ten sposób jakoœ przygotowaæ do pracy zawodo-
wej, socjalizowaæ, czy te¿ bardziej przedsiêbiorcom
albo instytucjom, którzy maj¹ zatrudniaæ? Bo
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mnie siê wydaje, ¿e w pewnym sensie jest zagro¿e-
nie, i¿ ci absolwenci bêd¹ wykorzystywani. Prze-
cie¿ zapisy nie chroni¹ ich spraw p³acowych na tyle
mocno, ¿eby nie byli wykorzystywani; tak samo
jest, jeœli chodzi o czas pracy. Chcia³abym us³yszeæ
zdanie pana ministra w tej kwestii. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:
Jestem przekonany, ¿e projektodawcy nie za-

k³adali, i¿ ta ustawa ma s³u¿yæ szczególnie którejœ
ze stron, to znaczy, ¿e ma bardziej s³u¿yæ jednej ze
stron. Ale gdybym mia³ siê wypowiedzieæ na temat
intencji tego projektu, wiedz¹c, jaka jest specyfika
w praktyce, to bym powiedzia³, ¿e jestem absolut-
nie i bezwzglêdnie przekonany, ¿e przede wszyst-
kim ustawa pos³u¿y tym m³odym ludziom, prakty-
kantom. Dlaczego? – ktoœ zapyta. Dlatego ¿e dzi-
siaj nikt nie chce ich przyjmowaæ. Nikt. Dlaczego?
– znowu¿ by ktoœ zapyta³. Dlatego ¿e to, po pier-
wsze, siê nie op³aca, a po drugie, poci¹ga za sob¹
niebywa³e koszty i niesie zagro¿enia. Czy to siê bê-
dzie op³aca³o, jeœli bêdzie ta ustawa? Nie, w sensie
materialnym nie, poniewa¿ wiele z tych praktyk
bêdzie po prostu nieodp³atnych. Z kolei dla praco-
dawcy bêdzie to wygodniejsze i byæ mo¿e czêœæ,
przynajmniej czêœæ, o to nam chodzi, zdecyduje siê
kogoœ przyj¹æ na praktykê, bo nie bêdzie trzeba
spe³niaæ takich wymogów, które trzeba spe³niaæ,
gdy jest normalny stosunek pracy. Prawda?

Czy bêdzie mo¿liwoœæ nadu¿ywania tych prze-
pisów? To jest pytanie, w¹tpliwoœæ, która siê prze-
wija od pocz¹tku prac nad t¹ ustaw¹. I ci¹gle mi
siê wydaje, ¿e to dlatego, ¿e nie do koñca zosta³a
zrozumiana idea ustawy, a zarazem jej konstruk-
cja, tak jak zreszt¹ pan senator Wiatr j¹ prezento-
wa³. A jest to ustawa lekka, ramowa, oparta na
modelu anglosaskim, w którym oddaje siê prawa
i obowi¹zki maj¹ce wi¹zaæ strony nie przepisom
ustawy, tylko stronom samym w sobie. W zwi¹z-
ku z tym, je¿eli komuœ nie odpowiadaj¹ warunki,
które druga strona oferuje, to po prostu ich nie
przyjmuje, i tyle. Jak mo¿na wykorzystaæ kogoœ,
kto czegoœ nie chce? Jeœli musi, to tak. Ma³o tego.
Z nadu¿ywaniem jakichœ przepisów w Polsce ma-
my do czynienia najczêœciej wtedy, kiedy to nadu-
¿ycie wi¹¿e siê z zyskiem finansowym. Rzadziej,
jeœli mo¿na odnieœæ jak¹œ inn¹ korzyœæ. Na ogó³
siê to wi¹¿e z zyskiem finansowym. Tutaj pañstwo
nic nie daje w zamian. Przedsiêbiorca to przyjmu-
je albo nie przyjmuje. Kiedy nie przyjmuje, nikt go
nie karze, a kiedy przyjmuje, nikt go nie nagradza.

Nie dostaje dodatku, nie dostaje dop³aty, nie do-
staje refundacji, niczego. Jaka wiêc motywacja
i do jakiego wykorzystywania? Wykorzystywanie
na ogó³ jest wtedy, kiedy siê dostaje rekompensa-
tê, na przyk³ad z tytu³u zatrudnienia. Niekiedy s¹
przecie¿ ujawniane przypadki, na szczêœcie pew-
nie nieliczne, kiedy nawet tworzy siê fikcyjne za-
trudnienie po to, ¿eby dostaæ zwrot kosztów czy
rekompensatê. Ale je¿eli tutaj wszystko odbywa
siê bez udzia³u administracji publicznej, co jest
jednym z walorów tego akurat instrumentu,
i dwie strony zawieraj¹ porozumienie na podsta-
wie prawa cywilnego, a nie prawa pracy, w zamian
za wzajemne œwiadczenie albo sobie p³ac¹, albo
sobie nie p³ac¹, nie ma ¿adnych wyrównañ, ¿a-
dnych rekompensat, to de facto nie ma przes³an-
ki, któr¹ by mo¿na braæ pod uwagê i s¹dziæ, ¿e coœ
mo¿e byæ zagro¿eniem, ¿e bêdzie coœ wykorzysty-
wane. Ale powiem wiêcej: a gdyby nawet tak, no to
co? To znaczy, ¿e ustawa jest niewa¿na?

Ja zawsze dajê przyk³ad s¹siada, który kiedyœ
ze mn¹ rozmawia³ i bardzo chwali³ syna naszego
wspólnego s¹siada, mo¿e dlatego, ¿e mieliœmy te¿
takiego s¹siada, którego syn raczej wola³ po po³u-
dniu iœæ do…

(G³os z sali: Pubu.)
…do pubu, tak teraz siê mówi. Nie do baru, tyl-

ko do pubu. Ale tamten – nie, on w wakacje, kiedy
mia³ dwa miesi¹ce wakacji, zawsze na miesi¹c
szed³ gdzieœ na praktykê.

Te praktyki w Polsce, Drodzy Pañstwo, odby-
waj¹ siê, ¿e tak powiem, w szarej strefie. To znaczy
w szarej nie w pejoratywnym znaczeniu, tylko
chodzi o to, ¿e jest to w ogóle nieuregulowane.
I ka¿dy w Polsce raczej bêdzie siê cieszy³, ¿e ktoœ
pójdzie do rolnika pomagaæ w ¿niwach, do ogro-
dnika zbieraæ truskawki czy czereœnie, ni¿ bêdzie
gani³ tych m³odych ludzi, ¿e poszli zbieraæ czereœ-
nie albo przy zbo¿u pracowaæ. Ja nie s³ysza³em
nikogo, kto by krytycznie siê wypowiada³ na ten
temat. Ale kiedy tworzymy ustawê, która ma to
uregulowaæ, daæ pewne prawa, ramy, a tak¿e za-
bezpieczenia, to nagle od razu wszyscy siê zasta-
nawiaj¹ i przejmuj¹ tym, ¿e ktoœ kogoœ mo¿e wy-
korzystaæ. Chcia³bym wiêc powiedzieæ, rozumie-
j¹c oczywiœcie wszystkie uwagi i zastrze¿enia, ¿e
wed³ug mnie nie ma ¿adnego zagro¿enia. A je¿eli
ktoœ uwa¿a, ¿e istnieje, to ono jest tak œladowe,
tak minimalne, ¿e nie powinno byæ przes³ank¹ ne-
gatywn¹ dla przyjêcia tej ustawy, moim zdaniem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie, które zadawa-

³em te¿ na posiedzeniu komisji. Czy nie by³oby ko-
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nieczne przed³u¿enie mo¿liwoœci odbywania
praktyki absolwentom do wieku trzydziestu piê-
ciu lat? Bo wiemy z ¿ycia, ¿e niektórzy studiuj¹ na
drugich kierunkach i ci studenci te¿ mogliby sko-
rzystaæ z przywileju odbywania praktyk absol-
wenckich.

Nastêpna sprawa. Czy ta ustawa nie powinna
jasno okreœliæ, kiedy praktyka absolwencka mo¿e
byæ nieodp³atna, a kiedy ma byæ odp³atna? Czy
nie nale¿a³oby ustaliæ jakiegoœ kryterium, limitu
godzinowego i zapisaæ, ¿e na przyk³ad do pewnej
liczby godzin praktyka jest nieodp³atna, a po
przekroczeniu limitu godzin praktyka staje siê
p³atna, i¿by zobowi¹zaæ pracodawcê do podpisa-
nia okreœlonej umowy?

I czy nie uwa¿a pan, ¿e wprowadzenie odpowie-
dniego formularza jako zaœwiadczenia o rodzaju
wykonywanej pracy i umiejêtnoœciach nabytych
w czasie odbywanych praktyk – strona formalna,
graficzna, wyeksponowanie kompetencji sta¿ysty
w ró¿nych aspektach wykonywanej pracy – u³atwi
pracodawcy dokonanie oceny? I ¿e jednoczeœnie
formularz ten pozwoli unikn¹æ chaosu i zdawko-
woœci w wystawianych zaœwiadczeniach? Mam tu
na myœli jednolitoœæ, jasnoœæ i przejrzystoœæ for-
my i treœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:
Mo¿e jeszcze… Bo by³o te¿ pytanie o tê liczbê

osób w firmie, przepraszam, nie odpowiedzia³em
na nie czy te¿ odpowiedzia³em tak bardzo ogólnie.
Oczywiœcie nie dajemy tu limitu, ale trudno sobie
wyobraziæ, ¿eby ktokolwiek przyjmowa³ wiêksz¹
liczbê praktykantów, ni¿ mo¿e, ¿e tak powiem, ob-
s³u¿yæ, to znaczy i zarz¹dzaæ nimi, i dogl¹daæ, ¿e-
by nic siê im nie sta³o.

A teraz te trzy pytania.
Oczywiœcie, limit wieku to jest sprawa umowna.

Trudno tu znaleŸæ przes³ankê natury prawnej, to
znaczy odnieœæ siê do jakiegoœ limitu, o którym na
przyk³ad mówi inna ustawa, a by³oby to przekonu-
j¹ce, ¿eby w tym przypadku zastosowaæ. Ale, jesz-
cze à propos tego poprzedniego pytania o w¹tpliwo-
œci, nawet je¿eli tylko minimalne, tylko marginalne,
czy ktoœ do czegoœ nie bêdzie wykorzystywa³ tej
umowy o praktykê, chcia³bym powiedzieæ, ¿e wpro-
wadzono kilka ograniczeñ, które w³aœnie mia³yby
przeciwdzia³aæ takim mo¿liwoœciom, a przynaj-
mniej do nich zniechêcaæ. Jednym z nich jest w³aœ-
nie ograniczenie czasu praktyk do trzech miesiêcy,
drugim – ograniczenie wieku do trzydziestu lat,

a trzecim – ograniczenie mo¿liwego zarobku do uzy-
skania podczas tej praktyki. Chodzi o to, ¿eby taki
krótkotrwa³y stosunek pracy nie wi¹za³ siê z mo¿li-
woœci¹ zastêpowania nim normalnego stosunku
pracy. I dlatego wydaje nam siê, ¿e zaproponowany
przez projektodawców limit trzydziestu lat jest limi-
tem dobrym. To znaczy nawet te osoby, które by
studiowa³y na drugim fakultecie, to… Pamiêtajmy,
¿e w zasadzie koñczy siê studia, maj¹c dwadzieœcia
cztery lata. Prawda? Mówiê „w zasadzie”, bo niektó-
rzy koñcz¹ je dzisiaj wczeœniej. Dzisiaj jest taka
mo¿liwoœæ, zw³aszcza na niektórych kierunkach,
na przyk³ad takich jak prawo, gdzie siê, ¿e tak po-
wiem, zalicza studia nie latami, tylko poprzez zbie-
ranie punktów itd. Tak wiêc, moim zdaniem, su-
miennie i dobrze realizuj¹cy swój program eduka-
cyjny m³ody cz³owiek mo¿e do trzydziestego roku
¿ycia nawet dwa fakultety skoñczyæ.

Je¿eli chodzi o kwestiê odp³atnoœci, to w³aœnie
ide¹ ca³ej konstrukcji czy modelu tej ustawy – to
jest ten model anglosaski, pañstwo go poznali
wczeœniej na bazie poprzedniego projektu ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym – jest to, ¿e
pozostawia siê stronom rozstrzygniêcie wszyst-
kich kwestii, które nie mieszcz¹ siê jakby w pojê-
ciu ramowego okreœlenia praw i obowi¹zków, po-
zwala siê, ¿eby je miêdzy sob¹ uzgodni³y. Gdybyœ-
my chcieli to regulowaæ ustaw¹, to wchodzilibyœ-
my ju¿ w³aœnie w tê sferê, w to ich prawo do wza-
jemnego ustalania tych spraw. Ponadto pamiêtaj-
my o tym, ¿e bardzo czêsto walorem dla prakty-
kanta jest to, ¿e w ogóle odby³ praktykê, ¿e ma
w CV jeden, dwa, trzy, cztery wpisy i mo¿e zapre-
zentowaæ siê swojemu przysz³emu pracodawcy
jako cz³owiek poszukuj¹cy pracy, jako cz³owiek
aktywny, a nie bierny kandydat do pracy itd., nie
zaœ walor p³acy. Gdybyœmy wiêc chcieli wprowa-
dzaæ takie ograniczniki, to byæ mo¿e czêœæ tych
osób nie mog³aby skorzystaæ z praktyki, bowiem
na przyk³ad nie znalaz³aby zainteresowanego,
który chcia³by za krótkotrwa³e, aczkolwiek odpo-
wiedzialne pilnowanie i dogl¹danie praktykanta,
jeszcze p³aciæ.

Ma³o tego, proszê tak¿e pamiêtaæ, ¿e gdy mówi-
my o czymœ takim, to zawsze mamy na myœli, cze-
mu oczywiœcie trudno siê dziwiæ, jednak stosunek
pracy, a do tego taki model pracodawca – praco-
wnik; z jednej strony zak³ad pracy, fabryka albo
urz¹d, z drugiej pracownik. A przecie¿ nie o to
chodzi, dlatego w tej ustawie w ogóle nie operuje
siê pojêciami „pracodawca” czy „pracownik”, tu
jest „podmiot zatrudniaj¹cy”.

To mo¿e byæ – czêsto na posiedzeniach komisji
podawaliœmy taki przyk³ad, który dobrze to obra-
zuje, zreszt¹ przed chwil¹ rozmawialiœmy o tym
z pani¹ senator – artysta malarz, aktor, do którego
przychodzi m³ody cz³owiek, umawiaj¹ siê na przy-
k³ad raz w tygodniu na jedn¹ godzinê, bo na wiêcej
nie maj¹ czasu. I co? Mamy okreœliæ w ustawie,
jak to bêdzie, gdy to bêdzie raz w tygodniu, a jak to

38. posiedzenie Senatu w dniu 15 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich 103

(senator T. Skorupa)



bêdzie, gdy to bêdzie osiem razy w tygodniu? Jeœli
bêdzie tak, to taki przepis, a jeœli tak, to taki prze-
pis? Tak siê po prostu nie da, pomijaj¹c ju¿ fakt,
¿e w³aœnie wtedy z³amalibyœmy niejako ideê tej
ustawy, czyli to, ¿e ci ludzie maj¹ sami sobie…

Niedawno by³em œwiadkiem rozmów pewnego
znanego skrzypka, którego m³ody cz³owiek, bar-
dzo utalentowany dwudziestolatek – niektórzy
panowie senatorowie go znaj¹ – bardzo prosi³, ¿e-
by móc u niego odbyæ jak¹œ praktykê, kszta³ciæ siê
chocia¿ przez dwa, trzy czy cztery tygodnie, bo to
i tak by³oby dla niego, mo¿na powiedzieæ, œwiêto,
gdyby móg³ praktykowaæ u takiego œwiatowej kla-
sy wirtuoza. I co? My mamy to przewidzieæ w usta-
wie? Na jakich zasadach? Kto komu i ile ma zap³a-
ciæ? Skrzypce tego wirtuoza kosztuj¹ oko³o 1 mi-
liona dolarów. I co? Mamy wyceniæ praktykê u ta-
kiego wirtuoza w ustawie?

W zwi¹zku z tym mnie siê wydaje, ¿e konstruk-
cja tej ustawy jest dobra, daje szanse wszystkim,
i tym bardzo standardowym, bardzo typowym
praktykom, ich realizacji, i tym niestandardo-
wym, niecodziennym, a przecie¿ bardzo potrzeb-
nym w edukacji m³odych ludzi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:
A, przepraszam, nie odpowiedzia³em w sprawie

zaœwiadczenia. Panie Senatorze, podobna spra-
wa. Tak jak staramy siê nie regulowaæ ustawowo,
artyku³em, przepisem, paragrafem, na sztywno,
co, jak, o której godzinie i za ile, tak samo odnosi-
my siê do wszelkich innych praw. Pamiêtajmy, ¿e
praktykantowi, choæby temu, o którym przed
chwil¹ mówi³em, który mo¿e nim zostaæ, zale¿y na
tym, ¿eby mieæ kontakt z artyst¹, ¿eby siê czegoœ
nauczyæ, dla niego ten œwistek mo¿e byæ w ogóle
niewa¿ny. Ma³o tego, gdy pójdzie na konkurs, to
albo zagra i powali wszystkich na kolana – Pani
Senator, prawda? – albo nie. W tej sytuacji œwi-
stek, ¿e praktykowa³ u jakiegoœ wirtuoza, nie ma
¿adnego znaczenia, on mo¿e nie chcieæ tego œwi-
stka. I my mamy w ustawie napisaæ, ¿e musi albo
nie musi, co ma tam byæ napisane, ile zdañ, co ma
byæ okreœlone, a co nie? A w jaki sposób zaœwiad-
czenie, które byœmy niejako wyspecyfikowali
w ustawie czy w za³¹czniku do ustawy, mamy do-
pasowaæ do ka¿dej formu³y praktyki, cz³owieka,
który bêdzie pracowa³ miesi¹c w urzêdzie i obs³u-
giwa³ komputer, gdzie trzeba wpisaæ, ¿e on poj¹³
obs³ugê, nie wiem, programów Windows, Word
etc., i cz³owieka, który bêdzie praktykantem

u znanego malarza? Wydaje nam siê, ¿e nie ma ta-
kiej potrzeby.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Mini-
strze, z tego wynika, ¿e zaœwiadczenie mo¿e byæ,
ale nie musi. Tak?)

Tak, mo¿e byæ.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zgodnie z t¹

ramow¹ lekk¹ konstrukcj¹.)
Ustawa mówi tak: na wniosek praktykanta

przyjmuj¹cy na praktykê ma obowi¹zek wysta-
wiæ…

(G³os z sali: Musi.)
Tak, musi.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Na wnio-

sek.)
Musi, ale na wniosek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, bardzo ciekawie pan mówi o tej

sprawie. Ja nie jestem wirtuozem, ale senatorem
Rzeczypospolitej Polskiej i kobiet¹ bardzo prakty-
czn¹. Za³ó¿my, ¿e zg³osi siê do mnie m³ody cz³o-
wiek z proœb¹ o trzymiesiêczn¹ praktykê absol-
wenck¹ w biurze senatorskim. Ja lubiê m³odzie¿
i wiem, ¿e przez te trzy miesi¹ce trochê go nauczê,
choæ niewiele on dla mnie zrobi, ale jednak ten
kontakt z m³odzie¿¹, kontakt mój i tego absolwen-
ta mo¿e byæ u¿yteczny. Czy to bêdzie sprawa na-
ganna, czy te¿ nienaganna? Pytam, bo dziennika-
rze bardzo szybko takie sprawy podchwytuj¹. Ja
pytam w tym kontekœcie, ¿e bardzo ³atwo uczyniæ
z ka¿dego, nawet najlepszego zamiaru bardzo z³y
czyn. Pytam pana ministra: czy to bêdzie pozyty-
wne czy naganne? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Naganne czy nienaganne?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:
Pani Senator, wydaje mi siê, ¿e to jest pytanie

retoryczne, bo s¹dzê, ¿e jest to jednoznacznie po-
zytywne. Ja tego nie obserwujê, a je¿eli pañstwo
macie inne obserwacje, to dobrze, bo ja bym
chcia³, ¿eby wiêcej m³odych ludzi przychodzi³o na
praktyki, przychodzi³o wspó³pracowaæ z polityka-
mi, z pos³ami, z senatorami, ¿eby nabywaæ nie tyl-
ko jakieœ umiejêtnoœci, ale przede wszystkim zdo-
bywaæ wiedzê, na czym polega praca polityka, ja-
ka jest rola polityka w ¿yciu publicznym.

38. posiedzenie Senatu w dniu 15 lipca 2009 r.
104 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich

(sekretarz stanu A. Szejnfeld)



Wydaje mi siê, ¿e bardzo czêsto z³e opinie, a nie
czarujmy siê, takie kr¹¿¹ o Sejmie, lepsze o Sena-
cie, s¹ nieuzasadnione i s¹ byæ mo¿e w wielu przy-
padkach podyktowane brakiem wiedzy o tym, jak
tak naprawdê wygl¹da praca senatora czy pos³a,
na czym polega, jakie s¹ efekty tej pracy. Bardzo
czêsto opinia publiczna jest kreowana przez swo-
jego rodzaju, ¿e tak powiem, skrót medialny, jakiœ
obrazek, jakieœ zdarzenie prezentowane w me-
diach buduje opiniê o politykach. Gdyby wiêcej
ludzi wspó³pracowa³o z politykami, to moim zda-
niem poziom uznania dla tego zawodu, tej pracy
i tego powo³ania, by³by wy¿szy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Rulewski.
Panie Senatorze, pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, mnie siê ten pomys³ bardzo

podoba, jest jak najbardziej na czasie, powie-
dzia³bym wiêcej, œwiadczy o odczuwaniu pewnego
kierunku cywilizacyjnego. Mam jednak jedno za-
strze¿enie do poprawki, któr¹ wniós³ Senat, mia-
nowicie do tego, ¿e zmieni³ doln¹ granicê wieku
rozpoczynania praktyki, a zatem zawierania
umów, chodzi o te szesnaœcie lat. Pytanie jest ta-
kie: czy to nie k³óci siê nie tylko z innymi ustawa-
mi, ale te¿, powiedzmy szczerze, z mo¿liwoœciami
prawnymi szesnasto- czy siedemnastolatka do
zawierania umów, z odpowiedzialnoœci¹ rodziców
lub opiekunów za to, co siê stanie? Dobrze, ¿e Ni-
gel Kennedy da³ mu te skrzypki, ale co siê stanie,
gdy ktoœ te skrzypki Nigelowi Kennedy’emu ukra-
dnie. Czy oddadz¹ rodzice? Tak jest w obecnym
prawie. Czy te¿ odda praktykant? Czy nie uwa¿a
pan, ¿e ta poprawka jest za daleko id¹ca? I czy –
jak mi tu inni podpowiadaj¹ – ta ustawa jest wo-
bec tego w ogóle potrzebna? Panie Ministrze, prze-
cie¿ obywatele mog¹ zawieraæ miêdzy sob¹ umo-
wy cywilne bez tej ustawy, to jest to, o czym pan
mówi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:
Pojawi³y siê dwa w¹tki, zacznê mo¿e od drugie-

go, bo wyjaœnienie tej w¹tpliwoœci jest zasadnicze
dla ca³ej ustawy. Oczywiœcie, ¿e ta ustawa jest po-
trzebna, bowiem jeœli jej nie ma, to mog¹ siê odby-
waæ… Owszem, miêdzy ludŸmi mo¿e zostaæ na-

wi¹zany ka¿dy stosunek cywilnoprawny, bez
wzglêdu na to, kim s¹, ile maj¹ lat, czym siê zaj-
muj¹, jaki maj¹ status itd. Jeœli jednak to siê od-
bywa nie u przyk³adowego aktora czy skrzypka,
ale w urzêdzie albo w zak³adzie mechanicznym, to
w ka¿dej chwili w przypadku na przyk³ad kontroli
Pañstwowej Inspekcji Pracy mo¿e byæ postawiony
zarzut, ¿e jest to nielegalne zatrudnienie. Dlatego
pracodawcy nie przyjmuj¹ praktykantów. Jak oni
maj¹ siê wyt³umaczyæ? Maj¹ powiedzieæ: nie, to
jest praktykant. Nie, to jest nielegalne zatrudnie-
nie. W zwi¹zku z tym trzeba uregulowaæ tê kwe-
stiê i wskazaæ, ¿e oprócz zatrudnienia na czas
okreœlony, zatrudnienia na okres próbny, czyli
z prawa pracy albo na sta¿, na mocy ustawy o pro-
mocji zatrudnienia, albo oprócz umowy zlecenia
lub umowy o dzie³o, czyli nie z prawa pracy, tylko
z prawa cywilnego, tworzymy now¹ formê, bo to
jest tworzenie nowej formy umowy prawa cywil-
nego, nazwanej umow¹ o praktykê. I wtedy nie ma
¿adnego problemu. I dlatego ta kwestia jest po-
trzebna do uregulowania, tylko ¿e, jak projekto-
dawcy za³o¿yli, w minimalnym zakresie, ¿eby nie
przeregulowywaæ tej kwestii.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wiek. Wiek
od szesnastu lat.)

Teraz wiek. My uwa¿amy, ¿e propozycja pañ-
stwa senatorów zg³oszona i przeg³osowana na po-
siedzeniu komisji jest s³uszna. Dlaczego? Dlate-
go, ¿e tak de facto intencj¹ projektodawców,
o czym jestem przekonany, by³o to, ¿eby tak¿e u-
czniowie szkó³ œrednich mogli odbywaæ te prakty-
ki, choæby w wakacje. Trudno sobie wyobraziæ na
przyk³ad, ¿eby uczeñ liceum albo technikum nie
móg³, skoro ma dwa miesi¹ce wakacji, podczas
czêœci tych wakacji pójœæ na praktykê, na przy-
k³ad na miesi¹c, powiedzmy, uczeñ technikum
mechanicznego do zak³adu mechanicznego albo
do jakiegoœ zupe³nie innego. Za³ó¿my, ¿e on siê
kszta³ci w jakimœ zawodzie, ma praktyki szkolne,
ale chcia³by poznaæ równie¿ inny zawód. W zwi¹z-
ku z tym, gdyby pozostawiono ten limit i okreœle-
nie „absolwent szko³y ponadgimnazjalnej”, to tyl-
ko studenci by siê kwalifikowali, a uczniowie
szkó³ œrednich – ju¿ nie. Nie obawia³bym siê je-
dnak o ¿adne kwestie, je¿eli chodzi o ochronê ta-
kiej osoby. Pamiêtajmy: tworzymy pewn¹ ustawê
i nowe przepisy, ale zgodnie z praktyk¹ i technik¹
legislacyjn¹ wszystkie one musz¹ byæ umieszczo-
ne w systemie prawa. A wiêc to nie znaczy, ¿e
w ka¿dej ustawie trzeba wszystko regulowaæ, bo
inne ustawy to reguluj¹. I tak samo nie ma ¿adne-
go problemu na przyk³ad z tak¹ kwesti¹, czy piê-
tnastolatek mo¿e zawrzeæ umowê zlecenia. Mo¿e
czy nie mo¿e? Mo¿e, je¿eli jego opiekun ustawowy
wyrazi zgodê. No i tyle. I ¿adna ustawa w sensie…
Kodeks cywilny o tym nie mówi, prawda, ale inna
ustawa to okreœla. W zwi¹zku z tym tak samo jest
tutaj. Oczywiœcie wszystkie przepisy systemu
prawa bêd¹ mia³y zastosowanie do umowy
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o praktykê. Ta ustawa nie wy³¹cza tych przepi-
sów.

(Senator Kazimierz Wiatr: Chcia³bym coœ spro-
stowaæ…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak jest.

Senator Kazimierz Wiatr:
…poniewa¿ pan minister u¿y³ sformu³owania,

¿e jeœli bêdzie zapis „absolwent szko³y ponadgim-
nazjalnej” to bêd¹ to tylko studenci. Otó¿, jak wie-
my, nie wszyscy absolwenci szkó³ ponadgimnaz-
jalnych s¹ studentami tudzie¿ absolwentami wy-
¿szych uczelni.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld: No, nie, oczywiœcie.)

To po pierwsze.
Po drugie, pan minister powiedzia³ te¿ w ostat-

nim zdaniu, ¿e wszystkie przepisy prawa doty-
cz¹… Otó¿ nie wszystkie, bo kodeks pracy, jak wie-
my, nie, co jest w stosownym artykule zapisane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Powinien pan senator powiedzieæ: czy nie uwa-

¿a pan minister, ¿e… I wtedy by³oby to pytanie,
Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Co do prowokacji pana marsza³ka – chcia³em

tutaj zabraæ g³os ad vocem, ale do wczeœniejszej
wypowiedzi pana ministra w odpowiedzi na zapy-
tanie pani Fetliñskiej o praktyki u senatora, czy to
dobrze, czy Ÿle. OdpowiedŸ powinna byæ uwarun-
kowana tym, czy senator jest z PiS, czy z Platformy
Obywatelskiej. Ale nie wypada³o mi…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo odpowiedzieæ

na to pytanie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:
Nie powinienem nawi¹zywaæ do ostatniego

w¹tku pana senatora, ale powiem szczerze: ja
bym tu nie ró¿nicowa³.

(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Nie ma ¿adnego wyboru tak na-

prawdê.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Czyli jednak bardzo

lekka jest ta ustawa.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Adam Szejnfeld: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy zabierze g³os senator Rachoñ.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wstêpie chcê powiedzieæ, ¿e jest to bardzo

dobry projekt ustawy. Celem ustawy o prakty-
kach absolwenckich jest umo¿liwienie absolwen-
tom szkó³ gimnazjalnych, a wiêc równie¿ studen-
tom wy¿szych uczelni, zdobycie praktycznych
umiejêtnoœci, poznanie specyfiki zak³adu pracy
oraz samej pracy, któr¹ w przysz³oœci bêd¹ wyko-
nywaæ.

Pragnê zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na jeden
bardzo wa¿ny aspekt tej ustawy. Omawiany akt
prawny likwiduje wiele barier i otwiera nowe mo¿-
liwoœci dla realizacji studenckich praktyk waka-
cyjnych. Te praktyki s¹ bardzo wa¿nym elemen-
tem procesu edukacji, szczególnie na uczelniach
technicznych. W dzisiejszych uwarunkowaniach
prawnych przyjêcie studenta na praktykê waka-
cyjn¹ stanowi dla pracodawcy okreœlone k³opoty
i poci¹ga za sob¹ okreœlone koszty. Taki stan rze-
czy, w tym rygory wynikaj¹ce z kodeksu pracy,
szczególnie w okresie dekoniunktury gospodar-
czej, stanowi dla studenta powa¿ny problem ze
znalezieniem miejsca na praktykê wakacyjn¹, no-
tabene wymagan¹ programem studiów. Przed³o-
¿ony projekt ustawy proponuje zupe³nie now¹ re-
gulacjê w obowi¹zuj¹cym systemie prawnym. Re-
gulacja ta umo¿liwia w sposób bezpieczny dla obu
stron zastosowanie instytucji praktyki absolwen-
ckiej, a wiêc nie jest to alternatywa dla instytucji
sta¿u czy te¿ umowy o pracê, o których stanowi
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Jest to nowa propozycja, która uzu-
pe³nia katalog mo¿liwych dobrowolnych form
praktycznego zapoznania siê z warunkami pracy
i wykonania czynnoœci w ró¿nych zawodach bez
koniecznoœci uzyskiwania statusu bezrobotnego.

Na podstawie zapisów procedowanej ustawy
mo¿na jednoznacznie powiedzieæ, ¿e zawieranie
umowy o praktykê absolwenck¹ i nadanie jej
kszta³tu w du¿ej mierze pozostawiono stronom
umowy. Nie ma ona charakteru umowy o pracê,
lecz jest to szczególny typ umowy cywilnopra-
wnej. Dziêki wyraŸnemu okreœleniu, ¿e do prakty-
ki absolwenckiej nie bêd¹ mia³y zastosowania
przepisy prawa pracy, strony mog¹ elastycznie
i bezpiecznie u³o¿yæ wzajemne stosunki. Co wiê-
cej, art. 6 ustawy nak³ada na podmiot przyjmu-
j¹cy na praktykê obowi¹zek zapewnienia prakty-
kantowi bezpiecznych i higienicznych warunków
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odbywania praktyki oraz odpowiednich œrodków
ochrony indywidualnej. Kolejny wa¿ny zapis to
art. 5 ust. 3, który zakazuje przyjmowania na
praktyki do prac szczególnie niebezpiecznych.
Pozytywnie nale¿y równie¿ oceniæ objêcie ochron¹
praktykantów poprzez przepisy zawarte w usta-
wie o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób
zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicz-
noœciach oraz dostosowanie brzmienia przepisów
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych w przypadku wyp³acania praktykanto-
wi œwiadczeñ pieniê¿nych.

Wysoka Izbo! W Polsce od wielu lat uczniowie,
a przede wszystkim studenci i absolwenci podej-
muj¹ prace w ró¿nej formie, w tym równie¿ w formie
praktyk bezp³atnych. Bardzo czêsto ta grupa m³o-
dych ludzi ze wzglêdu na brak przepisów, które pro-
ponuje omawiany projekt ustawy, pracuje bez ja-
kiegokolwiek zabezpieczenia prawnego. Innymi s³o-
wy, instytucja praktyk absolwenckich przyczyni siê
do polepszenia aktualnej sytuacji ludzi m³odych na
rynku pracy, stworzy im bezpieczne warunki oraz
mo¿liwoœci wykazania siê kompetencjami zawodo-
wymi przy zastosowaniu legalnych rozwi¹zañ.

W moim g³êbokim przekonaniu ta inicjatywa,
zmierzaj¹ca do poszerzenia katalogu mo¿liwych
form dobrowolnego odbywania praktyk w zak³a-
dach pracy, zas³uguje na pe³n¹ aprobatê.
W zwi¹zku z tym g³osowaæ bêdê za przyjêciem tej
ustawy wraz z poprawkami, o co apelujê równie¿
do wszystkich kole¿anek i kolegów. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczys³aw Augustyn.
Zapraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Sam tytu³, ale i treœæ ustawy kieruje nasz¹

uwagê na dwa elementy rzeczywistoœci, mianowi-
cie na kszta³cenie zawodowe dzieci i m³odzie¿y
w Polsce oraz na rynek pracy. Rzeczywiœcie jest
tak, ¿e system kszta³cenia zawodowego w Po-
lsce…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze… Z tak¹ uwag¹ s³ucha³em pa-

na.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W³aœnie,

Panie Senatorze… W czasie omawiania tej ustawy
jest du¿o rozmów w podgrupach, które wola³bym
wyciszyæ.)

System kszta³cenia zawodowego w Polsce,
a tak¿e kszta³cenia ustawicznego, które by³y ostat-

nio badane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, wykazu-
je bardzo wiele mankamentów. Podstawowy z nich
to ten, ¿e wci¹¿ jeszcze znakomita wiêkszoœæ szkó³
kszta³ci na kierunkach, które s¹ ju¿ dzisiaj nad-
wy¿kowe na rynku pracy. Nastêpnym mankamen-
tem jest to, ¿e w kszta³ceniu zawodowym nie potra-
fimy daæ m³odzie¿y wystarczaj¹cych umiejêtnoœci,
które by³yby przydatne pracodawcom. Skutek tego
na rynku pracy jest widoczny.

Otó¿ z powodu bezrobocia najbardziej cierpi¹
ludzie m³odzi, poniewa¿ nie wchodz¹ na rynek
pracy z odpowiednimi kwalifikacjami, z odpowie-
dnimi umiejêtnoœciami. To, ¿e jest wœród nich tak
du¿e bezrobocie – dwuipó³krotnie wiêksze ni¿
w innych grupach zawodowych – musi nas zmar-
twiæ w obliczu kryzysu, kiedy kolejni absolwenci
wp³ywaj¹ na rynek pracy. Z czym przychodz¹?
W tym systemie okazuje siê, ¿e przychodz¹ bez
odpowiedniego przygotowania.

Dlatego tê ustawê trzeba witaæ z wielkim uzna-
niem i wydaje mi siê, ¿e jest ona jak¹œ szans¹ na
to, by znaczn¹ czêœæ tej m³odzie¿y, która w 25%
stanowi grupê d³ugotrwale bezrobotnych, wy-
ci¹gn¹æ z tego stanu. Ma³ymi krokami. Na po-
cz¹tek niech bêd¹ chocia¿by te sta¿e absolwen-
ckie, dlatego ¿e tam mo¿na nabyæ praktycznych
umiejêtnoœci i dowiedzieæ siê u konkretnego pra-
codawcy, jak ta robota wygl¹da.

Niektórzy twierdz¹, ¿e jest tu jakaœ mo¿liwoœæ
wykorzystywania pracy tych m³odych ludzi. To ja-
kieœ nieporozumienie. Tak naprawdê dzisiaj jest
trudno znaleŸæ pracodawcê, który chcia³by przy-
jmowaæ na praktyki. I to, proszê pañstwa, trzeba
zmieniæ. Dlaczego pracodawcy nie chc¹ przyjmo-
waæ na praktyki? Dlatego, ¿e zbyt czêsto jest tak,
¿e praktykanta ka¿e siê traktowaæ tak jak praco-
wnika, z wszystkimi obostrzeniami kodeksu pra-
cy. To jest za wiele, to siê nie mog³o udaæ, dlatego
próba takiej konstrukcji ustawy, by odbywanie
praktyk by³o zwyk³¹ umow¹ cywilnoprawn¹, któ-
ra w znacznej mierze wy³¹cza stosunek prakty-
kanta z daj¹cym praktykê spod rygorów kodeksu
pracy, jest jak najbardziej godna pochwa³y. Tym,
którzy mówi¹, ¿e tu coœ grozi m³odym ludziom,
czêsto m³odocianym, warto powiedzieæ, ¿e tak do
koñca to wy³¹czenie nie obowi¹zuje, bo tam, gdzie
chodzi o pracodawcê, czyli takiego, który zatru-
dnia pracowników, w œwietle art. 304 kodeksu
pracy zapisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny
pracy zawarte w art. 207 obowi¹zuj¹.

Gdzie one nie obowi¹zuj¹? W³aœnie w tych
przypadkach, o których pan minister mówi³ tro-
chê ¿artobliwie, jak ten przyk³ad o skrzypku. Ale
tych przyk³adów jest du¿o wiêcej, i to du¿o po-
wa¿niejszych. Na przyk³ad u prawnika, kiedy nie
jest on pracodawc¹, a chce przyj¹æ œwie¿o upie-
czonego absolwenta studiów prawniczych, który
akurat nie dosta³ siê na aplikacjê. Mo¿e przyj¹æ
na tak¹ praktykê absolwenck¹, chocia¿ na krót-
ko. To naprawdê czasem jest praktyka u mistrza,
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a czasem choæby pierwsze doœwiadczenie zawo-
dowe.

Dlatego uwa¿am, ¿e tê ustawê nale¿y poprzeæ,
a w takich sytuacjach, o których mówi³ pan mini-
ster i jak¹ ja poda³em jako przyk³ad, wyraŸnie wi-
daæ, ¿e zniesienie rygorów kodeksu pracy bêdzie
zachêca³o do dzia³ania i do przyjmowania prakty-
kantów. Dobrze, ¿e nie bêd¹ oni tracili prawa do
swojego statusu bezrobotnego, bo wtedy nawet te
niewielkie pieni¹dze by³yby w zamian za zasi³ek,
co stanowi³oby trudny wybór. Skoro jednak w po-
prawkach proponuje siê, a¿eby to zmieniæ, z ca³e-
go serca je popieram, jak i poprawkê obni¿aj¹c¹
wiek osób, których to dotyczy.

Ale ¿eby by³y one konsekwentne, chcia³bym
z³o¿yæ na rêce pana marsza³ka projekt poprawki
odnosz¹cej siê do art. 2, bo po prostu przez prze-
oczenie w ust. 1 zmieniono szko³ê ponadgim-
nazjaln¹ na gimnazjum, a w ust. 2 tego nie zro-
biono. Myœlê, ¿e dla porz¹dku to powinno zostaæ
zrobione.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Górecki.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Powiem króciutko. Jest to bardzo ciekawa, in-

teresuj¹ca ustawa, która jest potrzebna. Konsul-
towa³em to z m³odzie¿¹, ze studentami. Zaintere-
sowanie jest ogromne, zw³aszcza wœród studen-
tów, którzy studiuj¹ na kierunkach humanistycz-
nych, na tych kierunkach, po których trudniej
jest o pracê. W opinii wielu studentów jest wrêcz
wola, by by³ to obligatoryjny system praktyk dla
tych ludzi, którzy mogliby zdobywaæ jakieœ do-
œwiadczenie w pracy i potem mieæ dokument u³at-
wiaj¹cy im zdobycie pracy. Powtarzam: jest bar-
dzo du¿e zainteresowanie i pozytywnie odbieraj¹
to tak¿e przedsiêbiorcy. Jest to legalizacja wielu
nieformalnych, jak powiedzia³bym, dzikich form
zatrudniania m³odzie¿y.

(Senator Stanis³aw Kogut: Jakich dzikich?)
Legalizacja, a jednoczeœnie pewna ochrona

prawna, bo dzia³a tu jednak kodeks cywilny.
Jeœli chodzi o wiek, o te szesnaœcie lat, o czym

dyskutowaliœmy na posiedzeniu komisji, to uwa-
¿am, ¿e zapis w art. 2 w ust. 1: osoba, która ukoñ-
czy³a szko³ê ponadgimnazja³n¹, jest s³uszny.
Przed chwil¹ dyskutowa³em z prawnikami. Zgod-
nie z kodeksem cywilnym m³ody cz³owiek ma pra-
wo podpisaæ umowê, ale musi to potwierdziæ opie-
kun prawny, i nie ma tu ¿adnych uchybieñ. Jes-
tem przeciwnikiem zmiany i propozycji senatora

Skorupy, by to przed³u¿yæ do trzydziestego pi¹te-
go roku ¿ycia, bo to ju¿ bêdzie praktyka.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ja bym by³ za tym,
¿eby to obni¿yæ.)

W moim pojêciu, trzeba by tê ustawê dobrze
wypromowaæ, po to, ¿eby m³odzie¿ z niej korzysta-
³a, i jak najszybciej wprowadziæ j¹ w ¿ycie. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa.
Proszê.
(Senator Stanis³aw Kogut: Zapiszcie mnie tam.)
Proszê zapisaæ pana senatora Koguta.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Przedstawiony tekst ustawy o praktykach ab-

solwenckich, przyjêty przez Sejm RP w dniu
16 czerwca 2009 r., stanowi wa¿ny aspekt inicju-
j¹cy nowe rozwi¹zania w zakresie systemu regu-
lacji prawnych dotycz¹cych mo¿liwoœci odbywa-
nia przez absolwentów szkó³ ponadgimnazjal-
nych i wy¿szych praktyk zawodowych, u³atwia-
j¹cych zdobycie kompetencji przydatnych do wy-
konywania przysz³ej pracy zawodowej. Operacjo-
nalizacja wiedzy teoretycznej, czêsto nieprzysta-
j¹cej do praktycznych potrzeb i wymagañ wyko-
nywanych czynnoœci zawodowych, jest kwesti¹
niezmiernie wa¿n¹ w kompetentnym przygotowa-
niu profesjonalnych kadr w ka¿dym sektorze za-
trudnienia.

Przewidywane regulacje, zw³aszcza te dotycz¹ce
wszelkich u³atwieñ w zasadach formalnoprawnej
organizacji praktyk absolwenckich zwiêksza-
j¹cych szansê aktywizacji zawodowej m³odych lu-
dzi, s¹ jak najbardziej po¿¹dane. Dziêki nim praco-
dawcy z wiêkszym zaanga¿owaniem rozpatrywaæ
bêd¹ tê formê doskonalenia zawodowego, a poten-
cjalni pracobiorcy w osobach praktykantów zyska-
j¹ szansê nabycia rzeczywistych umiejêtnoœci,
których bêdzie siê od nich wymagaæ od momentu
podjêcia pracy zawodowej, byæ mo¿e nawet u pod-
miotu umo¿liwiaj¹cego odbywanie praktyki. To
z kolei stanowi szereg korzyœci z punktu widzenia
praktykanta, który okres odbywania praktyki bê-
dzie móg³ wliczyæ w d³ugoœæ okresu ci¹g³oœci pracy
u tego samego pracodawcy.

Na uwagê zas³uguje tak¿e punkt odnosz¹cy siê
dowy³¹czeniapraktykantazdzia³añ ipracszczegól-
nie niebezpiecznych, w myœl rozumienia odpowied-
nich przepisów, których nie mo¿na wykonywaæ bez
odpowiedniego przygotowania pracownika.

Szczególnie wart pozytywnego podkreœlenia
jest tu aspekt zwiêkszenia konkurencyjnoœci na
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rynku pracy przysz³ych absolwentów, co w dzi-
siejszej sytuacji geoekonomicznej jest na rynku
zatrudnienia niezwykle istotn¹ kwesti¹.

Godny odnotowania jest równie¿ fakt, i¿ zapro-
ponowane rozwi¹zania nie bêd¹ stanowi³y dodat-
kowego obci¹¿enia finansowego dla bud¿etu pañ-
stwa, a uwzglêdniaj¹c przywileje pracodawców,
równoczeœnie zapewni¹ potencjalnym praktykan-
tom niezbêdn¹ ochronê przed ewentualnymi nad-
u¿yciami ze strony nieuczciwych pracodawców.

Odnosz¹c siê do wymienionych pozytywnych
aspektów wprowadzenia ustawy, proponujê
uwzglêdnienie uwag i poprawek, które mog³yby
jej stosowanie uczyniæ optymalnym.

Okreœlenie „praktyka absolwencka dla s³ucha-
cza szko³y wy¿szej” wy³¹cza z proponowanej regula-
cji praktyki studenckie, które mo¿na i nale¿y odbyæ
w trakcie studiów. Troska o rynek pracy i umocnie-
nie umiejêtnoœci potrzebnych absolwentom w pra-
cy zawodowej jest coprawdaronieniemkrokodylich
³ez przez pracodawców, bo chodzi tu przecie¿ o se-
zonow¹ si³ê robocz¹ zatrudnion¹ poza kodeksem
pracy, ale ka¿da taka praca dla absolwenta to mo¿-
liwoœæpokazaniaswoichzalet i ewentualneprzysz³e
zatrudnienie na podstawie umowy o pracê. Próg
trzydziestu lat jako cenzura za³apania siê na wspar-
cie przewidziane w regulacji jest za niski i nale¿a³o-
by go podwy¿szyæ do trzydziestu piêciu lat. W Unii
Europejskiej mianem m³odzie¿y okreœlamy osoby
do trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia.

W art. 3 jest mowa o tym, ¿e praktyka mo¿e byæ
odbywanaodp³atnie lubnieodp³atnie, alenieustala
siê kryteriów dotycz¹cych odbywania praktyki, co
mo¿e otwieraæ mo¿liwoœæ wywierania presji na
praktykanta przez pracodawcê w kwestii warun-
ków odbywania praktyki. W druku nr 1701 w roz-
dziale „Ocena skutków regulacji” w pkcie 3 jest mo-
wa o woli stron w kwestii zawierania umów. Ale bra-
kuje jednoznacznych kryteriów dodatkowych
okreœlaj¹cych ich warunki. Ustawa powinna jasno
okreœlaæ, kiedy praktyka absolwencka mo¿e byæ
nieodp³atna, a kiedy odp³atna. Mo¿na wykorzystaæ
liczbê godzin przepracowanych w ci¹gu tygodnia
i na tej podstawie okreœliæ honorarium. Ustalenie
minimalnej i maksymalnej liczby godzin praktyk
w tygodniu pozwoli jasno okreœliæ rodzaj praktyki –
p³atna lub nieodp³atna. Liczba godzin w tygodniu
nie powinna byæ mniejsza ni¿ piêtnaœcie. Wi¹¿e siê
to z tym, ¿e sta¿ysta, jeœli ma zdobyæ jakiekolwiek
doœwiadczenie, musi przebywaæ na terenie zak³adu
pracy co najmniej piêtnaœcie godzin w tygodniu. Ta-
ka liczba godzin pozwoli mu na zdobycie podstawo-
wego doœwiadczenia w zakresie wykonywanego za-
wodu. Ponadto wyznaczony tygodniowy wymiar
czasu praktyki jasno okreœli rodzaj podpisywanej
umowy ze sta¿yst¹. W pakiecie o¿ywiaj¹cym za-
trudnienie m³odzie¿y proponowana ustawa jest
krokiem w dobrym kierunku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kogut, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie! Panie Mini-

strze! Szanowni Pañstwo!
Wydaje mi siê, ¿e ta ustawa idzie w bardzo do-

brym kierunku. Ka¿dy z senatorów, który wchodzi
na mównicê, mówi, ¿e to popieraj¹ uczelnie techni-
czne. A ja mogê powiedzieæ, ¿e uczelnie medyczne,
uczelnie, które kszta³c¹ rehabilitantów, te¿ to po-
pieraj¹. Ino, Panie Ministrze, trzeba by by³o zasta-
nowiæ siê nad jednym. Wiem, ¿e na praktyki przy-
chodz¹ studenci skierowani przez uczelniê.
W zwi¹zku z tym pracodawcy czasem tak to traktu-
j¹, ¿e uczelnia musi zap³aciæ za praktykê. I to jest
faktycznie taka kwestia, któr¹ nale¿y póŸniej ure-
gulowaæ. Nie ukrywam… Ja prowadzê bardzo du¿¹
fundacjê, gdzie przyjmujemy bardzo du¿o m³odych
ludzi. I powiem, bo tu jest pani minister Fedakowa,
¿e faktycznie ci m³odzi ludzie, którzy przychodz¹ do
nas z bezrobocia, s¹ najlepszymi pracownikami.
Trzeba powiedzieæ, ¿e jest wiele programów, na
przyk³ad przyjêcie na sta¿. Ludzie przychodz¹ na
szeœciomiesiêczny sta¿, który mo¿na przed³u¿yæ
o trzy miesi¹ce, ale potem czasami nie ma mo¿liwo-
œci ich zatrudnienia. I trzeba by by³o znaleŸæ jakieœ
rozwi¹zanie, ¿eby ten sta¿ trochê przed³u¿yæ. Uwa-
¿am, ¿e te praktyki absolwenckie, przewidziane na
trzymiesi¹ce…Zastanawia³emsiê, czyniewyst¹piæ
o ich przed³u¿enie do szeœciu miesiêcy, a nawet d³u-
¿ej. Ale rozumiem, ¿e to przypada na okres, kiedy
studenci, bo to te¿ dotyczy studentów, maj¹ waka-
cje. I w zwi¹zku z tym nawet nie sk³ada³em wnios-
ku, ¿eby to przed³u¿aæ do szeœciu miesiêcy.

Ja akurat jestem przeciwnikiem tych trzydziestu
piêciu lat, choæ mój szanowny kolega z gór sk³ada
tak¹ poprawkê. Drodzy Pañstwo, w wieku trzydzie-
stu piêciu lat to cz³owiek ma ju¿ rodzinê za³o¿on¹.
No nie wiem, nie chcê wypowiadaæ siê za tym…

(G³os z sali: Ale m³odzie¿.)
…¿eby ten wiek obni¿aæ, ale zawsze by³a taka

praktyka, ¿e studenci byli traktowani, ¿e tak po-
wiem, ulgowo do dwudziestu szeœciu lat. Ja mogê
powiedzieæ jako kolejarz o ulgach kolejowych,
o tym, ¿e one przys³ugiwa³y do dwudziestu sze-
œciu lat. Ale jak w ustawie jest zapis o trzydziestu
latach, to te¿ nie bêdziemy protestowaæ. Mój sza-
nowny kolega senator przys³a³ nam wyœmienitego
rehabilitanta na praktykê, jemu op³aci³o siê przy-
jechaæ z Warszawy do dalekich Stró¿, ¿eby fakty-
cznie pracowaæ. To œwiadczy o tym, ¿e cz³owiek
chce pracowaæ.

¯eby ju¿ nie przed³u¿aæ, powiem, ¿e na pewno je-
stem za tym, ¿eby by³y praktyki absolwenckie, zde-
cydowanie bêdê g³osowa³ za. Ale proszê pañstwa
ministrów o sta¿e, o to, o czym powiedzia³em, bo

38. posiedzenie Senatu w dniu 15 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich 109

(senator T. Skorupa)



faktycznie wtedy jest naprawdê tragedia. Nie zga-
dzam siê z panem senatorem Augustynem, ¿e
wszyscypracodawcynieprzyjmuj¹m³odzie¿y.Aku-
rat to, co tu mówiê, œwiadczy o tym, ¿e jest inaczej.
U nas 95% to s¹ ludzie m³odzi, w przedziale wieku
od dwudziestu trzech do trzydziestu lat. S¹ te¿ po-
rz¹dni pracodawcy. Myœmy siê tak uparli tu dzi-
siaj… Ile¿ by³o mowy o tym, ¿e wszyscy pracodawcy
tos¹ ludzienieuczciwi, to s¹ ludzie, którzy inoupra-
wiaj¹ korupcjê. Drodzy Pañstwo, na pewno tak nie
jest, choæ jakiœ procent tych nieuczciwych oczywi-
œcie jest. Dziêkujê serdecznie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Jak rozumiem, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
(Senator Janina Fetliñska: Ja jeszcze dwa zda-

nia chcia³abym powiedzieæ.)
Ale dwa zdania.
Proszê bardzo, Pani Senator.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e lepiej

z miejsca?)

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo,

rzeczywiœcie, powiem dwa zdania. Ustawa z lotu
ptaka wydaje siê wspania³a: jest dobrze przygoto-
wana, daje szerokie pole do dzia³ania i szansê ab-
solwentom. Mam tylko jedn¹ tak¹ myœl, mo¿e
z punktu widzenia ¿aby, czy na pewno to nie bêdzie
wykorzystane negatywnie, czy nie zgubi nas chci-
woœæ i nieuczciwoœæ, bo to nie s¹ wcale takie nieco-
dzienne cechy. Ale to bêdzie jakiœ test na przy-
sz³oœæ dla nas. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê pañstwa informujê, ¿e lista mówców zo-

sta³a wyczerpana.
Przemówienia w dyskusji z³o¿yli senatorowie:

Bisztyga, Zaj¹c i Grzyb*. Wnioski legislacyjne z³o-
¿yli senatorowie: Gruszka, Augustyn i Skorupa.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan ustosunko-
waæ siê teraz czy na posiedzeniu komisji do przed-
stawionych wniosków?

Pan minister Szejnfeld siê zastanawia.
(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Adam Szejnfeld: Panie Marsza³ku, jestem do dys-
pozycji, ale myœlê, ¿e lepiej bêdzie na posiedzeniu
komisji.)

Rozumiem.
W takim razie, Panie Ministrze, bardzo dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê trzy komisje, Komisjê
Gospodarki Narodowej, Komisjê Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, o ustosunkowanie siê do przedstawionych
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozda-
nia w tej sprawie.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkujê bardzo raz jeszcze, Panie Ministrze, za
bytnoœæ w trakcie omawiania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz
ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 591,
a sprawozdania komisji w drukach nr 591A i B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, pana senatora Piotra Grusz-
czyñskiego, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji. A potem bêdzie mówi³ pan senator Rulewski.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
8 lipca na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych by³a omawiana ustawa
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz ustawa o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zosta³a przyjêta przez Sejm w dniu
26 czerwca bie¿¹cego roku, a jest nowelizacj¹
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Celem
ustawy jest zwiêkszenie kwoty œrodków na ra-
chunkach ubezpieczonych w otwartych fundu-
szach emerytalnych. Zmienia ona uregulowania
dotycz¹ce op³aty, czyli prowizji od sk³adki emery-
talnej przekazywanej na otwarty fundusz emery-
talny, pobieranej przez fundusz, a tak¿e uregulo-
wania dotycz¹ce op³at za zarz¹dzanie aktywami
funduszy. Op³ata potr¹cona z p³aconych sk³adek
zostaje ustalona na poziomie nie wiêkszym ni¿
3,5% – do tej pory op³ata ta by³a na poziomie 7%.
Chcê zwróciæ uwagê, ¿e w poprzedniej ustawie by³
zapis mówi¹cy, ¿e od roku 2014 mia³ byæ wprowa-
dzony w³aœnie poziom 3,5%, czyli projekt tej usta-
wy skraca okres wprowadzenia tej ni¿szej op³aty.

W zakresie wysokoœci op³aty za zarz¹dzanie
otwartym funduszem dokonano zmian tabelary-
cznych. Ja mo¿e tych zmian nie bêdê pañstwu
przedstawia³, poniewa¿ one s¹ zawarte w ustawie.
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Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê, ¿e zmiana dotyczy
ostatniego punktu w tej tabeli, to jest czêœci doty-
cz¹cej najwy¿szych aktywów. Dotyczy to kwoty
65 miliardów z³, a w tej ustawie mówimy o kwocie
45 miliardów z³. Z tego tytu³u zosta³y wprowadzone
inne stawki, inne op³aty, i s¹ one na poziomie
15,5 miliarda z³. Poprzednio wygl¹da³o to w taki
sposób, ¿e prowizja od kwoty 65 miliardów z³ wy-
nosi³a 13,6 miliona plus 0,005% ponad tê kwotê.

Otwarte fundusze emerytalne zosta³y zobligo-
wane do dostosowania swoich statutów do wy-
mienionych przepisów. Przyjête uregulowania bê-
d¹ obowi¹zywa³y od 1 stycznia 2010 r.

Proszê pañstwa, chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e
ta ustawa jest ustaw¹ o znacz¹cych skutkach,
poniewa¿ dotyczy czternastu milionów ubezpie-
czonych, i w moim odczuciu impulsem do wpro-
wadzenia tych zmian dotycz¹cych w³aœnie op³at
by³y wyniki finansowe za rok 2008. Chcê przy-
pomnieæ, ¿e otwarte fundusze emerytalne wyka-
za³y straty na poziomie niespe³na 15 miliar-
dów z³.

Na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych by³ przedstawiciel firmy lobbingo-
wej, nie bra³ jednak udzia³u w dyskusji.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w imieniu Ko-
misji Bud¿etu i Finansów Publicznych wnoszê
o przyjêcie wymienionego projektu ustawy i pro-
szê o jej poparcie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

ki Spo³ecznej, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej, podob-

nie jak komisja bud¿etu, rozpatrywa³a omawian¹
ustawê i w trakcie dyskusji nad t¹ ustaw¹ pojawi-
³o siê kilka g³osów. Oczywiœcie jest to przed³o¿enie
rz¹dowe i rz¹d konsekwentnie broni³ swojego sta-
nowiska, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e konstytucja
nak³ada na pañstwo odpowiedzialnoœæ za zabez-
pieczenie spo³eczne, w tym ubezpieczenia, i dlate-
go regulacje powinny obejmowaæ nie tylko kwe-
stie obserwacji czy swoistego arbitra¿u, ale nak³a-
daæ wrêcz obowi¹zek ingerencji, poniewa¿ w ka-
sach OFE spoczywaj¹ aktywa publiczne. Aktywa
publiczne, dla których notabene istniej¹ gwaran-
cje ustawowe, nie tylko co do ich realnoœci, ale
i gwarancje w przypadku niesprawdzenia siê po-
szczególnych funduszy, mam tu na myœli odpo-
wiedzialnoœæ pañstwa w przypadku upad³oœci.

Powiem szczerze, stanowisko rz¹du by³o szeroko
umotywowane, bogate, i myœlê, ¿e dobrze przygo-
towane, jeœli chodzi o adwersarzy.

A stron¹ przeciwn¹ by³a izba samorz¹dowa to-
warzystw ubezpieczeniowych, która, po pierwsze,
dowodzi³a, ¿e te kolejne ju¿ zmiany po ustawie
w 2003 r. naruszaj¹ wiele zasad konstytucyjnych,
a po drugie, zapowiedzia³a zaskar¿enie ustawy do
Trybuna³u Konstytucyjnego, a byæ mo¿e nawet do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europej-
skich. Pos³ugiwano siê tu przyk³adem sprawy Eu-
reko, w któr¹ rz¹d ingerowa³.

W wyniku dyskusji, która oczywiœcie mia³a
cechy, powiedzia³bym, umiarkowanej dyskusji,
bo senatorowie starali siê spogl¹daæ na dwie
strony, a tak¿e wobec zapowiedzi rz¹du, ¿e to
nie jest jego ostatnie s³owo w tym usprawnianiu
dzia³ania funduszy… Chcia³bym jeszcze przy-
pomnieæ, co by³o podkreœlane w Sejmie i co zna-
laz³o siê w deklaracjach rz¹du, ¿e to jest w grun-
cie rzeczy jedynie gaszenie po¿aru, który jest
skutkiem pewnych faktów, przedstawionych
zreszt¹ przez mojego szanownego przedmówcê,
czyli z jednej strony gromadzenia siê du¿ych do-
chodów, nieuzasadnionych dochodów – w moim
przekonaniu, dochodów za administrowanie sy-
stemem, a nie za gospodarowanie tym syste-
mem – a z drugiej strony jednak redukcji,
wprawdzie niewielkiej, ale jednak redukcji
sk³adki emerytalnej. Rz¹d zapowiedzia³ czy
wrêcz oœwiadczy³, ¿e jest bliski przes³ania do
parlamentu kolejnych inicjatyw, które zmieni¹
regulator motywacyjny funduszy, przesun¹
z tych funkcji administracyjnych, o których
przed chwil¹ wspomnia³em, na rzecz, jak mówi
ustawa, zwiêkszenia rentownoœci. Przy czym
rz¹d przewiduje wzmocnienie rentownoœci po-
przez zwiêkszenie konkurencyjnoœci, rozumia-
nej jako gra czy te¿ aktywnoœæ w zakresie inwe-
stowania, oraz poprzez zmianê ceny. Zreszt¹
ustawodawca zak³ada³ zmianê ceny ju¿
w 2003 r., ju¿ wówczas bowiem zak³adano, ¿e
w miarê wychodzenia z tego okresu inkubacyj-
nego cena bêdzie siê zmienia³a.

Rz¹d na nasze ¿yczenie przedstawi³ opiniê
rzecznika ubezpieczonych, z której wynika, ¿e
rzecznik popiera te zmiany. Jedyne zastrze¿enia,
jakie wnosi, to zastrze¿enia co do zachowania ter-
minów niezbêdnych do wprowadzenia przez fun-
dusze we w³aœciwym czasie postanowieñ ustawo-
wych, co siê przek³ada na koniecznoœæ informo-
wania. Z innych dokumentów wynika, ¿e zwi¹zki
zawodowe nie tylko nie wnios³y zastrze¿eñ, ale na
posiedzeniu Komisji Trójstronnej popar³y tê usta-
wê. Z dyskusji wynik³o równie¿, ¿e zastrze¿enia
Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych,
dotycz¹ce konsultacji, s¹ chybione, poniewa¿ od
prawie roku ma miejsce debata z udzia³em me-
diów i innych instytucji nad zmianami zwi¹zany-
mi z funkcjonowaniem funduszy.
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I w tej sytuacji pan przewodnicz¹cy podda³ ten
projekt pod g³osowanie i w g³osowaniu – przy
czym nie by³o g³osów przeciwnych, ale niektórzy
wstrzymali siê od g³osu – przyjêto rekomendacjê
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej dla Wysokiej
Izby, aby raczy³a przyj¹æ ustawê bez poprawek.
I na tym chcia³bym zakoñczyæ rekomendacjê mo-
jej komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Bisztyga siê zg³asza, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Mam pewne pytania do senatorów sprawo-

zdawców, ale zanim je zadam, zrobiê tutaj uk³on
w stronê rz¹du, bo jednak jest to projekt bardzo
oczekiwany i przez wiele œrodowisk akceptowany.

Z wielkim zdziwieniem i zaniepokojeniem
przeczyta³em informacjê, która zburzy³a ten
mój dotychczasowy os¹d, a któr¹ otrzyma³em
do skrzynki – pañstwo senatorowie pewno te¿
– wystosowan¹ przez kancelariê prawn¹ na zle-
cenie towarzystwa emerytalnego „Aviva”. Za-
rzuca siê w niej wrêcz… Chcia³bym panów spra-
wozdawców zapytaæ, bo pewno panowie znacie
ten materia³, jaki jest wasz do niego stosunek.
To, co mnie szczególnie niepokoi, to zarzut doty-
cz¹cy niekonstytucyjnoœci, naruszenia zasady
ochrony praw nabytych. To bêdzie pewno pyta-
nie do pani minister, czy faktycznie zmniejsze-
nie wysokoœci op³at ze sk³adek do 3,5% od stycz-
nia 2010 r., a nie, jak mia³o byæ, od stycznia
2014 r., narusza tê zasadê i dlaczego tak siê sta-
³o, je¿eli chodzi o to zmniejszenie. Nie mówi¹c
ju¿ o tym, ¿e jest zasada równoœci. Nie wiem, jak
to trzeba oceniaæ i czy zasada równoœci zosta³a
z³amana, poniewa¿ postanowienia projektu
prowadz¹ do dyskryminacji poœredniej fundu-
szy emerytalnych z aktywami netto przekracza-
j¹cymi 45 miliardów z³.

I do pana Jana Rulewskiego. To, co czytam
w tym materiale, jest w zupe³nej sprzecznoœci
z tym, co pan mówi³. Tu jest zarzut, ¿e projekt nie
zosta³ poddany konsultacjom spo³ecznym. Z wy-
powiedzi pana senatora wynika³o, ¿e jednak zo-
sta³.

To, co trochê usprawiedliwia tendencyjnoœæ te-
go materia³u, to jest to, ¿e informuje, i¿ kancelaria
prawnicza jest podmiotem wykonuj¹cym zawo-
dow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹.

Zada³em pytania i bardzo proszê o odpowiedŸ
na nie. Dziêkujê.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pytañ by³o kilka i bardzo bym prosi³ o wspól-

n¹…
(G³os z sali: To pytania do rz¹du.)
Za rz¹d nie bêdziemy odpowiadaæ.
Tak jest, rzeczywiœcie to opracowania wykona-

ne na zlecenie Commercial Union, a myœlê, ¿e te¿
Nationale Nederlanden. Tylko te dwa podmioty
zg³aszaj¹ zasadnicze zastrze¿enia. W dyskusji,
która mia³a miejsce w komisji rodziny, uda³o siê
wyspecyfikowaæ, ¿e w gruncie rzeczy spór dotyczy
jednego zagadnienia: tej os³awionej tabelki i osta-
tniej pozycji, gdzie rzeczywiœcie jest zapisane, ¿e
podmiotom, które osi¹gn¹ stan aktywów na po-
ziomie 45 milionów z³, z racji przyp³ywu nowych
cz³onków – a jest oczywiste, ¿e to bêdzie mia³o
miejsce, nie jest tylko oczywiste w jakiej proporcji
– nie wzrosn¹, jak ustawa mówi, nie tyle wynagro-
dzenia, ile koszty. Tak wiêc nie bêd¹ one mog³y
pobieraæ z aktywów œrodków na zwiêkszone kosz-
ty. Rzeczywiœcie jest tam bardzo sztywna granica,
nazwana przez kancelariê limitem.

A odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie pana se-
natora, powiem, ¿e opracowania te dowodz¹, ¿e
jest to naruszanie praw nabytych w toku, bo w to-
ku jest dzia³alnoœæ i w toku czy w biegu – mo¿e tak
jêzykiem felietonowym – zmienia siê zasady gry.
I to po raz wtóry, i w sposób arbitralny, bez szcze-
gólnego uzasadnienia.

Drugie pytanie dotyczy³o konsultacji. Wszyscy
byliœmy œwiadkami debaty medialnej w pewnym
dzienniku krajowym. Rz¹d oœwiadczy³, ¿e sprawê
porusza³ na Komisji Trójstronnej. Na pewno by³y
wypowiedzi i, ja myœlê, kontakty, czego zreszt¹
dowodz¹ te ekspertyzy czy te¿ te zlecenia dla kan-
celarii adwokackiej… Jeœli te podmioty to zleci³y,
to prawdopodobnie wiedzia³y o zamiarach rz¹du
i nie tylko rz¹du. Uczciwie powiedzmy, ¿e inicjaty-
wa rz¹du nie jest inicjatyw¹ wyprzedzaj¹c¹, naj-
pierw by³y dwie inicjatywy poselskie, PiS oraz
SLD, z tym ¿e o ró¿nym stopniu fragmentaryczno-
œci. Rz¹d przys³uchiwa³ siê konsultacjom, a do-
piero potem wyst¹pi³ z inicjatyw¹. Nie jest ona
spóŸniona, poniewa¿ w tym czasie my w Senacie
i w Sejmie uchwalaliœmy ustawy pomostowe,
uchwalaliœmy ustawy okresowe i kapita³owe, któ-
re przecie¿ te¿ zmienia³y ustawê o funduszach
i wprowadza³y now¹ klientelê – przepraszam za
okreœlenie – i nowe zadania dla tych funduszy.

Niew¹tpliwie te fundusze czuj¹ siê wrêcz do-
tkniête, ale nie chodzi tylko o wielkoœæ. One suge-
ruj¹, ¿e jest to dyskryminacja funduszy pocho-
dz¹cych spoza Polski. I wywodz¹, ¿e naruszone
jest te¿ prawo o swobodzie przep³ywu kapita³u
w Europie.

Przepraszam, jeszcze by³o jakieœ pañskie
stwierdzenie…

(G³os z sali: Niekonstytucyjnoœæ.)
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Niekonstytucyjnoœæ, a wiêc naruszanie praw
nabytych i zasady równoœci, dyskryminacja. Na-
wet w tych opiniach siêga siê do naruszania Euro-
pejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, do poœre-
dniego naruszania zasady dotycz¹cej mienia…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Nie bêdê siê

odnosi³ do niekonstytucyjnoœci, bo nie mam do
tego, ¿e tak powiem, mandatu, ale mogê powie-
dzieæ, ¿e ta ustawa nie jest regulowana prawem
Unii Europejskiej. A co do zarzutów wynikaj¹cych
ze wspomnianej analizy prawnej, to mo¿e odpo-
wiem w nastêpuj¹cy sposób: Panie Senatorze, ja
sobie nie wyobra¿am, ¿eby jakiœ znacz¹cy pod-
miot gospodarczy, który ma podpisan¹ umowê,
gdzie, za³ó¿my, jest zapisane dziesiêæ jednostek
za us³ugê, mia³ w zwi¹zku z aneksem, gdzie jest
zawarta inna propozycja, na przyk³ad osiem je-
dnostek za us³ugê, przystaæ na to bez walki. Ja siê
nie dziwiê, ¿e fundusze emerytalne maj¹ takie
opinie, bo to jest po prostu ich œwiêty obowi¹zek
i interes. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Nie ma wiêcej pytañ. Dziêkujê bar-

dzo.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, oczywiœcie trzeba uwzglêdniæ,

¿e to jest opracowanie firmy lobbystycznej. Zre-
szt¹ dobrze, ¿e pan to podkreœli³, bo inaczej ja bym
to przypomnia³.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

Czy pani minister Fedak pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Je¿eli tak, to zapraszam.

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu rz¹du przedstawiæ ko-

lejn¹ nowelizacjê ustawy o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych.

Rzeczywiœcie rz¹d rozpocz¹³ prace nad t¹ usta-
w¹ wtedy, kiedy zakoñczy³y siê prace nad najpil-
niejszymi ustawami, koñcz¹cymi system emery-

talny i doprowadzaj¹cymi ostatecznie do wyp³aty
emerytur z nowego systemu. Ju¿ wczeœniej, przed
zakoñczeniem tamtych prac, zapowiadaliœmy, ¿e
przyst¹pimy do nowelizacji tej ustawy po to, aby
w portfelach czy w funduszach ubezpieczonych
po prostu zosta³o wiêcej pieniêdzy. Wczeœniej
zwraca³a nam na to uwagê Komisja Nadzoru Fi-
nansowego, która mówi³a o tym, ¿e fundusze
w ci¹gu dziesiêciu lat istnienia nie wytworzy³y
mechanizmów konkurencji miêdzy sob¹, ¿e nie
konkuruj¹ ani cen¹, ani wysokoœci¹ czy jakoœci¹
zysków. Oznacza to tyle, ¿e przez dziesiêæ lat nic
specjalnego siê nie dzia³o, co mia³oby bezpoœredni
wp³yw na wysokoœæ emerytur ubezpieczonych.
Mianowicie sami przyszli emeryci nie byli zainte-
resowani poszukiwaniem funduszy, które by da-
wa³y mniejsz¹ cenê, w zwi¹zku z tym fundusze nie
dawa³y mniejszej ceny. A tak¿e nie by³o bezpoœre-
dniego zwi¹zku miêdzy op³at¹, prowizj¹ a wyso-
koœci¹ aktywów tych funduszy, czyli stopami
zwrotu na zarz¹dzanych aktywach.

I w zwi¹zku z tym postanowiliœmy wprowadziæ
takie mechanizmy i podeszliœmy do problemu ca-
³oœciowo. 29 stycznia przedstawi³am za³o¿enia,
które obejmowa³y wiele spraw oprócz op³at i pro-
wizji. Dotyczy³y one miêdzy innymi innych sposo-
bów akwizycji, pobudzenia konkurencji miêdzy
funduszami i wielu, wielu innych spraw, a przede
wszystkim budowy tak zwanych funduszy bezpie-
cznych, czyli funduszy dla tych ubezpieczonych,
którzy maj¹ od piêciu do dziesiêciu lat do prze-
jœcia na emeryturê.

Jednoczeœnie prowadziliœmy szerokie konsul-
tacje, które koñczy³y siê przysy³aniem nam d³u-
gich uwag, a tak¿e szerokich opinii, równie¿ izby
gospodarczej, komisji nadzoru, ale tak¿e Mini-
sterstwa Finansów. Zw³aszcza do wspó³pracy
z ministrem finansów staraliœmy siê wypracowaæ
przy budowie funduszy inwestycyjnych i ich port-
fela takie zasady, ¿eby przede wszystkim ubezpie-
czeni odnosili z tej nowelizacji jak najwiêksz¹ ko-
rzyœæ, a wiêc, ¿eby by³y wy¿sze emerytury i to lo-
kowanie pieniêdzy tu¿ przed przejœciem na eme-
ryturê by³o bezpieczne.

W miêdzyczasie w Ministerstwie Finansów roz-
poczê³a pracê grupa robocza przy ministrze finan-
sów, która mia³a opracowaæ w³aœnie te wszystkie
zasady inwestycji i organizacji funduszy bezpie-
cznych. Dopiero dwa dni temu otrzyma³am reko-
mendacje tej grupy. W miêdzyczasie zdecydowa-
liœmy siê na podzielenie tych za³o¿eñ i poszliœmy
z nowelizacj¹, która obni¿y³aby op³aty i prowizje.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e w ka¿dym pañstwie euro-
pejskim system emerytalny mo¿e byæ dowolnie
przez to pañstwo kszta³towany. To pañstwo usta-
nawia takie bezpieczeñstwo dla obywateli i mo¿e
je dowolnie kszta³towaæ. Kszta³tuje ten system za
pomoc¹ ustaw.

To nie jest, Panie Senatorze Rulewski, umowa
kupna-sprzeda¿y. To jest ustawa okreœlaj¹ca
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prawa i obowi¹zki obywateli, którzy p³ac¹ sk³ad-
kê, i tych, którzy sk³adk¹ zarz¹dzaj¹, oraz efekty,
jakie z tego s¹ dla ubezpieczonych. Jest to system
powszechny, nikt z obywateli nie mo¿e sam do-
browolnie wyst¹piæ z funduszu. Poza tym jest to
rodzaj daniny pañstwa. Oddanie tego w zarz¹dza-
nie podmiotom prywatnym mia³ow za³o¿eniu
przede wszystkim poprawiæ wysokoœæ tej emery-
tury i uczyniæ j¹ bezpieczniejsz¹, czyli mia³o
wspomóc system emerytalny.

Ja jako minister pracy przede wszystkim po-
winnam dbaæ o ubezpieczonych. To nie jest tak, ¿e
bez wzglêdu na to, jakiego rodzaju przedsiêwziê-
cie gospodarcze prowadzimy, bêdziemy otrzymy-
wali sta³e wp³aty. Zysk mamy tylko wtedy, kiedy
przedsiêwziêcie jest zyskowne, czyli wtedy, kiedy
w ogóle ono generuje jakieœ zyski. To nie mo¿e byæ
tak, ¿e wielkoœæ aktywów przes¹dza o otrzy-
mywaniu kolejnych wp³at. Korzyœci, które otrzy-
muj¹ towarzystwa, powinny przede wszystkim
wynikaæ z dobrego inwestowania naszych oszczê-
dnoœci i uzyskiwania przez nie wysokich zysków.
I taka by³a idea tej naszej du¿ej nowelizacji. Cho-
dzi³o te¿ o to, ¿eby nasze emerytury by³y w d³u¿-
szym okresie bezpieczne.

Je¿eli chodzi o prawa nabyte, to s¹ one naby-
wane poprzez ustawê. Ale przewrotnie zapytam:
gdybyœmy uznali, ¿e sk³adka emerytalna, któr¹
w tej chwili siê p³aci, mo¿e byæ obni¿ona, ¿e mog¹
byæ ni¿sze koszty pracy i ¿e do funduszu nie musi
byæ przekazywane 7%, ale mo¿e to byæ na przy-
k³ad 5%, to czy pañstwo nie mo¿e uznaæ, ¿e wy-
starczy to na przysz³¹ emeryturê? Czy to ozna-
cza, ¿e skoro zrobiliœmy taki zapis dziesiêæ lat te-
mu, a do funduszy w zwi¹zku z dobr¹ koniunktu-
r¹ na rynku nap³ynê³o z pewnoœci¹ wiêcej pieniê-
dzy, to pañstwo nie mo¿e skróciæ okresu, kiedy
fundusze siê organizowa³y, o dwa lata? To jest
partnerstwo publiczno-prywatne, w którym ka¿-
dy ma prawa i obowi¹zki. I pragnê przypomnieæ,
¿e fundusze emerytalne s¹ absolutnie oddzielo-
ne od aktywów towarzystw, które nimi zarz¹dza-
j¹, miêdzy innymi po to, ¿eby te aktywa by³y bez-
pieczne.

Odnosz¹c siê do uwag, które zg³osi³ pan sena-
tor Rulewski, powiem, ¿e to s¹ uwagi bardzo do-
bre i bardzo, powiedzia³abym, po¿yteczne, ale
opiera siê pan na opinii rzecznika ubezpieczo-
nych, któr¹ przes³a³ do nas wtedy, kiedy przed-
stawiliœmy pierwsze za³o¿enia tej ustawy, to jest
gdzieœ na pocz¹tku roku. Ja mam tutaj opiniê
rzecznika. I dwie jego uwagi czy dwie sprawy, na
które zwróci³ uwagê, zosta³y ju¿ uwzglêdnione.
Miêdzy innymi przesunêliœmy termin wejœcia
w ¿ycie tej ustawy zgodnie z okresem obrachun-
kowym, taka jest ró¿nica w stosunku do tego na-
szego projektu pierwotnego, a tak¿e ¿adne z to-
warzystw nie ma zmniejszonej op³aty. To ozna-

cza, ¿e ¿adne nie osi¹gnê³o pu³apu 45 miliar-
dów z³ aktywów. Tak wiêc ¿adne z nich nie ma ob-
ni¿onej op³aty. We wczeœniejszych naszych pro-
jektach by³y takie zapisy, zgodnie z którymi nie-
które z nich mo¿e mia³yby lekko obni¿on¹ tê
op³atê, ale w tej chwili takiego niebezpieczeñ-
stwa nie ma.

Ja bardzo uprzejmie proszê o przyjêcie tej usta-
wy, je¿eli to jest mo¿liwe, oczywiœcie bez popra-
wek, dlatego ¿e równie¿ towarzystwom emerytal-
nym nale¿y siê czas na przygotowanie siê do tego,
jak bêd¹ funkcjonowa³y od nowego roku obra-
chunkowego. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister.
Mo¿e bêd¹ pytania do pani minister, w zwi¹zku

z tym ja bym poprosi³ o pozostanie tu.
Widzê, ¿e ju¿ s¹ pytania.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania. Bêdê ry-
gorystycznie przestrzega³ tej zasady: jedna minu-
ta i pytanie.

Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Zastanawiam siê, czy w tej sytuacji zadaæ pyta-

nie, ale spróbujê to zrobiæ w ci¹gu minuty, Panie
Marsza³ku.

Pani Minister, zacznê w³aœnie od tego, na czym
pani zakoñczy³a. Sk³adanka terminów niezbêd-
nych do przeprowadzenia zmian, zawiadomienia
cz³onków OFE, jest du¿a, bo wymaga to zawiado-
mienia komisji nadzoru, przez piêæ miesiêcy ta
wiadomoœæ musi byæ opublikowana w dzienniku,
póŸniej s¹ zg³oszenia do rejestru. Wprawdzie jest
zapis, ¿e komisja nadzoru mo¿e ten termin skró-
ciæ, ale nie jest jasne, czy na swój wniosek, czy na
wniosek funduszu. I mam w¹tpliwoœci, czy zd¹¿y-
my przeprowadziæ to z zachowaniem praw cz³on-
ka, a nie tylko interesów funduszu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani Minister, by³o pytanie: czy zd¹¿ymy?

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:
Na sali jest przedstawiciel Komisji Nadzoru Fi-

nansowego i mo¿e odpowiedzieæ, bo to on g³ównie
nadzoruje fundusze pod tym wzglêdem, czyli czu-
wa nad tym, ¿eby wszystkie formalnoœci zwi¹zane
ze statutami, zawiadomieniami, by³y zachowane.
Ale konsultowaliœmy to, siedz¹c, i nie by³o jakichœ
specjalnych zastrze¿eñ.
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(Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycji
Emerytalnych w Urzêdzie Komisji Nadzoru Finan-
sowego Micha³ Kozak: Nie, nie.)

Tak? Pan macha na tak czy na nie? Bo dobrze
nie widzê.

(Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycji
Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego
Micha³ Kozak: Na nie.)

Aha, nie. Tak ¿e na pewno zd¹¿ymy. Ja pragnê
tylko przypomnieæ, ¿e w pierwszej naszej propozy-
cji by³ trzydziestodniowy termin wejœcia w ¿ycie tej
ustawy, i nawet wtedy uwa¿aliœmy, ¿e mo¿liwe jest
wejœcie jej w ¿ycie w takim terminie, dlatego ¿e jak
gdyby z mocy ustawy wchodz¹ w ¿ycie te terminy,
a póŸniej nastêpuje poprawianie statutów i wysy-
³anie wszystkich zawiadomieñ. Przesuniêcie przez
rz¹d tego o rok – a rozpoczêliœmy, jak pañstwo wie-
cie, uchwalanie tej ustawy ze trzy miesi¹ce wczeœ-
niej, bo to tak mniej wiêcej wygl¹da – na pewno nie
bêdzie dla funduszy zaskoczeniem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bergier.

Senator Józef Bergier:

Pani Minister, stan funduszy emerytalnych to
dla ka¿dego pañstwa jeden z najpowa¿niejszych
problemów spo³ecznych. Sprawozdawca poinfor-
mowa³ nas, ¿e rok 2008 to nie jest dla nas wszyst-
kich rok zadowalaj¹cy. Proszê powiedzieæ, Pani
Minister, jakie s¹ przewidywania na rok 2009
i czy planuje pani kolejne dzia³ania legislacyjne,
które by uspokaja³y i umacnia³y fundusze emery-
talne. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:

Wszystkie inwestycje kapita³owe zale¿¹ od sy-
tuacji gospodarczej. Sytuacja kryzysu, sytuacja
na gie³dzie na pewno nie sprzyjaj¹ temu, ¿e akty-
wa tych funduszy bêd¹ gwa³townie puch³y. Fun-
dusze mimo wszystko inwestuj¹ stosunkowo
konserwatywnie, bowiem du¿a czêœæ aktywów
funduszy to obligacje Skarbu Pañstwa, czyli in-
westowanie bardzo, bardzo bezpieczne. W zwi¹z-
ku z tym konserwatywnym inwestowaniem fun-
duszy nie obawiam siê tak bardzo o to, jak bêd¹

wygl¹da³y przysz³e emerytury. Niemniej jednak
ka¿da czêœæ op³at i prowizji, która zostaje po-
mniejszona, bezpoœrednio wp³ynie na wysokoœæ
aktywów funduszy, a wiêc w perspektywie da
ubezpieczonemu wy¿sz¹ emeryturê. To jest gra
o sumie zerowej. Je¿eli ktoœ ma ni¿sze op³aty, to
bezpoœrednio wzrastaj¹ aktywa ubezpieczonych.
I taka by³a troska rz¹du, aby te nasze przysz³e
emerytury by³y wiêksze.

Nie ukrywam, ¿e zaraz po wakacjach, w zwi¹zku
z tym, ¿e otrzyma³am ju¿ od ministra finansów in-
formacje dotycz¹ce tego inwestowania, dywersyfi-
kacji portfela funduszy, budowy funduszu B, roz-
poczniemy prace nad wiêksz¹ nowelizacj¹, która
obejmie miêdzy innymi w³aœnie tworzenie tego fun-
duszu bezpiecznego dla ubezpieczonych bêd¹cych
piêæ, dziesiêæ lat przed emerytur¹, co zreszt¹ mia³o
byæ wprowadzone wczeœniej, a tak¿e uporz¹dkuje
zasadê akwizycji i inne kwestie, na które zwracali
nam uwagê miêdzy innymi nadzorcy z Komisji Nad-
zoru Finansowego i minister finansów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, wyrazi³a pani pogl¹d, ¿e nie

obawia siê pani o przysz³oœæ otwartych funduszy
emerytalnych. Myœlê jednak, ¿e od uczestników
tych funduszy p³ynie coraz wiêcej sygna³ów
o tym, ¿e oni siê jednak obawiaj¹. Mam pytanie:
czy w rz¹dzie trwaj¹ jakiekolwiek prace nad przy-
gotowaniem rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych powrót
do ZUS wszystkim niezadowolonym z zarz¹dza-
nia ich œrodkami przez otwarte fundusze emery-
talne?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:

Jeszcze nie prowadzimy takich prac w rz¹dzie,
ale bêdziemy pracowali nad du¿¹ nowelizacj¹,
która z pewnoœci¹ uczyni to inwestowanie kapita-
³owe bezpieczniejszym dla ubezpieczonych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Borys-Damiêcka.
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Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, proszê uprzejmie powiedzieæ, czy

pañstwo lub jego organy maj¹ jakikolwiek wp³yw
na stronê prawn¹ formu³owania umów, jakie przy-
gotowuj¹ i zawieraj¹ towarzystwa ubezpieczenio-
we, fundusze emerytalne z klientem, z obywatelem
pañstwa. Bo s³yszymy bardzo czêsto o tym, ¿e na-
ruszane s¹ – abstrahuj¹c od pisania bardzo drob-
nym druczkiem, co bardzo czêsto nie daje siê od-
czytaæ – zasady prawne obowi¹zuj¹ce w Polsce.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:
Nadzór nad funduszami ma przede wszystkim

Komisja Nadzoru Finansowego, zaœ wszystkie za-
sady dotycz¹ce podpisywania umów miêdzy
ubezpieczonymi a ubezpieczycielami regulowane
s¹ ustawami. Tak ¿e ten nadzór jest niez³y, jak mi
siê wydaje. To, ¿e praktyka gdzieniegdzie odbiega
od normy… No, niestety, ja równie¿ nad tym ubo-
lewam, zw³aszcza jeœli chodzi o tak zwan¹ nieu-
czciw¹ akwizycjê, kiedy to nie mówi siê i nie poka-
zuje wyraŸnie, czy nale¿y przyst¹piæ do danego
funduszu, czy on ma wy¿sze zyski, czy ni¿sze, ja-
ka jest z tego korzyœæ dla ubezpieczonych. No, nie-
stety, tak siê zdarza. Zwi¹zane jest to równie¿
z tym, ¿e fundusze w perspektywie widz¹ wiêksz¹
i realn¹ korzyœæ z tego, ¿e bêd¹ mia³y wiêksze ak-
tywa ni¿ z tego, ¿e po prostu bêd¹ lepiej inwesto-
waæ pieni¹dze dla ubezpieczonych. Ta noweliza-
cja z pewnoœci¹ pójdzie w dobrym kierunku i w ja-
kimœ sensie rozwi¹¿e równie¿ te problemy.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam pytanie do przedstawiciela nadzoru fi-

nansowego, pana zastêpcy przewodnicz¹cego Le-
s³awa Gajka. Czy… Aha, nie ma go.

(G³os z sali: A kto jest?)
(G³os z sali: Jest pan dyrektor.)
Aha, jest pan dyrektor Kozak. No dobrze. To

mam pytanie do pana dyrektora. Czy takie sytua-
cje, które niepokoj¹, sytuacje, o których mówi³a pa-
ni senator,maj¹miejsce?A jeœli tak, to jakczêsto?

Dyrektor Departamentu
w Komisji Nadzoru Finansowego
Micha³ Kozak:
Tak, tego typu sytuacje maj¹ miejsce. Z tego

wzglêdu Komisja Nadzoru Finansowego w ra-

mach prac nad t¹ du¿¹ nowelizacj¹ ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy
emerytalnych z³o¿y³a pewnego rodzaju propozy-
cjê legislacyjn¹, która mia³aby na celu jakby
zmianê sposobu zawierania umów na rynku eme-
rytalnym, dlatego ¿e uwa¿amy, i¿ z punktu widze-
nia nadzoru nie wszystkie nasze dzia³ania… nie
jesteœmy w stanie skutecznie oddzia³ywaæ na tym
polu. Rynek akwizycji wymyka siê troszeczkê te-
mu nadzorowi, po prostu nie jesteœmy w stanie
patrzeæ na rêce ka¿demu akwizytorowi i zwracaæ
uwagê na to, czy on klienta wprowadza w b³¹d,
proponuj¹c mu jakiœ fundusz emerytalny, czy
nie. Dlatego Komisja Nadzoru Finansowego
przedstawi³a ju¿ swoje stanowisko w tym zakresie
i proponuje pewnego rodzaju zmiany w systemie
prawa, polegaj¹ce miêdzy innymi na tym, ¿eby
przy zawieraniu umów na tak zwanym rynku
wtórnym, czyli przy zmianie funduszu emerytal-
nego, w ogóle wyeliminowaæ poœrednika.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Jeszcze ja.)
A, pan senator Dajczak.
Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, wspomnia³a pani o tym, ¿e jest

przygotowywana du¿a nowelizacja ustawy. Czy
w tej ustawie bêd¹ przewidziane jakieœ rozwi¹za-
nia – nie wiem jakie, ale chodzi o to, czy w ogóle bê-
dzie to brane pod uwagê – dotycz¹ce zarz¹dzania
i konkurencyjnoœci tych funduszy? Bo w tej chwili
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e trzy towarzystwa emery-
talne maj¹ 67% udzia³u w rynku. Czy w tej usta-
wie s¹ przewidywane jakieœ nowe rozwi¹zania,
które zwiêksz¹ konkurencyjnoœæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:
Tak, istot¹ czy te¿ celem tych rozwi¹zañ bêdzie

g³ównie zwiêkszenie konkurencyjnoœci towa-
rzystw. Ale ja myœlê, ¿e ju¿ i obecna nowelizacja
w jakimœ sensie pobudzi konkurencyjnoœæ, jeœli
towarzystwa nie bêd¹ zorientowane tylko na wy-
sokoœæ tych aktywów. Tak powiem ogólnie.

W du¿ej nowelizacji uregulujemy wiele spraw,
miêdzy innymi dotycz¹cych konkurencji, ale tak-
¿e akwizycji, budowy tego funduszu B, czyli bez-
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piecznego, dla osób bêd¹cych nied³ugo przed
przejœciem na emeryturê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator WoŸniak.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym, w konsekwencji pytania pani sena-

tor Damiêckiej, kontynuowaæ pytanie pana mar-
sza³ka. Skoro pan dyrektor potwierdza, ¿e s¹ takie
sytuacje, to ja bym chcia³ zapytaæ o skalê tego zja-
wiska no i oczywiœcie o stanowisko Komisji Nad-
zoru Ubezpieczeñ w tych sytuacjach. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Dyrektor Departamentu
w Komisji Nadzoru Finansowego
Micha³ Kozak:
Skala jest trudna do okreœlenia, dlatego ¿e my

j¹ okreœlamy na podstawie skarg, które wp³ywaj¹
do Komisji Nadzoru Finansowego. A dla rynku
emerytalnego charakterystyczne jest to, ¿e du¿a
czêœæ cz³onków nie jest do koñca œwiadoma
swoich praw i tak naprawdê nie skar¿y siê na sy-
tuacjê, w której dochodzi na przyk³ad do mani-
pulacji opini¹ cz³onka przy zawieraniu umowy.
Te skargi wp³ywaj¹ zarówno do Komisji Nadzoru
Finansowego, jak i do rzecznika ubezpieczo-
nych. W ramach dzia³alnoœci nadzorczej, któr¹
wykonujemy, stwierdzamy, ¿e tego typu praktyki
maj¹ miejsce, jednak w tej chwili nie potrafiê po-
wiedzieæ, oszacowaæ, jaka jest rzeczywista skala
tych, ¿e tak powiem, manipulacji zwi¹zanych
z zawieraniem umów na rynku emerytalnym. Ale
takie zjawiska niew¹tpliwie wystêpuj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
No dobrze. Widzê, ¿e otworzy³em worek z pyta-

niami.
Jeszcze raz pani senator Borys-Damiêcka, po-

tem pan senator Cichoñ.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: To ja wobec

tego…)
A ja bym poprosi³ o pytanie…

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Tak.
Ja wobec tego z pytaniem do pana. Je¿eli oby-

watel nie jest w stanie sam zorientowaæ siê, ¿e

ma niezbyt dobrze zawart¹ umowê – tak to uj-
mijmy – i nie odda sprawy do s¹du ani do rzecz-
nika, to czy wobec tego pañstwo macie jakiœ sys-
tem kontroli, jakieœ instytucje, które siê tym
zajmuj¹, ¿eby po prostu, nie czekaj¹c na inter-
wencjê obywatela, móc co jakiœ czas kontrolo-
waæ firmy co do prawid³owo zawartych umów
i wywi¹zywania siê z nich, tak aby wyprzedziæ
niepokój obywatela czy uchwyciæ z³o, które mo-
¿e powstaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo. To pytanie jest te¿ do pana dy-

rektora, ale z tego, co mówi³ poprzednio, wydaje
mi siê, ¿e nie ma takiego systemu, poniewa¿… Ale
to mo¿e pan dyrektor sam odpowie.

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:
Ja mo¿e powiem tak: kwestia samego zawarcia

umowy…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No dobrze, Pa-

ni Minister, proszê bardzo.)
…nie musi byæ jakimœ najwiêkszym narusze-

niem prawa w stosunkach miêdzy akwizytorem
i ubezpieczonym. Du¿o powa¿niejszym proble-
mem jest, ¿e akwizytor nie udziela w³aœciwej in-
formacji dotycz¹cej stanu funduszu, jego zys-
ków. I tu jest najwiêkszy problem, poniewa¿ oby-
watel nie ma wtedy dostatecznej wiedzy, aby
œwiadomie podj¹æ decyzjê co do wyboru na rynku
wtórnym. Innymi s³owy, bywa tak, ¿e mamiony,
aby siê przenieœæ do innego towarzystwa, otrzy-
muje tak¹ propozycjê, podpisuje umowê, która
ze swojej istoty nie jest jakoœ nadmiernie nieko-
rzystna, ale bywa, ¿e dokonuje gorszego wyboru,
bo na przyk³ad trafia do towarzystwa, które po
prostu ma ni¿sze zyski. I tu tkwi najwiêkszy pro-
blem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Minister, jak pani traktuje dotychczasowe

regulacje ustawowe, które przewidywa³y wy¿sze
procenty kwot przeznaczonych na zarz¹dzanie ty-
mi œrodkami, zw³aszcza na op³aty? Chodzi mi o te
3,5%, które do 2014 r. mog³y byæ podwy¿szone do
limitów, jakie s¹ tutaj szczegó³owo w art. 6 dotych-
czasowej ustawy wymienione. Bo pani, zdaje siê,
u¿y³a sformu³owania, ¿e nie traktuje tego pani jako
praw nabytych. To jak w takim razie pani to trak-
tuje? Jakie znaczenie prawne maj¹ w takim razie
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dotychczasowe sformu³owania? Czy to s¹ prawa
nabyte, czy to jest ekspektatywa, czy to s¹ mo¿e
prawa nabyte albo ekspektatywa, ale nabyte nie-
s³usznie? Bo wtedy mo¿na ewentualnie siê uchyliæ
od zrealizowania tego, co by³o we wczeœniejszych
ustawach wyraŸnie sformu³owane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak:
Powiedzia³am wyraŸnie, ¿e pañstwo ma mo¿li-

woœæ dowolnego kszta³towania swojego systemu
obni¿ania wysokoœci sk³adek, obni¿ania op³at.
Byæ mo¿e tak wysokie op³aty i prowizje by³y w³a-
œciwe w momencie, kiedy towarzystwa organizo-
wa³y swoj¹ dzia³alnoœæ, kiedy powstawa³y,
a w zwi¹zku z tym ponosi³y wy¿sze koszty. Ale la-
ta 1997 i 1998 by³y dobre, Polacy pracowali, bez-
robocie by³o niskie, do towarzystw nap³ywa³y na-
prawdê wyj¹tkowo wysokie sk³adki, a wiêc uzna-
liœmy, ¿e przyszed³ najwy¿szy czas, aby przyspie-
szyæ to, co mia³o siê w zasadzie zdarzyæ dwa lata
póŸniej. Tak ¿e rz¹d nie zrobi³ tutaj nic nadmier-
nie wyj¹tkowego. Poza tym podam taki przyk³ad:
je¿eli pañstwo bêdzie chcia³o w ogóle obni¿yæ
sk³adkê, to oznacza, ¿e uczyniæ tego nie mo¿e, bo
towarzystwa wiedz¹, ¿e ona ma wynosiæ 7% ca³o-
œci? A je¿eli bêdzie chcia³o obni¿yæ w ogóle koszty
pracy? To nie bêdzie wolno tego zrobiæ, bo bêdzie
ni¿sza sk³adka nap³ywaj¹ca do towarzystw
i w zwi¹zku z tym ni¿sze zyski? Przecie¿ pañstwo
nie jest ubezw³asnowolnione, pañstwu wolno
w tej sytuacji dowolnie ustawiaæ równie¿ wyso-
koœæ sk³adki, jaka wp³ynie w przysz³oœci na wyso-
koœæ zysków towarzystw, poniewa¿ od ka¿dej
sk³adki jest prowizja 3,5%.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Pani Minister.
Otwieram…
(Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Fe-

dak: Dziêkujê. To mam tu jeszcze zostaæ?)
Nie, nie. Dziêkujê, Pani Minister, za wyczerpu-

j¹ce odpowiedzi.
Otwieram dyskusjê. Przypominam o koniecz-

noœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowa-
dz¹cego listê mówców. Przemówienie senatora
nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpi-
sane wnioski o charakterze legislacyjnym senato-
rowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu
zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt… A nie, przepraszam.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana
Rulewskiego.

Pan senator rezygnuje? (Weso³oœæ na sali)
Nie? To proszê.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku, ja pilnie, uwa¿nie ws³uchujê

siê w te wyst¹pienia, które nie s¹ wyg³aszane do
mikrofonu, i w zwi¹zku z tym, tak galopuj¹c, mam
przygotowany dokument i chcia³bym go zapre-
zentowaæ Wysokiej Izbie, bo rzecz dotyczy bardzo
wa¿nej sprawy, w tej chwili ju¿ 136 miliardów z³
bêd¹cych w posiadaniu towarzystw emerytal-
nych, czyli spó³ek, firm prywatnych. To pó³ bu-
d¿etu pañstwa! Minê³o ju¿ parê lat od reformowa-
nia tego systemu i padaj¹ g³osy, tak¿e w telewizji:
a mo¿e znów zreformowaæ system? Z drugiej stro-
ny przecie¿ to jest tylko poprawka do systemu.
Zatem nie jest to dobra sytuacja, zarówno dla nas,
jak i, przede wszystkim, dla emerytów, którzy mo-
g¹ w tej chwili byæ niepewni swej przysz³oœci. Plus
kryzys, dope³niaj¹cy tego wszystkiego. Dlatego
trzeba z pewn¹ trosk¹ pochyliæ siê zarówno nad
zmianami, jak i nad zapowiedziami rz¹du, któ-
rych dotychczas nawet nie ujrzeliœmy na piœmie
w formie za³o¿eñ.

Jest te¿ rzecz¹ bezsprzeczn¹, ¿e w ci¹gu tych
paru lat nie dostrze¿ono jednak spraw, które dzi-
siaj w sposób, powiedzia³bym, rzeczywiœcie arbi-
tralny naprawiamy. Przede wszystkim mam pre-
tensje do rzecznika ubezpieczonych. Ja w ogóle
mam bzika na punkcie tych wszystkich rzeczni-
ków, którzy przecie¿ zostali powo³ani po to, ¿eby
chroniæ… Pani Minister, przede wszystkim to nie
pani, tylko rzecznik ubezpieczonych powinien
mówiæ tu, ¿e jest nierównowaga miêdzy osi¹ga-
nymi po¿ytkami zarz¹dzania a redukcj¹ emery-
tury, choæby ma³¹. Takich sygna³ów przynaj-
mniej Wysoka Izba w ci¹gu tych kilku lat nie
otrzymywa³a.

Jest oczywiœcie drugie zagadnienie, jest w¹tpli-
woœæ, czy zapis w ustawie o tym, ¿e mamy do czy-
nienia z bezpieczn¹ lokat¹ oraz z lokat¹ rentown¹,
jako taki jest w ogóle realizowany. A taki by³ za-
mys³ tego swoistego oscylatora, którym judzono
wszystkich w roku 1999, kiedy to proponowano.
I dlatego równie¿ bezsprzecznym jest fakt, ¿e fun-
dusze chowaj¹ siê za konstytucj¹, chowaj¹ siê za
innymi umowami bilateralnymi o ochronie inwe-
stycji, o karcie podstawowych praw cz³owieka,
uwa¿aj¹c czy wrêcz zg³aszaj¹c, ¿e bêd¹ walczyæ.

Tak, zgadza siê, Pani Minister, to nie jest walka
o pieni¹dze, ale to mo¿e jest wa¿niejsza walka:
walka o to, czyje bêdzie na wierzchu, tak bym po-
wiedzia³. Czy aby fundusze nie chc¹ w ten sposób
zg³osiæ, zasygnalizowaæ, ¿e nie pozwol¹ sobie
w tych przyjêtych zasadach mieszaæ? Czy ewen-
tualna przegrana przed Trybuna³em Konstytucyj-
nym lub w Strasburgu nie bêdzie czasem ozna-
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cza³a regresu w tych pracach rz¹du, które ja oczy-
wiœcie wspieram?

Co do moich poprawek, jedna z nich byæ mo¿e
nie pasuje do mojego wizerunku jako wspó³autora
ustawy kominowej. Miêdzy nami mówi¹c, ja bym
chêtnie dopisa³ w jakimœ stopniu te fundusze do
ustawy kominowej, dlatego ¿e mimo wszelkich wy-
si³ków ja siê nie dowiedzia³em ani na posiedzeniu
komisji, ani z innych Ÿróde³, ile tak naprawdê zara-
biaj¹ cz³onkowie zarz¹du, jak¹ dywidendê pobie-
raj¹. Tego mi nie powiedzia³a nawet Komisja Nad-
zoru Finansowego. A pyta³em nie dlatego, ¿e jes-
tem populist¹, tylko chcia³bym wiedzieæ, co prze-
wa¿a w zarz¹dzaniu, czy interes emeryta, czy inte-
res w³asny. Mówiê o tym dlatego, ¿e ju¿ parê lat te-
mu odkryto, ¿e menad¿erowie z firm takich jak En-
ron czy Rank Xerox nie kierowali siê interesem
spó³ki, fa³szuj¹c sprawozdania, kierowali siê w³as-
nym interesem. To jest zjawisko rzeczywiste. Ja
ju¿ nie chcê tego komentowaæ.

Maj¹c na uwadze i to – ju¿ bardzo skracam wy-
powiedŸ – co mówiono na szczytach G8, a szcze-
gólnie w Europie, ¿eby jednak nad przep³ywami
finansowymi rozci¹gaæ wiêksze parasole kon-
trolne, ¿eby unikaæ takich kryzysów, jaki teraz
ma miejsce, a niew¹tpliwie fundusze s¹ jednym
z najwiêkszych uczestników rynków finanso-
wych, zamierzam przedstawiæ dwie propozycje.
Po pierwsze, uwa¿am, ¿e zagadnienie, o którym
mówimy, jest wa¿kie dla bud¿etu, ale przede
wszystkim dla emeryta, bo ono jest ostatni¹ de-
sk¹ ratunku dla jego egzystencji. Uwa¿am, ¿e
prezes Rady Ministrów raz na trzy lata powinien
przedstawiæ Sejmowi i Senatowi po zasiêgniêciu
opinii Komisji Nadzoru Finansowego i rzecznika
ubezpieczonych informacjê, w której powinny
byæ zawarte przynajmniej dane o bezpieczeñ-
stwie i rentownoœci otwartych funduszy, wy-
pe³nianiu obowi¹zków wobec cz³onków otwar-
tych funduszy oraz stwierdzonych nieprawid³o-
woœciach w tym zakresie, sytuacji maj¹tkowo-
-kapita³owej oraz dochodowej powszechnych to-
warzystw, w tym o zysku osi¹gniêtym przez te
podmioty oraz jego podziale, wynagrodzeniach
wyp³acanych przez powszechne towarzystwa,
w tym wynagrodzeniach cz³onków zarz¹dów po-
wszechnych towarzystw. Oczywiœcie informacja
nigdy nie zaszkodzi, mo¿na by powiedzieæ, ale
wydaje mi siê, ¿e premier… Dlaczego premier?
Bo on niejako ³¹czy instytucje, których szefów
mianuje i które musz¹ zdawaæ sprawozdania.
Dlatego nie komisja nadzoru, lecz premier, bo to
jest ¿ywotna sprawa obywateli, jest to sprawa,
któr¹ interesuj¹ siê Wysokie Izby i która nie po-
winna byæ regulowana miêdzy innymi takimi
wrzutkami ustawowymi.

Druga poprawka jest nieco trudniejsza. Wrócê
teraz do tego swojego wizerunku. Kalkulacja moja

jest taka, ¿e czêœæ zarzutów, które podniesiono,
odnosi siê do limitowania sk³adki i to odniesione-
go tylko do trzech funduszy, z których dwa s¹ za-
graniczne, a to rodzi ryzyko zaskar¿enia, a tym sa-
mym ryzyko tego, ¿e mog¹ byæ zas¹dzone dwie
sprawy: z jednej strony odszkodowanie, a z dru-
giej strony z³a opinia o Polsce jako o pañstwie,
które ingeruje w prywatn¹ dzia³alnoœæ, w zawiera-
ne wczeœniej umowy. Jednoczeœnie obietnice
rz¹du, które zosta³y publicznie i tu Wysokiej Izbie
przedstawione, wskazuj¹, ¿e to nie jest ostatnie
s³owo rz¹du w zakresie wprowadzania innych,
lepszych, korzystniejszych dla wszystkich regula-
torów dzia³alnoœci funduszu w kierunku konku-
rencyjnoœci i w kierunku powiêkszenia portfela
ubezpieczonych oraz oczywiœcie powiêkszenia
portfela rodzajów ubezpieczonych.

Nie ryzykowalibyœmy niczym, gdybyœmy tê
czêœæ zapisu, która dotyczy w³aœnie tej spornej
sprawy, najbardziej omawianej… Nie ma sporu
dotycz¹cego zmniejszenia sk³adki, tych 7% na
3,5%. Powiem wiêcej, nikt mi nie wyjaœni³, dlacze-
go ma to byæ 3,5%, a nie 3,2%. Sk¹d w ogóle wziê³a
siê ta rycza³towa, powiedzia³bym, administracyj-
na op³ata? Rozumiem koszty zarz¹dzania czy zys-
ki z kosztów zarz¹dzania, ale sk¹d siê wziê³a op³a-
ta rycza³towa zwi¹zana z tym, ¿e ZUS wykonuje
najtrudniejsz¹ pracê, bo œci¹ga od klientów, od
ubezpieczonych pieni¹dze i wrêcza je na tacy fun-
duszom. Sk¹d ta op³ata? Dlaczego ona siê nazywa
dystrybucyjna? Nikt mi tego w ogóle nie wyjaœni³,
a tym bardziej nie wyjaœni³, dlaczego tu jest 3,5%.
To 3,5% ma d³ug¹ brodê, tak jakby to by³a jakaœ
zaczarowana liczba.

Uwa¿am, ¿e potrzebny jest czas tego roku,
w którym nie wprowadzilibyœmy najbardziej opro-
testowywanej zmiany, a w ten sposób uniknêli-
byœmy konfliktu i niew¹tpliwie zastrze¿eñ, które
niekoniecznie musz¹ wyst¹piæ. Oczywiœcie ja nie
przywi¹zujê wiêkszej wagi do tych ró¿nych lobbi-
stycznych dzia³añ. W szczególnoœci zarzucam na
przyk³ad temu wyst¹pieniu, ¿e powo³uje siê na za-
sady spo³ecznej gospodarki rynkowej, ale pomija
fakt, ¿e w konstytucji jest zawarte s³owo „solidar-
noœæ”. A co to oznacza? To oznacza, ¿e fundusze
nie mog¹ patrzeæ tylko na swoje zyski i dochody.
Musz¹ pamiêtaæ o tym, ¿e one s¹ dla emerytów
i ich los, ich zwyciêstwo, ich sukces zwi¹zane s¹
z sukcesem emerytów, a nie tylko z grupowym czy
te¿ egoistycznym interesem. Tak ¿e nie podzielam
tego wszystkiego, ale uwa¿am, ¿e ten czas jest po-
trzebny. Druga propozycja poprawki powiada, ¿e-
by moment wprowadzenie tej tabeli przesun¹æ
o rok. Dziêkujê bardzo, Wysoka Izbo.

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

styna.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Ja potrzebujê tylko minutê, ¿eby powiedzieæ

o dwóch kwestiach.
Sprawa pierwsza. Mieliœmy nadziejê, ¿e system

kapita³owy podniesie efektywnoœæ gospodarowa-
nia pieniêdzmi przeznaczonymi na nasze emerytu-
ry. Kryzys jest najlepszym weryfikatorem. Ods³oni³
s³aboœæ tego systemu, pokaza³ dysproporcje miê-
dzy korzyœciami, które osi¹gaj¹ emeryci z gospoda-
rowania funduszami przez towarzystwa emerytal-
ne w ramach otwartych funduszy emerytalnych,
a korzyœciami, które osi¹gaj¹ te towarzystwa. Tu-
taj notujemy ubytki, tam wysokie, wyj¹tkowo wy-
sokie zyski. Dobrze by by³o, Pani Minister, ¿eby to
by³ tylko pierwszy ruch w celu podniesienia tej
efektywnoœci. Trzeba szukaæ zupe³nie innego me-
chanizmu, by nie udawa³o siê, by nie by³o mo¿liwe
generowanie zysków tylko poprzez gromadzenie
funduszy i szukanie jak najwiêkszej liczby ubez-
pieczonych w swoim funduszu, ale ¿eby premio-
waæ efektywnoœæ rzeczywistego zarz¹dzania tymi
funduszami, nie poprzez op³aty, lecz poprzez
udzia³ w dodatkowym zysku, który te fundusze
musz¹ wypracowaæ, ¿eby móc siê szczyciæ tym, ¿e
s¹ efektywne. To jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga dotyczy konstytucyjnoœci, bo
uwa¿am, ¿e myœmy troszeczkê w tej dyskusji po-
p³ynêli. Zarzuty s¹ powa¿ne, ale odpowiedŸ jest
prosta. Konstytucja zawiera niejeden przepis,
konstytucja zobowi¹zuje tak¿e do tego, a¿eby za-
pewniæ przyzwoity poziom zabezpieczenia spo³ecz-
nego. I jeœli nawet do Trybuna³u Konstytucyjnego
trafi tego rodzaju skarga, to Trybuna³ Konstytucyj-
ny nie pierwszy raz i nie pierwszy raz w odniesieniu
do systemu emerytalnego bêdzie wa¿y³ te dwie
normy. I jestem przekonany, ¿e przyzna nam racjê,
przyzna, ¿e trzeba by³o to zrobiæ, bo dobro emeryc-
kich funduszy, wysokoœæ emerytur musi zwyciê-
¿yæ z prawem, nawet s³usznym, prawem do tego,
¿eby mieæ stabilne warunki gospodarowania. O to
jestem spokojny i dlatego polecam pañstwu g³oso-
wanie za t¹ ustaw¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cichoñ, proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W przeciwieñstwie do mojego przedmówcy nie

by³bym taki spokojny i dlatego chcê siê z pañ-
stwem podzieliæ obawami, które ¿ywiê, a to na
podstawie doœwiadczenia i historii zwi¹zanej
z tym, jak nasze ustawodawstwo by³o niejedno-
krotnie w podobnych przypadkach oceniane
przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu.

Pozwolê sobie przypomnieæ dwie sprawy uznane
za pilota¿owe, mianowicie sprawê Broniowski
o mienie zabu¿añskie i sprawê Hutten-Czapskiej
o czynsze. Proszê pañstwa, o co chodzi³o w tych
sprawach, jako ¿ywo, bardzo podobnych do naszej?
Chodzi³o o to, ¿e pañstwo w swoim ustawodawstwie
najpierw podjê³o pewne zobowi¹zania, ustalaj¹c
pewne terminygraniczne, zktórychpowinnosiêby-
³o wywi¹zaæ. Jeœli chodzi o Zabu¿an, to sz³o o danie
im rekompensaty za mienie pozostawione w wyni-
ku zmiany granic na wschodzie, zaœ w przypadku
w³aœcicieli nieruchomoœci w sprawie Hutten-Czap-
skiej chodzi³o o konkretny termin uwolnienia czyn-
szów. I co? W obydwu przypadkach, mimo ¿e by³y to
zobowi¹zania ustawowe, czyli zaci¹gniête przez
nasz parlament, nie wywi¹zano siê z tego. I w oby-
dwu tych sprawach trybuna³ stwierdzi³ systemowe
naruszenie prawa polegaj¹ce na tym, ¿e, tak
w praktyce, jak i w ustawodawstwie, nie wywi¹zano
siê ze zobowi¹zañ, które przecie¿ nasz parlament
dobrowolnie wzi¹³ na swoje barki.

Podobna sytuacja jest tutaj. W art. 6 tej ustawy
jest ustalony ca³y grafik dotycz¹cy przedzia³u cza-
sowego do roku 2013, jeœli chodzi o wysokoœæ po-
bieranych op³at. A zatem jest to ewidentnie… No
w³aœnie: co? Jest to, proszê pañstwa, prawo naby-
te albo co najmniej ekspektatywa, czyli okreœlona
w sposób dostatecznie precyzyjny, spodziewana
korzyœæ, jaka ma przypaœæ okreœlonym w ustawie
podmiotom. I skoro teraz to zmieniamy, to, nie-
stety, arbitralnie odchodzimy od tego, co sami ja-
ko parlament wczeœniej ustaliliœmy. A wiêc jest to
naruszenie art. 2 konstytucji, który stanowi, ¿e
Polska jest pañstwem prawa, a z tego wyprowa-
dzane s¹ regu³y miêdzy innymi co do stanowienia
prawa sprawiedliwego, szanuj¹cego prawa naby-
te. No, chyba ¿e prawa nabyte ocenimy jako nie-
s³usznie nabyte… Ale takie sytuacje nale¿¹ do
epoki ju¿ minionej, trybuna³ w minionym syste-
mie, w systemie komunistycznym, wystawia³ pe-
wnym prawom tak¹ ocenê, ¿e by³y to prawa naby-
te w sposób niegodziwy, a w zwi¹zku z tym mo¿na
by³o te prawa likwidowaæ. Tu jednak, jako ¿ywo,
mamy do czynienia z ustaw¹ przyjêt¹ w wolnej
Polsce, w 1997 r., zmienian¹ potem w roku 2003
przez naszych poprzedników, naszych parlamen-
tarzystów. A w zwi¹zku z tym istnieje du¿a obawa,
¿e jest to ewidentne naruszenie art. 2 konstytucji,
jak równie¿ art. 23 i bodaj¿e art. 62, czyli tych ar-
tyku³ów, które mówi¹ o obowi¹zku poszanowania
mienia i w³asnoœci.

Ma³o tego, w moim przekonaniu jest to równie¿
repetycja tego, na co wskaza³ Europejski Trybu-
na³ Praw Cz³owieka w tych dwóch wczeœniejszych
sprawach, a mianowicie naruszenie art. 1 Proto-
ko³u dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwen-
cji Praw Cz³owieka, która te¿ zobowi¹zuje pañ-
stwa do poszanowania mienia, w tym równie¿ do
poszanowania ekspektatyw czy praw nabytych
wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa.
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Zatem, po pierwsze…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: A co z wnosze-

niem naszych sk³adek?)
...w imiê szacunku dla w³asnego ustawodaw-

stwa,które tworzypewneprawa, apodrugie,w imiê
szacunku dla wymienionych przeze mnie norm
prawnych p³yn¹cych zarówno z konstytucji, jak
i z Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka… No,
mimo ¿e sercem jestem za tym, ¿eby te proponowa-
ne tu rozwi¹zania zosta³y przyjête, widzê, ¿e mamy,
niestety, rêce zwi¹zane przez naszych poprzedni-
ków, którzy takie, a nie inne prawa uchwalili. I dla-
tegopragnê zwróciæuwagêna to, ¿e jestdu¿e ryzyko
naruszenia i konstytucji, i Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka, w zwi¹zku z wprowadzaniem tych
zmian. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senatoro-

wie Bisztyga i Gruszka z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u*.

Informujê te¿, ¿e wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Rulewski.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do przedstawionego wniosku?

(Senator Stanis³aw Kogut: Mo¿e na posiedzeniu
komisji…)

(G³os z sali: Na posiedzeniu komisji.)
Dziêkujê.
Poniewa¿ jest wniosek o charakterze legislacyj-

nym, proszê Komisjê Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych oraz Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej
o ustosunkowanie siê do przedstawionego wnios-
ku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Zanim og³oszê przerwê do jutra do godziny
9.00, proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-

dach Senatu w sali nr 217 odbêd¹ siê posiedzenia
komisji.

Najpierw wspólne posiedzenie Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, Komisji Gospodarki Narodo-
wej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w spra-
wie rozpatrzenia poprawek do ustawy o prakty-
kach absolwenckich.

Nastêpnie odbêdzie siê wspólne posiedzenie Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komisji Gospo-
darki Narodowej oraz Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych w sprawie rozpatrzenia poprawek do
ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicz-
nego dla pracowników i przedsiêbiorców.

Nastêpnie odbêdzie siê wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych w sprawie roz-
patrzenia poprawek do ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
poprawek do ustawy o zmianie ustawy o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i fun-
kcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
w sprawie rozpatrzenia wniosku zg³oszonego
w toku debaty na trzydziestym ósmym posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ksiê-
gach wieczystych i hipotece oraz niektórych in-
nych ustaw odbêdzie siê w dniu 16 lipca bie¿¹ce-
go roku o godzinie 8.30 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wsprawie rozpatrzeniawnioskówzg³oszonychwto-
ku debaty na trzydziestym ósmym posiedzeniu Se-
natu do ustawy o powszechnym spisie rolnym od-
bêdzie siê 16 lipca o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w celu rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzyso-
wym odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w sali nr 179. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.
Pierwszym punktem bêdzie informacja prezesa

Trybuna³u Konstytucyjnego. Dziêkujê.
(Senator Stanis³aw Karczewski: A póŸniej ju¿

kolejnoœæ bez zmian?)
A póŸniej kolejne punkty zgodnie z porz¹dkiem.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 37)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: informacja o istot-
nych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orze-
cznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2008 r.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 536.
Marsza³ek Senatu otrzyman¹ informacjê skie-

rowa³ do Komisji Ustawodawczej. Komisja na po-
siedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r. zapozna³a
siê z ni¹ i poinformowa³a o tym marsza³ka Senatu.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego, pana
Bohdana Zdziennickiego.

Proszê pana prezesa o zabranie g³osu i przed-
stawienie informacji.

Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego
Bohdan Zdziennicki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam dziœ zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Se-

natowi informacjê o istotnych problemach wyni-
kaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego w 2008 r.

Nasza rola wynika z tego, ¿e Trybuna³ Konsty-
tucyjny jest, jak wiadomo, stra¿nikiem konstytu-
cji, której zreszt¹ maj¹ obowi¹zek przestrzegaæ
wszystkie organy pañstwa i jego obywatele. Ta ro-
la jest w pewnym sensie podobna do roli Senatu,
który we w³adzy ustawodawczej jest t¹ izb¹ roz-
wagi, refleksji nad szerszymi problemami zwi¹za-
nymi z dobrem wspólnym Rzeczypospolitej, a nie
tylko tymi, które wi¹¿¹ siê z bie¿¹c¹ polityk¹. Wy-
daje mi siê, ¿e tym bardziej spotkanie z Wysokim
Senatem jest dla mnie nie tylko zaszczytem, ale
i szans¹ do wymiany pogl¹dów co do roli spe³nia-
nej przez Senat i tej pe³nionej w zakresie w³adzy
s¹downiczej przez Trybuna³ Konstytucyjny.

Pozwolê sobie ograniczyæ siê do bardzo ogól-
nych kwestii, z tej racji, ¿e pan marsza³ek by³ up-
rzejmy przypomnieæ, i¿ pe³en tekst informacji,
obejmuj¹cej doœæ szczegó³owo analizê problema-
tyki zesz³orocznej dzia³alnoœci oraz orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego, zosta³ przekazany
na rêce pana marsza³ka Senatu i, o ile wiem, do-
starczony wszystkim senatorom. Zawiera on,
przypomnê, piêæ rozdzia³ów i szesnaœcie za³¹czni-
ków, które pokazuj¹ nie tylko sytuacjê w ro-
ku 2008, ale tak¿e dynamikê rozpatrywanych
spraw w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, ³¹cznie
z tym, co siê dzieje, tak powiem, wewn¹trz Trybu-
na³u Konstytucyjnego, który przecie¿ nie jest
czarn¹ skrzynk¹ – orzeczenia zapadaj¹ w wyniku
dochodzenia do konsensusu albo na zasadzie
wiêkszoœci, podobnie jak podczas obrad Senatu,
przy bardzo trudnych zagadnieniach, jakie s¹
przedmiotem prac trybuna³u.

W zwi¹zku z tym na pocz¹tku chcê jeszcze tylko
przypomnieæ, ¿e w 2008 r. nast¹pi³y zmiany
w sk³adzie sêdziowskim trybuna³u. To jest o tyle
wa¿ne, ¿e wiemy, i¿ zakres w³adzy, jakim zosta³
obdarzony Trybuna³ Konstytucyjny, jest szalenie
wa¿ny. Orzeczenia trybuna³u s¹ ostateczne i po-
wszechnie wi¹¿¹ce, w zwi¹zku z tym wybór ka¿de-
go nowego sêdziego jest wielkim wydarzeniem
w pañstwie, poniewa¿ otrzymuje on wielk¹ w³adzê
i wielk¹ odpowiedzialnoœæ, wielk¹ w³adzê dyskre-
cjonaln¹ w badaniu konstytucyjnoœci prawa,
a wiêc gwarancji tego, czy Polska rozwija siê w³a-
œciwie, w kierunku demokratycznego pañstwa
prawnego, co jest naczelnym celem i zadaniem
wszystkich w³adz w Polsce.

Przypomnê, ¿e w 2008 r. nast¹pi³y zmiany
w sk³adzie sêdziowskim oraz na stanowisku pre-
zesa Trybuna³u Konstytucyjnego w zwi¹zku
z up³ywem kadencji pana prezesa Jerzego Stêp-
nia. Nowym sêdzi¹, przypomnê paniom i panom
senatorom, zosta³ wybrany profesor Stanis³aw
Biernat. Mnie z kolei przypad³ zaszczyt sprawo-
wania funkcji prezesa Trybuna³u Konstytucyjne-
go, które to stanowisko piastujê ju¿ od roku.

Je¿eli chodzi o podsumowanie najwa¿niej-
szych danych statystycznych, to powiem o nich
bardzo krótko, Wysoki Senat ma w informacji ze-



stawienia, s¹ podane wykresy. W tych danych
charakterystyczne jest przede wszystkim to, ¿e
w 2008 r. nast¹pi³ wyraŸny dalszy wzrost liczby
spraw wp³ywaj¹cych do trybuna³u – wp³ynê³o
piêæset dziewiêædziesi¹t osiem spraw, to jest
wzrost o 24% w stosunku do 2007 r. i a¿ o 50%
w porównaniu do roku 2006. Oczywiœcie te spra-
wy maj¹ najwy¿sz¹ skalê trudnoœci, ona siê nie
zmniejszy³a, jak wiemy, tylko wzros³a. Przyk³a-
dem tego wczorajszy wyrok, przy którym obrado-
waliœmy w pe³nym sk³adzie, kolejny wyrok
o spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Przypomnê, ¿e
17 grudnia 2008 r. te¿ rozstrzygaliœmy sprawê
spó³dzielczoœci mieszkaniowej, nies³ychanie
trudn¹, bêd¹c¹ centrum konfliktu spo³ecznego.
A jeszcze dzisiaj w³aœnie – tu przepraszam Wyso-
ki Senat, bo to jedyny termin, jaki by³ mo¿liwy –
mamy o 11.30 rozstrzygaæ kwestiê ustawy o kon-
troli instrumentów finansowych, która zosta³a
do nas wniesiona w ramach kontroli prewencyj-
nej, jak Wysoki Senat wie, i jakby blokuje wejœcie
w ¿ycie pozosta³ych ustaw maj¹cych byæ reakcj¹
na kryzys na rynku finansowym. Sprawa jest
zwi¹zana z tym, ¿e nie wykonujemy dyrektywy
europejskiej, co grozi powa¿nymi sankcjami –
jest wszczêta sprawa przed Europejskim Trybu-
na³em Sprawiedliwoœci. I jedyny termin, jaki by³
mo¿liwy jeszcze przed przerw¹ wakacyjn¹, kiedy
ju¿ doszliœmy do jakichœ wstêpnych kierunko-
wych uzgodnieñ, to w³aœnie dzieñ dzisiejszy. To
œwiadczy, jak liczba spraw przek³ada siê na na-
sz¹ pracê. Rano od dziewi¹tej toczy siê inna spra-
wa, w tej chwili w sk³adzie pi¹tkowym. Trzysta
spraw jest dopuszczonych do merytorycznego
rozpoznania, czyli w zasadzie codziennie powin-
na byæ rozpatrywana jedna z nich. Jak wiadomo,
to jest niemo¿liwe – piêtnastu ludzi, ekspertyzy,
analizy materia³ów ustawodawczych – wzrost
pracy jest bardzo wyraŸny.

Wzros³a te¿ liczba pytañ prawnych, i to niemal
dwukrotnie, mianowicie by³o szeœædziesi¹t osiem
pytañ prawnych zadawanych przez s¹dy. To jest
bardzo wa¿ne Ÿród³o informacji na temat konsty-
tucyjnoœci prawa, poniewa¿ s¹dy stosuj¹ prawo
i tam jest zderzenie rozwi¹zañ z ¿yciem. By³o ich
szeœædziesi¹t osiem w 2007 r., a w roku 2008 – ju¿
sto dwadzieœcia jeden. Ten wzrost mo¿e by³
zwi¹zany równie¿ ze znanym problemem konflik-
tów na tle wynagrodzeñ sêdziowskich, i tego doty-
czy³a czêœæ tych pytañ prawnych, ale nie tylko.

Wzros³a tak¿e liczba skarg konstytucyjnych,
i to prawie o jedn¹ trzeci¹ – taka skarga jest narzê-
dziem obywatela w badaniu konstytucyjnoœci
przepisów – z trzystu dziewiêciu w roku 2007 do
czterystu piêciu, co œwiadczy na pewno o wzroœcie
œwiadomoœci obywateli co do przys³uguj¹cych im
praw, wolnoœci i œrodków ich ochrony, miêdzy in-
nymi przed Trybuna³em Konstytucyjnym, a z dru-

giej strony o tym, ¿e s¹dy powszechne i S¹d Naj-
wy¿szy, ale to rzadziej, ca³e s¹downictwo coraz
czêœciej korzysta z instytucji pytañ prawnych. To
z kolei jest œwiadectwem, ¿e wystêpuj¹ rozmaite
w¹tpliwoœci konstytucyjne. One bior¹ siê st¹d,
¿e w zwi¹zku ze zmian¹ ustrojow¹, z transforma-
cj¹ ustrojow¹ i w zwi¹zku z wejœciem Polski do
Unii Europejskiej nasze ustawodawstwo musi
dostosowywaæ siê do pewnych wymagañ, oczy-
wiœcie szanuj¹c nasz¹ suwerennoœæ i nasz¹ kon-
stytucjê.

Czasami mo¿e to œwiadczyæ, ¿e proces ustawo-
dawczy, mówiê to z dystansem, nie jest tak do
koñca sprawny, bo gdyby kontrola na szczeblu
ustawodawczym by³a sprawniejsza – nie chcê te-
go oceniaæ, mo¿e to nie jest eleganckie – to trybu-
na³ na pewno mia³by mniej pracy, w ka¿dym razie
mniej w¹tpliwoœci. Wszystko sk³ada siê na to, ¿e
liczba spraw roœnie i jest to na pewno wielki pro-
blem.

Ze spraw niezwi¹zanych z kontrol¹ konstytu-
cyjnoœci prawa, bo to jest nasza g³ówna funkcja,
warto podkreœliæ przede wszystkim pierwsze
w historii trybuna³u postêpowania w 2008 r.
w sprawie sporów kompetencyjnych. Mieliœmy
dwie takie sprawy. Druga z nich zakoñczy³a siê,
jak wiadomo, 20 maja 2009 r., ale pierwsza to by-
³o postêpowanie dotycz¹ce sporu kompetencyj-
nego w 2008 r. miêdzy prezydentem Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa
w zakresie przedstawiania kandydatów na sê-
dziów. Postêpowanie zosta³o umorzone, ale oczy-
wiœcie wymaga³o rozpatrzenia sprawy. Postano-
wienie w tej sprawie ma te¿ wa¿kie znaczenie co
do istoty sporów kompetencyjnych, które, jak
wiadomo, konstytucja te¿ powierzy³a Trybuna³o-
wi Konstytucyjnemu. Drugi spór kompetencyj-
ny, Wysokiemu Senatowi znakomicie znany, to
jest spór, który poruszy³ Polskê, miêdzy prezy-
dentem a prezesem Rady Ministrów. Rozpocz¹³
siê on w 2008 r. i zosta³ rozstrzygniêty merytory-
cznie postanowieniem – nie wyrokiem, bo to jest
spór kompetencyjny – z 20 maja 2009 r. o sygna-
turze Kpt 2/08. On nie zosta³ omówiony
w przed³o¿onej informacji, bo sprawa zosta³a za-
koñczona w 2009 r., a rozpoczê³a siê w 2008 r.

W 2008 r. Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ dzie-
wiêædziesi¹t trzy wyroki oraz siedemdziesi¹t trzy
postanowienia, ale w fazie merytorycznej sprawy,
nie w fazie tej wstêpnej kontroli. £¹cznie, mo¿na
powiedzieæ, zapad³o sto szeœædziesi¹t szeœæ orze-
czeñ, czyli wyroków i postanowieñ, w fazie mery-
torycznej sprawy, to jest o dwadzieœcia wiêcej ni¿
w 2007 r. Dane szczegó³owe dotycz¹ce tych spraw
maj¹ pañstwo w informacji.

To, co mówi³em, dotyczy przede wszystkim
kontroli nastêpczej, a wiêc sytuacji, kiedy ju¿ zo-
sta³y wydane okreœlone akty normatywne, we-
sz³y one w ¿ycie i uprawnione organy pañstwowe,
w trybie tak zwanej kontroli abstrakcyjnej, albo
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obywatele w trybie skargi konstytucyjnej czy
s¹dy w trybie pytañ prawnych w konkretnych
sprawach uruchomi³y postêpowanie przed Try-
buna³em Konstytucyjnym.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e niezale¿nie od kontroli
nastêpczej mamy tak¿e kontrolê prewencyjn¹.
A wiêc jeszcze przed podpisaniem ustawy, jak
wiadomo, pan prezydent mo¿e albo skorzystaæ
z weta, albo zg³osiæ wniosek do trybuna³u o rozpa-
trzenie jego w¹tpliwoœci konstytucyjnej co do
uchwalonej ustawy.

Nie bêdê charakteryzowa³ tych spraw, przy-
pomnê tylko, ¿e w 2008 r. by³o a¿ piêæ wniosków
i w tym roku te¿ ju¿ by³o dalszych piêæ, czyli ³¹cz-
nie dziesiêæ. To jest stosunkowo du¿a liczba, po-
niewa¿ w poprzedniej kadencji, w kadencji po-
przedniego prezydenta, przez dziesiêæ lat ³¹cznie
wszystkich wniosków o kontrolê prewencyjn¹ by-
³o chyba dziesiêæ. A wiêc obecnie bardzo wa¿n¹
pozycj¹ w zakresie pracy trybuna³u jest rozpatry-
wanie wniosków pana prezydenta w sprawie kon-
troli prewencyjnej. Jest zasada przyjêta wewn¹trz
trybuna³u, ¿e poniewa¿ jest to tak wa¿na sprawa,
zwi¹zana z zasad¹ wspó³dzia³ania w³adz – ustawa
jest uchwalona i oczekuje na podpis prezydenta –
nadajemy jej priorytet, a wiêc wstrzymujemy inne
prace i staramy siê jak najszybciej j¹ rozpatrywaæ,
oczywiœcie tak szybko, jak to jest mo¿liwe,
w pe³nym sk³adzie i przy bardzo z³o¿onych ra-
cjach, które tam siê tocz¹.

Podam jeden taki przyk³ad. Sprawa Kp 2/08 to
by³a sprawa odnoœnie do regulacji dotycz¹cej
s³u¿by wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.
Sprawy w trybie kontroli prewencyjnej zawsze s¹
sprawami naprawdê trudnymi, w których poja-
wiaj¹ siê ró¿ne racje, bardzo z³o¿one. Trybuna³ j¹
rozstrzygn¹³ w ci¹gu trzech miesiêcy – to jest wy-
nik rzeczywiœcie bardzo dobry. Oczywiœcie to dzie-
je siê kosztem innych, poniewa¿ przeciêtne rozpa-
trywanie sprawy trwa siedemnaœcie miesiêcy. No,
trzy miesi¹ce w piêtnastoosobowym sk³adzie,
kontrowersyjna sprawa, koniecznoœæ rozwa¿enia
wszystkich racji, nie tylko materia³ów ustawo-
dawczych, ekspertyz, porównañ, no i oczywiœcie
dyskusje, jakie tak¿e Wysoki Senat prowadzi, ¿e-
by dojœæ do konsensusu, a przynajmniej do zda-
nia wiêkszoœci w bardzo trudnych sprawach.

Nasza kontrola – i nastêpcza, i oczywiœcie pre-
wencyjna – przede wszystkim dotyczy³a aktów
rangi ustawowej, ale chcê przypomnieæ, ¿e kon-
trolujemy tak¿e hierarchiczn¹ zgodnoœæ aktów
ni¿szego rzêdu, czyli zgodnoœæ rozporz¹dzeñ
z ustawami i z konstytucj¹. Tych spraw nie ma
wiele, w tej chwili mamy bardzo uporz¹dkowany
system Ÿróde³ prawa, bardzo rygorystyczny.
W 2008 r. mieliœmy dziesiêæ wyroków trybuna³u,
w których orzeka³ on o hierarchicznej zgodnoœci
rozporz¹dzeñ z ustawami oraz z konstytucj¹.

Mo¿e jeszcze chcia³bym powiedzieæ, ¿e wielka
czêœæ dzia³alnoœci Trybuna³u Konstytucyjnego
dotyczy te¿ wstêpnej kontroli, tak zwanej wstêp-
nej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wnios-
ków od podmiotów posiadaj¹cych tak zwan¹ za-
wê¿on¹ legitymacjê do inicjowania kontroli kon-
stytucyjnoœci – to jest art. 191 ust. 1 pkt 3 i 5
konstytucji – gdy trybuna³ wydaje postanowie-
nia i zarz¹dzenia. To jest te¿ wa¿na dzia³alnoœæ
anga¿uj¹ca trybuna³, za któr¹ ponosi on pe³n¹
odpowiedzialnoœæ. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e
w zakresie wstêpnej kontroli skarg konstytucyj-
nych oraz wniosków od podmiotów posiada-
j¹cych zawê¿on¹ legitymacjê do inicjowania kon-
troli konstytucyjnoœci trybuna³ w 2008 r. wyda³
sto dziewiêædziesi¹t szeœæ zarz¹dzeñ i dwieœcie
osiemdziesi¹t siedem postanowieñ. Czyli ³¹cznie
myœmy wydali szeœæset czterdzieœci dziewiêæ
orzeczeñ w fazie wstêpnej i w tej merytorycznej.

Do trybuna³u wp³ywa ponad cztery tysi¹ce
pism, na które trybuna³ oczywiœcie odpowiada.
S¹ one pismami procesowymi albo wa¿nymi pis-
mami, na które ludzie oczekuj¹ odpowiedzi.

By³y tylko cztery postanowienia sygnalizacyj-
ne. Z tej formy korzystamy oszczêdnie, mo¿e po-
winniœmy czêœciej, kiedy Trybuna³ Konstytucyjny
stara siê zasygnalizowaæ w³adzy ustawodawczej
stwierdzone w trakcie jego pracy sytuacje, które
by wymaga³y podjêcia inicjatywy ustawodawczej
przez w³adzê ustawodawcz¹, maj¹c¹ rzeczywiœcie
pe³ne kompetencje ustawodawcze.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o najwa¿niejsze
orzeczenia wydane w 2008 r., to chcê przypom-
nieæ, ¿e Wysoki Senat w otrzymanej informacji ma
charakterystykê orzeczeñ, tych najwa¿niejszych,
bo trudno, ¿eby omawiaæ ich sto dziewiêædziesi¹t
szeœæ. Zreszt¹ one s¹ przedstawione na do³¹czo-
nej p³ycie. Tam jest te¿ bogactwo argumentacji
i argumentów w dyskursie prawniczym, w dialo-
gu, wa¿enia ró¿nych racji.

Samych wyroków by³o dziewiêædziesi¹t trzy,
wiêc ze wzglêdu na limit czasu mo¿e pañstwo po-
zwol¹, ¿e powiem tylko o trzech, które, jak mi siê
wydaje, najbardziej porusza³y opiniê publiczn¹.
Aczkolwiek chcê stwierdziæ, o czym panie i pano-
wie senatorowie znakomicie wiedz¹, ¿e ka¿dy wy-
rok jest wa¿ny, poniewa¿ ka¿dy dotyczy konstytu-
cyjnoœci. A wiêc ranga wszystkich spraw w trybu-
nale, z uwagi na to, ¿e kwestionuje siê zgodnoœæ
z konstytucj¹, czyli najwa¿niejszym aktem, który
jest naszym kierunkiem w naszym pañstwie, jest
wysoka.

Z tych trzech ja tylko krótko przypomnê… Wy-
daje mi siê, ¿e najbardziej poruszy³ opiniê publi-
czn¹ wyrok z 30 wrzeœnia 2008 r. o sygnaturze akt
K 44/07. Jest to wyrok dotycz¹cy problematyki
dopuszczalnoœci zestrzelenia samolotu pasa¿er-
skiego. To bardzo trudna sprawa. Mo¿e potem
w dwu s³owach Wysokiemu Senatowi j¹ przypom-
nê. Na czym polega drugi spór? Wyrok, który bar-
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dzo poruszy³ opiniê publiczn¹ i polityków, to by³
wyrok z 26 listopada 2008 r. o sygnaturze akt
U 1/08, rozstrzygaj¹cy o konstytucyjnoœci
uchwa³y Sejmu o powo³aniu komisji œledczej, tak
zwanej, komisji naciskowej – ona ma bardzo z³o-
¿on¹ pe³n¹ nazwê. To by³a tak¿e sprawa, która
bardzo poruszy³a nie tylko œwiat polityczny i naj-
wy¿sze organy, ale i opiniê publiczn¹. I wreszcie
wa¿ny wyrok z 17 grudnia – tak mi siê wydaje, bo
dla osób oczekuj¹cych wszystkie te wyroki by³y
wa¿ne i budzi³y dyskusje i kontrowersje – o sygna-
turze akt P. 16/08, dotycz¹cy spó³dzielni miesz-
kaniowych.

Wczoraj wydaliœmy te¿ drugi wyrok dotycz¹cy
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, który,
mam nadziejê, zakoñczy³ te najbardziej kontro-
wersyjne sprawy zwi¹zane ze spó³dzielczoœci¹
mieszkaniow¹, bardzo wa¿n¹ domen¹ naszego
¿ycia. Jak wiemy, w spó³dzielniach mieszkanio-
wych mieszka dziesiêæ milionów obywateli, wiêc
jest to sprawa naprawdê najwy¿szej wagi.

Przypomnê jeszcze tylko o wyroku dotycz¹cym
dopuszczalnoœci zestrzelenia samolotu pasa¿er-
skiego. Prawo lotnicze upowa¿nia³o ministra ob-
rony narodowej do podjêcia decyzji o zestrzeleniu
samolotu cywilnego w sytuacji zwi¹zanej z nie-
bezpieczeñstwem u¿ycia go do dzia³añ sprzecz-
nych z prawem, w szczególnoœci jako œrodka ata-
ku terrorystycznego, gdy wymagaj¹ tego wzglêdy
bezpieczeñstwa pañstwa. Trudnoœæ polega³a na
tym, ¿e mo¿liwoœæ zestrzelenia samolotu istnieje
nie tylko w przypadku, gdy na jego pok³adzie znaj-
duj¹ siê tylko terroryœci – którzy, mo¿na by uznaæ,
podejmuj¹c siê porwania samolotu, godz¹ siê
w jakimœ sensie na w³asn¹ œmieræ – ale tak¿e gdy
znajduj¹ siê tam pasa¿erowie i za³oga, nieuwik³a-
ni w przeprowadzanie ataku terrorystycznego.
Czyli jest problem: ¿ycie za ¿ycie. Bardzo trudny,
typowy problem wa¿enia wartoœci – w tym ma siê
specjalizowaæ trybuna³ – bardzo trudny problem,
który zawsze budzi kontrowersje. Zreszt¹ czegoœ
podobnego dokonuje te¿ Wysoki Senat, ogólnie
w³adza ustawodawcza czy wybitni politycy, kiedy
podejmuj¹ decyzje, wa¿¹c ró¿ne wartoœci.

Przypomnê, ¿e trybuna³ uzna³ niekonstytucyj-
noœæ tej regulacji. Wskaza³ przede wszystkim na
naruszenie prawa o ochronie ¿ycia ludzkiego, i na
to, ¿e w myœl naszej konstytucji niedopuszczalne
jest wartoœciowanie ¿ycia i poœwiêcanie pasa¿e-
rów oraz za³ogi dla ratowania potencjalnych ofiar
na ziemi. Trybuna³ opar³ siê tu na tej zasadzie –
jak wiemy, to jeden z najwa¿niejszych artyku³ów
konstytucji – z art. 30, dotycz¹cego godnoœci cz³o-
wieka, czyli wartoœci konstytucyjnej niepodlega-
j¹cej jakimkolwiek ograniczeniom. Z ni¹ jest tak-
¿e nieroz³¹cznie zwi¹zane przyjête w konstytucji
prawo do ¿ycia. Trybuna³ wskaza³ przy okazji nie-
dostateczn¹ okreœlonoœæ kwestionowanego prze-

pisu, wskaza³ tak¿e, i¿ trzeba szukaæ innych œrod-
ków i ¿e mo¿na, zw³aszcza na terytorium naszego
niewielkiego pañstwa, stosowaæ wszystkie inne
œrodki poprzedzaj¹ce ten przepis i niezwi¹zane
z kontrol¹. I uznaliœmy, ¿e takie rozwi¹zanie nie
powinno istnieæ w naszych warunkach. Oczywi-
œcie wyrok wzbudzi³ kontrowersje, zreszt¹ wszys-
tkie sprawy, jakie rozstrzygamy, s¹ trudne, ale na
trybunale ci¹¿y obowi¹zek i odpowiedzialnoœæ
podjêcia ich, rozstrzygniêcia i wziêcia za to odpo-
wiedzialnoœci.

Druga kwestia to uchwa³a Sejmu o powo³aniu
komisji œledczej, zwanej potocznie komisj¹ do ba-
dania zarzutu nielegalnego wywierania wp³ywów
lub, inaczej, komisj¹ do spraw nacisków. Przy-
pomnê, ¿e trybuna³ ju¿ po raz kolejny bada³
uchwa³ê sejmow¹, co tak¿e jest zagadnieniem
trudnym. Uchwa³y sejmowe kontrolujemy tylko
tam, gdzie zawieraj¹ normy o charakterze gene-
ralno-abstrakcyjnym. A wiêc trzeba wypreparo-
waæ, co w uchwale jest norm¹ o charakterze gene-
ralno-abstrakcyjnym, i co w zwi¹zku z tym podle-
ga kognicji trybuna³u, a co nie ma takiego charak-
teru, i oczywiœcie trybuna³ w te sprawy nie mo¿e
ingerowaæ, bo jest tu autonomia dzia³ania w³adzy
ustawodawczej.

W tej sprawie, przypomnê, najwa¿niejsze by³o,
po pierwsze, stwierdzenie czy podjêcie próby
okreœlenia, na czym polega funkcja kontrolna Se-
jmu wykonywana na podstawie art. 111 ust. 1,
a wiêc kwestia komisji œledczej do zbadania
okreœlonej sprawy. Jest to kompetencja, która
pojawi³a siê dopiero w konstytucji Polski
z 1997 r., i zosta³a przejêta z rozwi¹zañ innych
pañstwa. Najwczeœniej pojawi³a siê w Stanach. S¹
tam zdefiniowane cechy, które ta funkcja kontrol-
na, bardzo wa¿na funkcja kontrolna Sejmu…
Chodzi o uzyskiwanie informacji o dzia³alnoœci
okreœlonych organów i instytucji oraz prawo do
dokonywania oceny tej dzia³alnoœci. Zosta³a tam
te¿ zdefiniowana budz¹ca kontrowersje kwestia,
co to znaczy „okreœlona sprawa”, zw³aszcza na tle
wczeœniejszego wyroku w sprawie z 22 wrzeœnia
roku 2006 dotycz¹cego komisji œledczej do bada-
nia tak zwanej sprawy w sektorze bankowym.
Tam zosta³y zdefiniowane – mo¿e nie bêdê ju¿ tym
pañstwa zanudza³ – cztery cechy, którym musi
odpowiadaæ okreœlona sprawa, ¿eby by³a uznana
za tak¹, jak¹ ma prawo zajmowaæ siê parlament
w ramach swojej funkcji kontrolnej, a wiêc uzys-
kiwania informacji o dzia³alnoœci i jej oceny. Mo¿e
nie bêdê tego wymienia³, Wysoki Senacie, pañ-
stwo to zreszt¹ pewnie znaj¹, jest to te¿ zawarte
w pe³nym tekœcie uzasadnienia.

Warto mo¿e tylko podkreœliæ, ¿e trybuna³ nie-
zale¿nie od sformu³owania tych piêciu warunków
uznania czegoœ za tak¹ sprawê, przypomnia³ tak-
¿e o tym, i¿ postêpowanie przed komisj¹ œledcz¹
nie jest postêpowaniem karnym ani nie stanowi
innego rodzaju postêpowania represyjnego. Ma
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ono s³u¿yæ tylko funkcji kontrolnej, czyli uzyski-
waniu informacji oraz ocenie dzia³alnoœci. Chodzi
oczywiœcie o organy, w stosunku do których ma
on uprawnienia do kontrolowania. Nie ma takich
uprawnieñ na przyk³ad w stosunku do Narodowe-
go Banku Polskiego, co stwierdziliœmy w poprzed-
nim wyroku. A ju¿ poci¹gniêcie do ewentualnej
odpowiedzialnoœci karnej jest kwesti¹ wszczêcia
innych postêpowañ, za które odpowiadaj¹ w³aœci-
we organy pañstwa, czyli prokuratura i s¹downi-
ctwo. Komisja œledcza, realizuj¹c swoj¹ funkcjê
kontroln¹, stwierdza i sygnalizuje sprawê.

Wydaje mi siê, i¿ to jest bardzo wa¿ny wyrok,
z którym oczywiœcie mo¿na i warto dyskutowaæ,
choæ, jak wiadomo, konstytucja stanowi, ¿e orze-
czenia trybuna³u – tu siê uœmiecham – s¹ ostate-
czne i powszechnie wi¹¿¹ce. Oczywiœcie ka¿da
dyskusja ma znaczenie, zawsze wnikliwie czyta-
my wszystkie g³osy krytyczne, poniewa¿ musimy
w kolejnych orzeczeniach podtrzymywaæ liniê
orzecznicz¹ albo j¹ odpowiednio korygowaæ.

Wreszcie sprawa, której mo¿e nie bêdê charak-
teryzowa³, a która wczoraj tak¿e by³a w dalszym
ci¹gu rozpatrywana. Chodzi o kontrolê konstytu-
cyjnoœci regulacji – to sprawa o sygnaturze
P16/08, wyrok z 17 grudnia 2008 r., o konstytu-
cyjnoœci regulacji dotycz¹cej zasad zawierania
przez spó³dzielnie mieszkaniowe umów o przenie-
sienie w³asnoœci na rzecz cz³onków spó³dzielni
oraz na rzecz osób, którym przys³uguje spó³dziel-
cze prawo do lokalu. Sprawa ta, jak wiadomo,
bardzo poruszy³a Polskê. To typowy przyk³ad, ¿e
Trybuna³ Konstytucyjny orzeka w sprawach bê-
d¹cych czêsto przedmiotem konfliktów spo³ecz-
nych albo te¿ konfliktów politycznych, tak¿e tych
bardzo silnych, i musi staraæ siê o zachowanie
maksymalnego obiektywizmu, oraz byæ przygoto-
wanym na to, ¿e wzbudzi dyskusjê i kontrowersje.
Jesteœmy zawsze za dyskusj¹ i bardzo uwa¿nie j¹
œledzimy. No, co najwy¿ej nie jesteœmy zadowole-
ni, jak i Wysoki Senat, kiedy ta krytyka przekra-
cza pewne przyjête ramy czy formy, w jakich dys-
kutuje siê o wyrokach czy rozstrzygniêciach naj-
wy¿szych organów. Ale ka¿da dyskusja jest wa¿-
na, te sprawy dotycz¹ spo³eczeñstwa. Nie bêdê ju¿
mo¿e omawia³ szerzej tych zasad.

Wczoraj równie¿ zapad³ wyrok – pañstwo sena-
torowie maj¹ te¿ inne sprawy – bardzo trudny,
drugi bardzo powa¿ny wyrok, w zakresie
spó³dzielczoœci mieszkaniowej, który, miejmy na-
dziejê, zakoñczy³ najwa¿niejsze kontrowersje wo-
kó³ tej spó³dzielczoœci. By³y te¿ g³osy opinii publi-
cznej, pytania, dlaczego nie rozpatrujemy… Przy-
pomnê, ¿e od wp³yniêcia wniosku w tej sprawie do
wczorajszego wyroku up³ynê³o chyba czternaœcie
miesiêcy, przeciêtnie mija siedemnaœcie, a my
bardzo intensywnie pracowaliœmy równolegle
nad t¹ i nad pozosta³ymi trzystoma sprawami. To,

¿e czêsto nie ma wyznaczonej rozprawy, œwiad-
czy, ¿e trybuna³ w wyniku wszystkich dyskusji,
studiów i ekspertyz nie mo¿e dojœæ przynajmniej
do kierunkowego, wstêpnego rozstrzygniêcia,
które jeszcze czêsto zmienia rozprawa.

Nie ma sensu wyznaczanie terminu rozprawy,
kiedy jeszcze w trybunale nie mamy jasnoœci,
przynajmniej co do wiêkszoœci. Marzeniem jest
konsensus – tak samo jak w przypadku Wysokie-
go Senatu – ¿e oto mamy ju¿ pewien pogl¹d na
sprawê. Oczywiœcie rozprawa czêsto jeszcze bar-
dzo to zmienia. Skoro tego nie ma, oczywiœcie nie
wyznacza siê terminu. My pracowaliœmy nad tym
bardzo d³ugo, co œwiadczy, jak trudna by³a to pro-
blematyka. Jeœli w tym sk³adzie, w którym jest
piêtnastu sêdziów wybieranych w ró¿nych okre-
sach ró¿nych kadencji Sejmu, dochodzimy do
konsensusu czy wiêkszoœci, to wydaje siê, przy-
najmniej teoretycznie, ¿e jest to rozstrzygniêcie
w danej sytuacji maksymalnie dobre. Bo tyle osób
maj¹cych ró¿ne pogl¹dy dyskutowa³o i dosz³o do
pewnego rozstrzygniêcia.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, ja ju¿ nie bê-
dê omawia³ innych naszych orzeczeñ. Chcia³bym
tylko na koniec powiedzieæ o wa¿nej sprawie
zwi¹zanej w³aœnie z realizacj¹ orzeczeñ Trybuna-
³u Konstytucyjnego, nie tylko dlatego, ¿e zawsze
tutaj mówimy ze szczególn¹ satysfakcj¹ i uzna-
niem o wielkiej dzia³alnoœci Senatu, wykonuj¹ce-
go ogromn¹ pracê dziêki osobistemu zaanga¿o-
waniu pana marsza³ka, wszystkich panów mar-
sza³ków, wszystkich pañstwa, ca³ego Senatu i je-
go znakomitego biura. A Senat ma doskona³e Biu-
ro Legislacyjne. Chcê powiedzieæ – tylko dwa s³o-
wa – z czego to mo¿e wynikaæ. Konieczne jest wy-
konywanie naszych orzeczeñ, poniewa¿ my ma-
my bardzo ograniczone kompetencje w zakresie
naszej roli w ustawodawstwie.

Po pierwsze, jesteœmy ograniczeni zasad¹ skar-
gowoœci, a wiêc mo¿emy orzekaæ tylko o tym, co
jest we wniosku i tylko co do wzorców, które zg³o-
si³ wnioskodawca. Zatem czêsto nie mamy takich
uprawnieñ… Widzimy, ¿e przepis budzi w¹tpliwo-
œci konstytucyjne, nawet zasadnicze, ale zosta³
Ÿle zaskar¿ony, nie te wzorce zosta³y wskazane.
Taka jest zasada – i to jest do rozwa¿enia w przy-
sz³oœci – ¿e musimy takie sprawy umarzaæ. Po
drugie, mo¿emy tylko derogowaæ przepis, nie mo-
¿emy zrobiæ tego, co mo¿e zrobiæ ustawodawca,
a wiêc Sejm i Senat, czyli u¿yæ przepisów prze-
jœciowych, czasowych, które wprowadzaj¹ nowe
regulacje i maj¹ spowodowaæ, ¿e zmiana nie jest
wstrz¹sem i nie powiêksza zamieszania w prawie.
Tak wiêc z naszej ograniczonej roli, tylko deroga-
cyjnej, wynika to, ¿e nasze wyroki musz¹ byæ
zrealizowane. Wyj¹tkowe s¹ takie sytuacje, ¿e
uchyla siê przepis, bo by³ niekonstytucyjny, i jest
œwietnie. Najczêœciej zmiana wynikaj¹ca z nie-
konstytucyjnoœci powoduje koniecznoœæ porz¹d-
kowania ustawodawstwa, bo powstaje pewna lu-
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ka w prawie albo powstaj¹ doraŸne niespójnoœci.
St¹d tak wa¿ne jest, ¿eby w³adza ustawodawcza
realizowa³a te wyroki, oczywiœcie w wyniku ciê¿-
kiej pracy swoich s³u¿b prawnych, bo to nie s¹
proste sprawy, ale sprawy wymagaj¹ce spojrzenia
systemowego.

Chcê powiedzieæ, ¿e na szczególne uznanie za-
s³uguje dzia³alnoœæ Senatu, a zw³aszcza senackiej
Komisji Ustawodawczej, która w okresie od po-
cz¹tku kadencji do koñca kwietnia bie¿¹cego roku
przygotowa³a i skierowa³a do marsza³ka Sejmu po-
nad piêædziesi¹t projektów ustaw zwi¹zanych z re-
alizacj¹ wielu wyroków oraz jednego postanowie-
nia sygnalnego Trybuna³u Konstytucyjnego.

Chcia³bym jeszcze osobiœcie podziêkowaæ pa-
nu marsza³kowi za to, ¿e jest cz³owiekiem wielkiej
kultury i ma wielk¹ osobist¹ odpowiedzialnoœæ za
pañstwo, ¿e zawsze jest uprzejmy informowaæ try-
buna³ – to jest jego piêkny gest, wyraz kurtuazji –
o kolejnej inicjatywie Senatu. Bardzo za to dziê-
kujê. Tu dzia³amy wspólnie dla dobra pañstwa,
porz¹dkujemy ustawodawstwo, staramy siê, ¿eby
by³o ono maksymalnie konstytucyjne, a wiêc zgo-
dne z ide¹ demokratycznego pañstwa prawnego.

Pewne dzia³ania podj¹³ tak¿e, jak wiadomo,
rz¹d, w ramach Rz¹dowego Centrum Legislacji,
i pewne dzia³ania zosta³y podjête przez Sejm.

Niestety, nie jest tak, ¿e wszystko jest bardzo do-
brze, jak sami wiemy jako ludzie doœwiadczeni, ¿y-
cie jest takie, ¿e zawsze bêdzie skomplikowane.
Otó¿ jest jeszcze pewna liczba orzeczeñ niezrealizo-
wanych. ¯eby w pe³ni przywróciæ konstytucyjnoœæ,
wed³ug naszych szacunków, konieczne jest ju¿ tyl-
ko zrealizowanie stuczterdziestunaszychorzeczeñ,
to znaczy takich, w przypadku których jest zaleca-
na albo konieczna interwencja. Tylko, bo sytuacja
by³a zdecydowaniegorsza. Jednakzawszemo¿na to
poprawiæ i zak³adaæ pe³n¹ spójnoœæ.

Proszê pañstwa, na tym chcia³bym skoñczyæ.
Jeszcze tylko podkreœlê, ¿e nasze dzia³ania… Je-
steœmy jednym z ogniw w kontroli konstytucyj-
noœci prawa. Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa w³adza
ustawodawcza, która w trakcie prac ustawodaw-
czych ma obowi¹zek, i realizuje go, pilnowania,
¿eby rozwi¹zania by³y zgodne z konstytucj¹, ¿eby
wprowadzane rozwi¹zania by³y nie tylko takie,
jak siê chce, ¿eby by³y, ale takie, jakie mog¹ byæ
w demokratycznym pañstwie prawnym. Wiele
rozwi¹zañ jest takich, ¿e s¹ wynikiem dobrych
chêci, ale nie mieszcz¹ siê w regu³ach, które s¹
w demokratycznym pañstwie prawnym, w tych
wartoœciach, które mamy realizowaæ, a które za-
wiera przede wszystkim konstytucja. O znacze-
niu wartoœci nie chcê wspominaæ, bo choæby
i ostatnia encyklika Benedykta XVI przypomina
o roli wartoœci nawet w ekonomii, a nie tylko
w ¿yciu publicznym. Tu najwa¿niejsze s¹ dialog
i wspó³dzia³anie. Ten dialog i wspó³dzia³anie

wszystkich w³adz zaczynaj¹ siê od tego, ¿e kontrolê
konstytucyjnoœci prawa sprawuje przede wszyst-
kim w³adza ustawodawcza podczas przygotowy-
wania projektów ustaw i ich uchwalania, a potem,
podczas naszej kontroli, podczas rozpatrywania
konstytucyjnoœci aktów, wspó³dzia³a z nami. Gdy
w trybunale pytaj¹, kto wygra³ sprawê, a kto prze-
gra³, my odpowiadamy: nikt nie wygra³, nikt nie
przegra³, ale wygra³a – choæ mo¿e to brzmi patety-
cznie – konstytucja. Dziêki czemu? Dziêki roli
uczestników postêpowania i trybuna³u. Wspólnie
mamy poprawiaæ konstytucyjnoœæ prawa.

I wreszcie to wspó³dzia³anie jest szalenie wa¿-
ne – za co raz jeszcze dziêkujê Wysokiemu Sena-
towi – podczas realizacji naszych orzeczeñ, bo tu-
taj koñczy siê rola trybuna³u. Jest on wysokim
organem s¹dowej kontroli konstytucyjnoœci pra-
wa, ale za kszta³t ustawodawstwa odpowiada
w³adza ustawodawcza. Ona ma pe³ne kompeten-
cje i pe³ne mo¿liwoœci, jeœli chodzi o tworzenie
prawa. Ten dialog i wspó³dzia³anie, o których jest
du¿o w konstytucji, w preambule, to sprawy naj-
wa¿niejsze.

Bardzo dziêkujê. Mam nadziejê, ¿e nie przynu-
dza³em, ale informacja zawiera szczegó³owe dane
i chcia³em, oczywiœcie tylko skrótowo, podkreœliæ
parê spraw, które wydawa³y mi siê wa¿ne. Raz je-
szcze dziêkujê za zaszczyt wyst¹pienia przed Wy-
sokim Senatem i za mo¿liwoœæ dyskusji. Z góry
przepraszam, ale o 11.30 jest sprawa zwi¹zana
z kontrol¹ instrumentów finansowych. Jest to je-
dyny termin jeszcze przed wakacjami, a grozi nam
tam pewna kara ze strony Unii Europejskiej. Tak
wiêc bardzo przepraszam, ale takie jest nasze ¿y-
cie. Nie tylko ¿ycie pañstwa senatorów jest praco-
wite, ale tak¿e i Trybuna³u Konstytucyjnego.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie. Za chwilê bêd¹ pyta-

nia, tak ¿e prosi³bym o pozostanie…
(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Bohdan

Zdziennicki: Tutaj mam zostaæ, tak?)
Tak, tutaj.
Pan senator Ryszard Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, mam dwa pytania do pana

prezesa.
Panie Prezesie, na pewno wie pan ju¿ o tym, ¿e

trybuna³ konstytucyjny Republiki Federalnej
Niemiec, z siedzib¹ w Karlsruhe, stwierdzi³ nie-
zgodnoœæ z konstytucj¹ tego pañstwa postano-
wieñ traktatu lizboñskiego, który przekszta³ca
Uniê Europejsk¹ w pañstwo, i w zwi¹zku z tym
niezgodnoœæ z konstytucj¹ okreœlonego w nim
dzia³ania organów, pomniejszenia roli parla-
mentu, a tak¿e Europejskiego Trybuna³u Spra-
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wiedliwoœci. W zwi¹zku z tym chcia³bym pana
prezesa zapytaæ, czy… Sytuacja jest z³o¿ona, bo
tam poszczególni pos³owie mog¹ wystêpowaæ do
Trybuna³u Konstytucyjnego, a u nas jest tak, ¿e
w tej materii mog¹ wyst¹piæ tylko osoby pe³ni¹ce
najwy¿sze stanowiska w pañstwie b¹dŸ piêædzie-
siêciu pos³ów lub trzydziestu senatorów. To jest
sprawa bardzo wa¿na. Czy my rzeczywiœcie tak
doskonale wszystko uczyniliœmy? Bo ¿eby nie
zaistnia³a taka sytuacja w relacjach miêdzy Pol-
sk¹ a Uni¹ Europejsk¹, jaka zaistnia³a w rela-
cjach miêdzy Niemcami a Uni¹. Art. 90 mówi, ¿e
Rzeczpospolita mo¿e przekazaæ kompetencje
swoich organów organizacji miêdzynarodowej
lub organowi miêdzynarodowemu, ale nie insty-
tucji pañstwowej, w jak¹ przekszta³ca siê Unia.
Czy w zwi¹zku z tym w inercji bêdziemy milczeæ,
jeœli nie zbierze siê piêædziesiêciu pos³ów czy
trzydziestu senatorów, ¿eby zg³osiæ wniosek do
Trybuna³u Konstytucyjnego, do pana, Panie Pre-
zesie? Chcia³bym zapytaæ, czy z jurydycznego
punktu widzenia jest mo¿liwe zajêcie siê t¹ spra-
w¹ z w³asnej inicjatywy przez polski Trybuna³
Konstytucyjny, tak ¿eby nie by³ on zupe³nie na
uboczu, jeœli chodzi o sprawy, które w Niemczech
siê rozstrzygaj¹.

I drugie pytanie. Gdy rozmawia siê z prawnika-
mi, z sêdziami, zw³aszcza od czasu, gdy pañski
poprzednik kierowa³ trybuna³em, ci¹gle pojawia-
j¹ siê stwierdzenia, ¿e jednak Trybuna³ Konstytu-
cyjny w Polsce wchodzi w sferê ustawodawcz¹, ¿e
to nie s¹ tylko interpretacje dotycz¹ce zgodnoœci
prawa z konstytucj¹, ale to jest w wielu wypad-
kach tworzenie prawa. Czy, jeœli takie zjawiska
s¹, to s¹ one liczne? A jeœli nie s¹ liczne, to czy mo-
g¹ zanikn¹æ w ogóle? Dziêkujê.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: W kwestii for-
malnej, Panie Marsza³ku.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Chwileczkê, zaraz oddam panu g³os.
Pañstwo Senatorowie, ja nie przypomnia³em,

¿e pytania maj¹ trwaæ jedn¹ minutê, a nie trzy mi-
nuty.

Pan senator w kwestii formalnej, tak? Proszê
uprzejmie.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku, ja w tej samej sprawie. Wczo-

raj te¿ mieliœmy z tym do czynienia. Zreszt¹ zaob-
serwowa³em, i¿ z kadencji na kadencjê formu³a
zadawania pytañ jest coraz bardziej nadu¿ywana,
a szczególnie w tej kadencji. Doprawdy, mamy re-
gulamin… Oczywiœcie mo¿e byæ jakaœ tolerancja,
ale nie mo¿na wykorzystywaæ tej formy do wyg³a-
szania filipik. To po pierwsze.

Po drugie, chcia³bym sprostowaæ. Trybuna³
konstytucyjny w Karlsruhe nie stwierdzi³ niezgo-
dnoœci traktatu lizboñskiego z konstytucj¹. To
jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej i nie mo¿na
wprowadzaæ w b³¹d senatorów i opinii publicznej.

(Senator Ryszard Bender: Ograniczenie praw
Bundestagu i Bundesratu.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panowie Senatorowie, to jest polemika, któr¹

trzeba przenieœæ do dyskusji. I proponujê, aby za
chwiê przejœæ do dyskusji.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale to jest nie-
prawda.)

Jasne, to znaczy to jest… Ale nie polemizujmy
w tej chwili. Proszê o zwiêz³e zadawanie pytañ, zaœ tê
sprawê i inne kwestie polemiczne omówimy za chwi-
lê w dyskusji, wtedy bêdzie mo¿na wystêpowaæ.

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Prezesie, zacznê od przypadku, w którym

sam uczestniczy³em. Mianowicie dwie izby pol-
skiego parlamentu podjê³y stosowne uchwa³y
upowa¿niaj¹ce pana prezydenta do ratyfikacji
uk³adu traktatu europejskiego. Pan prezydent po-
daje ró¿ne przyczyny i albo odmawia, albo powo-
duje zw³okê. Moje pytanie jest takie: czy trybuna³
jest w³aœciwy do rozpatrzenia skargi konstytucyj-
nej na niedzia³anie b¹dŸ wywo³ywanie zbêdnej lub
niew³aœciwej zw³oki w zakresie sprawowania na³o-
¿onych na prezydenta obowi¹zków? Czy taka skar-
ga zdaniem pana prezesa by³aby mo¿liwa?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Prezesie, je¿eli moje wra¿enia s¹ nies³u-

szne, to pan prezes zaprzeczy. Ja ostatnio obserwu-
jê, bo takiej statystyki nie prowadzê, coraz wiêksz¹
liczbê odrêbnych zdañ w wyrokach Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. Czy jest to wynik tego, ¿e trybuna³
wchodzi na pole wartoœci i zaczynaj¹ odgrywaæ rolê
pogl¹dy polityczne sêdziów trybuna³u? Czy widzi
pan inne przyczyny takiego stanu rzeczy?

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

Senator Leon Kieres:
Panie Prezesie, ja chcê siê odnieœæ do kwestii

tak zwanych wyroków zawieraj¹cych klauzulê od-

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.
128 Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2008 r.

(senator R. Bender)



raczaj¹c¹. O ile dobrze pamiêtam, w jednym
z ostatnich wyroków S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e
s¹dy rozstrzygaj¹ce sprawy zwi¹zane z aktami
prawnymi, których niezgodnoœæ z konstytucj¹
stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny, mog¹ takiego
ustawodawstwa nie uwzglêdniaæ. To oznacza, ¿e
z jednej strony trybuna³ utrzymuje w obiegu pra-
wnym przez okreœlony czas akty prawne, których
niezgodnoœæ z konstytucj¹ zosta³a stwierdzona,
a z drugiej strony s¹dy maj¹ mo¿liwoœæ – tak
stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy – nieuwzglêdnienia tych
aktów prawnych. Moje pytanie jest nastêpuj¹ce:
jak pan ocenia przysz³oœæ wyroków Trybuna³u
Konstytucyjnego zawieraj¹cych klauzulê odra-
czaj¹c¹ w œwietle tego stanowiska S¹du Najwy¿-
szego?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Prezesie, z materia³ów, które dostaliœmy,

wynika, ¿e statystycznie w roku 2008 wp³ynê³o do
Trybuna³u Konstytucyjnego ogó³em cztery ty-
si¹ce osiemset dwie sprawy. To jest ogromna licz-
ba. Czy mo¿e pan podaæ, jak¹ kadrê merytoryczn¹
pan zatrudnia? Cztery tysi¹ce osiemset spraw ro-
cznie to jest ogromna liczba.

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Bohdan
Zdziennicki: Mogê tylko sprostowaæ? Nie spraw,
tylko pism.)

Ja rozumiem, ale to s¹ pisma, które trzeba roz-
patrzyæ, bo tu s¹ i wnioski prezydenta, i wnioski
przedmiotów posiadaj¹cych legitymacje, itd., itd.
I jest tego ogrom.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Prezesie, moje pytanie dotyczy wzrostu

liczby spraw o ponad 30%. Mówi³ pan, ¿e jedn¹
z przyczyn jest wzrost œwiadomoœci obywateli,
a kolejn¹ proces ustawodawczy. Czy z perspekty-
wy kilku lat mo¿e pan powiedzieæ, czy sprawy ma-
j¹ siê lepiej, czy gorzej? I czy taki stan rzeczy wyni-
ka ze wzrostu œwiadomoœci, czy z pogarszaj¹cego
siê prawa?

Drugie pytanie dotyczy zaleg³oœci, bo pan mó-
wi³, ¿e jest te¿ ponad sto spraw zaleg³ych. Jaka
jest w³aœciwie definicja tego, kiedy sprawê uwa¿a
siê za zaleg³¹? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Jeszcze jedno krótkie pytanie. W Trybunale

Konstytucyjnym ju¿ od d³u¿szego czasu le¿y spra-
wa wniosku rzecznika praw obywatelskich doty-
cz¹ca konstytucyjnoœci ustawy o KRUS. Kiedy ta
sprawa zostanie rozpatrzona? To oczywiœcie
wi¹¿e siê z pewnym trzêsieniem ziemi, na które
parlament powinien byæ przygotowany.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Andrzejewski.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie, chcia³bym spytaæ, jak dalece te

przypisane sobie przez trybuna³ kompetencje do-
tycz¹ce zakresu proporcjonalnoœci mog¹ korygo-
waæ wolê w³adzy ustawodawczej? Bo to jest od oko-
licznoœci do okolicznoœci, w ramach art. 31 ust. 3
konstytucji… Zosta³a tu w du¿ym zakresie ograni-
czona w³adza ustawodawcza jako najwy¿szy organ
w pañstwie. Jest to o tyle istotne, ¿e przecie¿ trybu-
na³ mo¿e zarówno zmieniæ… I w³adza ustawodaw-
cza nie ma wyboru, bo konstytucji nie mo¿e zmie-
niæ. A wiêc czy Trybuna³ Konstytucyjny nie zastê-
puje nadmiernie w³adzy ustawodawczej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Prezesie, w sprawozdaniu, ale wynika to

te¿ z kompetencji Trybuna³u Konstytucyjnego...
Otó¿ trybuna³ nie ma kompetencji do uzupe³nia-
nia stanu prawnego i wprowadzania pozytywnych
treœci normatywnej. Jesteœcie zwi¹zani, czy skar-
g¹, czy wnioskiem inicjuj¹cym postêpowanie
przed trybuna³em. Ale sygnalizowanie luk w pra-
wie mo¿e przejawiaæ siê w formie postanowieñ
sygnalizacyjnych. Jak czêsto trybuna³ korzysta
z takiej mo¿liwoœci, jak czêsto trybuna³ reaguje na
tego rodzaju sytuacje?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie?
Pan senator Cichoñ, proszê uprzejmie.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Prezesie, chcia³bym siê dowiedzieæ, czy
Trybuna³ Konstytucyjny w ostatnim czasie orze-
ka³ w kwestii nies³usznie nabytych praw, zw³asz-
cza praw nabytych ju¿ w odrodzonej wolnej Pol-
sce, czyli po 1989 r., czy te¿ tylko ta konstrukcja
praw nies³usznie nabytych mia³a zastosowanie
do praw stanowionych przed 1989 r. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie panu pre-

zesowi?
Dziêkujê.
Panie Prezesie, oddajê panu g³os.

Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego
Bohdan Zdziennicki:
Dziêkujê bardzo.
Nie wiem, czy zachowam kolejnoœæ.
Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora

Bendera, to nie bêdê interpretowa³ wyroku s¹du
konstytucyjnego. Ale zgadzam siê tutaj z wy-
st¹pieniem pana senatora. Ten s¹d nie stwierdzi³
niekonstytucyjnoœci traktatu, tylko stworzy³ pe-
wne rygory dodatkowe, zwi¹zane z tym, ¿e w³adza
ustawodawcza powinna o tych sprawach wiedzieæ
i byæ o nich informowana. Jak wiadomo, Niemcy
nie s¹ przeciwnikami Unii Europejskiej, raczej s¹
jej motorem. Ale to jest jakby poza spraw¹, ja nie
chcê interpretowaæ wyroku niemieckiego s¹du
konstytucyjnego. Polecam lekturê, ona jest bar-
dzo ciekawa i œwiadczy o z³o¿onoœci problemów,
jakie siê pojawiaj¹, gdy Europa chce siê zjedno-
czyæ, a jednoczeœnie chce zachowaæ i swoj¹ suwe-
rennoœæ, i ró¿norodnoœæ. Mówi¹c piêknie, jednoœæ
w ró¿norodnoœci, co, jak wiadomo, jest bardzo
trudne. Kiedy Europa nie osi¹gnie pe³nej jedno-
œci, bêdzie skazana, o czym wszyscy wiemy, pew-
no pan senator te¿, na marginalizacjê w rywaliza-
cji œwiatowej. A o tym nie chcê teraz mówiæ.

A wiêc je¿eli chodzi o nasze stanowisko, to jest
ono takie, ¿e jest to problem trudny, wa¿ny i jak
wszystkie trudne problemy wymaga wywa¿enia
ró¿nych racji. Jest jasne, ¿e w naszym porz¹dku
prawnym konstytucja jest najwy¿szym aktem.
Myœmy dali temu wyraz w orzeczeniu o konstytu-
cyjnoœci traktatu akcesyjnego, które zapad³o je-
szcze przy moich wielkich poprzednikach, preze-
sem by³ wówczas pan Safjan. Stwierdziliœmy
w nim, ¿e w sytuacji wyst¹pienia konfliktu naj-
wa¿niejsza jest nasza konstytucja. W razie kon-
fliktu, gdyby on nast¹pi³, a miejmy nadziejê, ¿e
tak nie bêdzie, bo nasza konstytucja trzyma stan-
dardy przyjête w cywilizacji europejskiej, odwo³u-
j¹cej siê do najwy¿szych wartoœci chrzeœcijañ-

skich, no, ale gdyby dosz³o do konfliktu, to oczy-
wiœcie decyduje nasza konstytucja. To jest to za-
bezpieczenie.

Przypomnê mo¿e jeszcze jeden wyrok, doty-
cz¹cy europejskiego nakazu aresztowania, kiedy
to wszystkie racjonalne wzglêdy mówi³y wyraŸnie,
¿e nie bêdzie Ÿle, je¿eli bêdziemy œcigali przestêp-
ców w ramach tej ca³ej przestrzeni europejskiej.
Przestêpczoœæ, patologia jest wielkim zagro¿e-
niem dla wspó³czesnego œwiata, trzeba je trzymaæ
w ryzach, zw³aszcza w ramach demokracji i go-
spodarki rynkowej. No, ale nasza konstytucja je-
dnoznacznie mówi³a tylko o ekstradycji. Wtedy
wyrok by³ taki, ¿e to jest niezgodne z konstytucj¹,
ale jednoczeœnie w uzasadnieniu powiedzieliœmy,
¿e by³oby bardzo wskazane, ¿eby dokonaæ tu no-
welizacji konstytucji – czego zreszt¹ dokona³a
w³adza ustawodawcza – bo problem jest warty
rozwi¹zania. Ale staliœmy twardo na stanowisku,
¿e decyduje tylko duch i litera konstytucji. To jest
zabezpieczenie naszych interesów narodowych.

Powiem prywatnie, ¿e jest przeciwnikiem
zmian konstytucji. Konstytucja jest fundamen-
tem, ma byæ trwa³a, ma byæ kotwic¹, a treœæ po-
winna byæ nadawana i okreœlana w wyniku jej in-
terpretacji. Taka jest istota konstytucji. Je¿eli
miernik pewnej wartoœci jest ci¹gle zmieniany, to
nie mamy ¿adnego miernika, ¿adnej miary nicze-
go. Dobrym przyk³adem jest choæby konstytucja
amerykañska – ponad dwieœcie lat istnienia i tyl-
ko dwadzieœcia siedem poprawek, choæ przez po-
nad dwieœcie lat zg³oszonych, udokumentowa-
nych by³o, zdaje siê, ponad cztery i pó³ tysi¹ca. No,
ale to jest ta kotwica. O tym, jak¹ treœæ – to bêdzie
czêœciowa odpowiedŸ – nadaæ konstytucji, bo
zmieniaj¹ siê warunki, decyduje w³aœnie s¹d naj-
wy¿szy federalny. St¹d wybór ka¿dego sêdziego
jest tam takim prze¿yciem dla ca³ego narodu, bo
osoby odpowiednio dobrane obdarza siê najwy¿-
szym zaufaniem, tak samo, jak wybieraj¹c prezy-
denta, g³owê pañstwa, czy innych. To jest odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora Bendera.

(Senator Ryszard Bender: Czy Trybuna³
Konstytucyjny nie móg³by siê pochyliæ, tak jak
trybuna³ niemiecki…)

(G³osy z sali: Nie móg³by.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Sena-

torze…)
Nasz trybuna³ nie ma ¿adnej inicjatywy… To

znaczy, my nie dzia³amy z urzêdu, nie mamy tej
w³adzy inkwizycyjnej, tak przyjêto. To uczy nas
te¿ pokory. Dzia³amy tylko na wniosek i to jeszcze
w ramach œciœle przyjêtej, zawsze do dyskusji
w przysz³oœci, tak zwanej zasady skargowoœci.
A wiêc jesteœmy jeszcze zwi¹zani inicjatyw¹
wnioskodawcy. Kto mo¿e byæ wnioskodawc¹, jest
wyraŸnie wymienione w art. 191. Poza tym jest te¿
nieograniczone prawo obywateli do skargi kon-
stytucyjnej, po spe³nieniu wymogów formalnych,
i jest kwestia s¹dów, sk³adów orzekaj¹cych, które

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.
130 Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2008 r.



mog¹ bez przerwy pytaæ. Czyli my nie mamy tej
w³adzy, nie mamy tej inicjatywy. Je¿eli mogê wy-
raziæ prywatn¹ opiniê, to uwa¿am, ¿e w konstytu-
cji jest to chyba dobrze zapisane, bo nie mo¿e byæ
tak, ¿eby jednemu organowi, który ma dobrze od-
grywaæ swoj¹ rolê, by³o wszystko przypisane. Czy-
li nie mamy tej inicjatywy.

(Senator Ryszard Bender: To by by³o wchodze-
nie w rolê ustawodawcz¹.)

Tak, tak. Przypomnê, Panie Senatorze, ¿e jest
wiele organów uprawnionych do kontroli abs-
trakcyjnej. Jednoczeœnie chodzi o to, ¿eby nie
mo¿na by³o inicjowaæ postêpowañ na wniosek po-
szczególnych osób, bo czêsto powodowa³oby to
parali¿ pracy. Wiele rozwi¹zañ siê nie podoba, na-
wet mnie jako obywatelowi czasami coœ siê nie po-
doba, ale byæ mo¿e innym siê podoba. ¯yjemy
w spo³eczeñstwie pluralistycznym i w pewnym
konflikcie interesów, a nad wszystkim ma pano-
waæ interes ogó³u i art. 1 dotycz¹cy dobra wspól-
nego, czyli Rzeczypospolitej. To jest ca³a trudnoœæ
w orzekaniu.

Pan senator Rulewski pyta³, jak to jest z obec-
nym problemem z ratyfikacj¹ i ze zw³ok¹. Nie ma-
my uprawnieñ, ¿eby ingerowaæ w te sprawy. Na-
sze uprawnienia wi¹¿¹ siê z tym, ¿e otrzymujemy
odpowiedni wniosek w sprawach, które kontro-
lujemy, w sprawach zwi¹zanych z procesem two-
rzenia prawa – pan prezydent czêsto zwraca siê
do trybuna³u… Oczywiœcie jest jeszcze delikatna
kwestia, o której nie chcê tu mówiæ, ¿e ktoœ jest
niezadowolony z pewnego organu. Ka¿dy organ
ponosi pewn¹ odpowiedzialnoœæ, ale ja nie chcê
ruszaæ tej sprawy. Nie jest rol¹ trybuna³u, ¿eby
wstrzymywaæ pewn¹ procedurê, kiedy, zdaniem
odpowiednich, uprawnionych organów, ktoœ nie
tak wykonuje swoje obowi¹zki. To nie jest moja
sfera, ja jestem od tego jak najdalej. Trybuna³ nie
ma ¿adnych uprawnieñ kontrolnych w stosunku
do pana prezydenta. Pan prezydent te¿ jest jed-
nym z naszych wnioskodawców, jest bardzo wa¿-
nym partnerem. Dzisiejsza sprawa o 11.30 bê-
dzie rozpatrywana w³aœnie z inicjatywy pana pre-
zydenta. Dotyczy kontroli prewencyjnej, czy po-
zbawianie w dobie kryzysu Narodowego Banku
Polskiego akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartoœciowych nie narusza mo¿liwoœci prowa-
dzenia polityki pieniê¿nej i czy jest w³aœciw¹ re-
akcj¹ na istniej¹c¹ bardzo trudn¹ sytuacjê. Tak
¿e my nie mamy tutaj takich mo¿liwoœci, Panie
Senatorze. Szukanie innych mo¿liwoœci, podpo-
wiadanie nie jest moj¹ rol¹. Bardzo przepra-
szam, ale my nie mamy uprawnieñ i nie mo¿emy
wskazywaæ, ¿e mo¿na pana prezydenta…

(Senator Jan Rulewski: Mnie chodzi, Panie Pre-
zesie…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Bardzo pro-
si³bym, ¿eby nie prowadziæ polemiki w czasie…)

(Senator Jan Rulewski: Tu nie chodzi o polemi-
kê, tylko o to, ¿e zosta³em, Panie Marsza³ku, Ÿle
zrozumiany.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia w dyskusji.)

Nie mamy inicjatywy. Mamy œciœle okreœlon¹
rolê w konstytucji, Panie Senatorze…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Wed³ug mnie
odpowiedŸ jest jasna.)

Pan senator Romaszewski mówi³ o zdaniach
odrêbnych. Przypomnê, ¿e na stronie 149 infor-
macji bardzo rzetelnie informujemy, dok³adnie
pokazujemy wyroki na przestrzeni ostatnich dzie-
siêciu lat, w których z³o¿ono zdanie odrêbne. Jest
tam specjalny wykres, który pokazuje, ¿e
w 2008 r. zdañ odrêbnych by³o 11% w stosunku
do wydanych wyroków, ale by³y tak¿e lata takie
jak, powiedzmy, 2000 r., kiedy do wydanych wy-
roków by³o 15% zdañ odrêbnych. O czym to
œwiadczy? Mo¿e dwa s³owa o tym. To œwiadczy
o tym, ¿e proces rozstrzygania polega w³aœnie na
tym, ¿e musi dojœæ do konsensusu i zderzenia ró¿-
nych racji.

Walor Trybuna³u Konstytucyjnego polega na
tym, ¿e wybrani przez Sejm sêdziowie – zak³ada-
my, ¿e wybrani zostali najlepsi – otrzymuj¹ w³a-
dzê wa¿enia racji i podejmowania decyzji w spra-
wach bardzo trudnych. Nie ma co ukrywaæ, ¿e
okres oczekiwania to jest czas prac, tych posie-
dzeñ odbywa siê bardzo wiele, tak jak i w Senacie.
Tylko ¿e my musimy dojœæ do konsensusu albo
przynajmniej do zgody wiêkszoœci, w przypadku
spraw pe³nosk³adowych, z piêtnastu ludzi. Piêt-
naœcie osobowoœci, piêtnastu specjalistów z ró¿-
nych dziedzin prawa o ró¿nej drodze ¿yciowej czy
sêdziowskiej, jak w moim przypadku – przedtem
by³em przez dwadzieœcia lat sêdzi¹ NSA – nauko-
wej, czy innej, na przyk³ad zwi¹zanej z wolnymi
zawodami. W zwi¹zku z tym nieuniknione s¹ ró¿-
nice. Walor orzeczenia polega na zderzeniu siê
ró¿nych racji i wybraniu, w przypadku trudnych
spraw, najlepszego rozwi¹zania, nawi¹zaniu dia-
logu, zawarciu kompromisu i podjêciu próby wy-
wa¿enia ró¿nych racji. Dlatego zdania odrêbne
nie s¹ czymœ z³ym. U nas jest przyjête, ¿e je uja-
wniamy.

Na przyk³ad, jak pañstwo wiedz¹, Luksemburg
w ogóle nie ujawnia zdañ odrêbnych, poniewa¿
podejrzewa, ¿e gdyby by³y ujawniane – tam s¹ sê-
dziowie narodowi – to by³oby powodem niewyko-
nywania orzeczeñ ETS. ETS jest jedynym dyscyp-
linuj¹cym organem, który trzyma Uniê w pewnym
porz¹dku, bo inaczej wszystkie uchwa³y czy wszy-
stkie akty normatywne ustawodawstwa wtórnego
i innego nie by³yby przestrzegane. A wiêc nie uja-
wnia siê. Wiadomo, ¿e orzeczenia nie zapadaj¹ je-
dnog³oœnie.

U nas przyjêto, ¿e warto ujawniaæ zdania od-
rêbne, bo i tak decyduje zdanie wiêkszoœci. Spra-
wy s¹ trudne i uwa¿am, ¿e dla ustawodawcy zda-
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nie odrêbne jest bardzo wa¿ne. Na pewno w³adza
ustawodawcza je czyta, bo zdanie odrêbne œwiad-
czy o tym, ¿e prawnik mia³ jakieœ w¹tpliwoœci i ¿e,
pracuj¹c nad nowym rozwi¹zaniem, trzeba to
wzi¹æ pod uwagê, niezale¿nie oczywiœcie od g³osu
nauki, doktryny, która zwraca uwagê na z³o¿o-
noœæ problemu. Mówi¹c krótko, nie dlatego, ¿e zo-
sta³em prezesem, by³em rekordzist¹, jeœli chodzi
o liczbê zdañ odrêbnych, nie dlatego zg³osi³em ich
najwiêcej. Zdania odrêbne s¹ wa¿ne dla w³adzy
ustawodawczej, ale rozstrzygniêcie jest jedno, ta-
kie, jak zdecydowa³a wiêkszoœæ, i ka¿dy w ka¿dym
pañstwie podporz¹dkowuje siê temu z pokor¹,
tak jak wyrokom s¹dów, czego przyk³ady mieliœ-
my zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych.

Tak by³o z wyborem na pierwsz¹ kadencjê pre-
zydenta Busha, kiedy to jego przeciwnik, który
przegra³ jednym g³osem po bardzo kontrowersyj-
nym wyroku s¹du najwy¿szego federalnego –
tam chodzi³o o sposób liczenia g³osów – choæ
otrzyma³ wiêkszoœæ g³osów, skoñczy³ dyskusjê,
mówi¹c, ¿e wyrok zapad³, i nawet uciszy³ swoich
zwolenników.

Wydaje mi siê, ¿e ujawnianie zdañ odrêbnych
jest przyjête w naszej tradycji. Wiele europejskich
trybuna³ów i s¹dów konstytucyjnych nie ujawnia
zdañ odrêbnych, ¿eby nie os³abiaæ… Uwa¿aj¹, ¿e
to jest wewnêtrzna sprawa. My ujawniamy, publi-
kujemy, dajemy szansê. To, ¿e w sprawach kon-
trowersyjnych czêsto jest wiêcej tych zdañ odrêb-
nych – to jest 12%, bywa³o 15%, a by³y lata, kiedy
by³o i 3% – mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e sk³ad jest
zró¿nicowany, w zwi¹zku z tym nie jest ³atwo pod-
j¹æ decyzjê, albo te¿ o tym, ¿e sprawy s¹ wyj¹tko-
wo z³o¿one. Podobnie zreszt¹ jest w Wysokim Se-
nacie, gdzie racje siê czêsto krzy¿uj¹, prawda?

I tu chcia³bym przejœæ do kwestii doktryny, bo
to by by³a czêœciowa odpowiedŸ na pytanie jedne-
go z panów senatorów, chyba pana senatora An-
drzejewskiego. Pytanie dotyczy³o wa¿enia warto-
œci i zasady proporcjonalnoœci. Otó¿ to jest pod-
stawa warsztatu sêdziego trybuna³u. Obok jurys-
prudencji pojêæ – czyli tej wiedzy czysto prawni-
czej dotycz¹cej dogmatyki prawniczej, i ¿elaznej
dedukcji, co wynika z przepisów systemu prawa –
istot¹ dzia³alnoœci trybuna³u jest jurysprudencja
wartoœci, a wiêc zderzanie istniej¹cych rozwi¹zañ
z systemem wartoœci, które s¹ zapisane w konsty-
tucji. Na temat tego, jak tego dokonywaæ, s¹ dwie
doktryny. To jest bardzo trudna sprawa i dzia³a tu
g³ównie zasada autorytetu, bo konstytucja jest
przede wszystkim zbiorem najwa¿niejszych war-
toœci, nie tylko równoœci i demokracji. Dokonuje
siê tej jurysprudencji wartoœci przy pomocy
dwóch doktryn, i tu nie ma ju¿ takiej ¿elaznej de-
dukcji prawnika dumnego ze swojej profesji, choæ
tak¹ zdolnoœæ trzeba mieæ zawsze, trzeba oczywi-
œcie znaæ system pojêæ, logikê prawnicz¹, i tê mo-

daln¹, i tê klasyczn¹, trzeba mieæ wszystkie topiki
prawnicze w ma³ym palcu, ¿eby móc je stosowaæ.

S¹ dwie doktryny. Jedna polega na tym, ¿e na-
stêpuje wa¿enie wartoœci, które s¹ równocenne,
trochê na zasadzie: ¿ycie za ¿ycie, i trzeba doko-
naæ wyboru. Istot¹ orzeczenia trybuna³u, który
swoim autorytetem rozstrzyga w sposób zgodny
z konstytucj¹ i w sposób wi¹¿¹cy, jest podanie ar-
gumentacji. Argumentacji dotycz¹cej tego, jak
ma wygl¹daæ to wa¿enie wartoœci, na przyk³ad
w przypadku u¿ycia samolotu do ataku terrory-
stycznego – to by³ zreszt¹ bardzo trudny wyrok, bo
tego rodzaju orzekanie nie jest wcale takie proste,
i tu nast¹pi³o to wa¿enie wartoœci.

A druga doktryna, wypracowana nie tylko
w naszym trybunale, ale i we wszystkich euro-
pejskich s¹dach konstytucyjnych, to jest zasada
proporcjonalnoœci. Ona wynika z dwóch artyku-
³ów konstytucji, mianowicie z art. 2 konstytucji,
który jest bardzo wa¿nym przepisem, i z art. 31
ust. 3, o którym mówi³ pan senator. I rzeczywi-
œcie chodzi o to, ¿eby nigdy nie ingerowaæ w pra-
wa i wolnoœci obywateli, które s¹ wa¿ne. Ale kie-
dy w grê wchodzi dobro wspólne, trzeba te wolno-
œci ograniczaæ w imiê tego dobra wspólnego – na
tym przecie¿ polega ¿ycie w spo³eczeñstwie – na-
ruszaj¹c zasadê proporcjonalnoœci. Ja ju¿ mo¿e
nie bêdê przypomina³ szczegó³ów, powiem tylko,
¿e przez nasze orzecznictwo zosta³o wypracowa-
nych szeœæ zasad i w ka¿dym wyroku, gdzie t¹ za-
sad¹ siê pos³ugujemy, musimy to wszystko wy-
wa¿yæ i uzasadniæ. Dlatego uzasadnienia s¹ tak
wa¿ane.

Jest jeszcze jedna jurysprudencja, to ju¿ jest
wy¿sza szko³a jazdy, mianowicie jurysprudencja
interesów i celów. Czêsto nastêpuje zderzenie
ró¿nych celów, ich konflikt, i ustawodawca musi
dokonaæ wyboru, a my oceniamy, czy to zderze-
nie celów mieœci siê w ramach konstytucji i dob-
ra wspólnego, czy nie. Takie mamy prawo. Ale to
robi w³adza ustawodawcza. Oba cele s¹ s³uszne,
ale trzeba wybraæ, wierz¹c, ¿e ten wybór, doko-
nany po starannych analizach statystycznych
i innych i po zwa¿eniu wartoœci w sumieniu, jest
wyborem najlepszym. To jest najtrudniejsza sfe-
ra dzia³alnoœci Trybuna³u Konstytucyjnego.
I dlatego tak wa¿ny jest wybór sêdziów trybuna-
³u, bo rzeczywiœcie powierzona jest im wielka
w³adza. Sêdziowie oczywiœcie siê z niej spowiada-
j¹, pokazuj¹ tok swojego rozumowania, ale kon-
stytucja stanowi, ¿e wyroki s¹ ostateczne i po-
wszechnie wi¹¿¹ce. Jak to siê mówi, Roma locuta
causa finita – trybuna³ locuta causa finita. Mo¿e
to brzmi zbyt ostro, ale tak jest, tak mówi konsty-
tucja. Jakoœæ dobranego sk³adu, a na wybór ma
wp³yw przede wszystkim Sejm, jest bardzo wa¿-
na. Wa¿ne jest to, czy tych piêtnastu ludzi to rze-
czywiœcie ci, którzy potrafi¹ wywa¿yæ wartoœci
i uzyskaæ akceptacjê u wszystkich racjonalnie
myœl¹cych i bêd¹cych prawdziwymi patriotami
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obywateli, zaanga¿owanych w sprawy Polski.
Sprawa trudna i nie chcê oceniaæ, czy to zawsze
siê udaje. Pilnie œledzimy wszystkie g³osy kryty-
czne, gromadzimy informacje w naszym biurze
orzecznictwa i decydujemy.

Wyroki odraczaj¹ce, o które pyta³ pan senator
Kieres, to te¿ bardzo trudna sprawa. Ja przypom-
nê pañstwu, ¿e art. 190 ust. 3 i ust. 4 konstytucji
wprowadzaj¹ dwie sprzeczne zasady. Z jednej
strony w ust. 3 mówi siê, ¿e mo¿na odroczyæ ter-
min utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normaty-
wnego, czy to ca³ego, czy jednego przepisu,
a z drugiej strony ust. 4 mówi, ¿e ka¿dy przepis,
którego niekonstytucyjnoœæ stwierdziliœmy, mo¿e
byæ podstaw¹ wznowienia postêpowania. Czyli
w ust. 4 jest wyraŸne dzia³anie ex tunc, a w ust. 3
dzia³anie ex nunc. W jednym przepisie konstytu-
cyjnym jest wyraŸna sprzecznoœæ. Kiedy trybuna³
odracza termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej prze-
pisu? Wtedy, kiedy z dokonanych analiz wynika,
¿e wejœcie w ¿ycie jego wyroku o niekonstytucyj-
noœci jakiegoœ przepisu spowodowa³oby bardzo
z³e skutki dla ca³ego systemu prawa. Na przyk³ad
runê³oby, nie wiem, sto dwadzieœcia tysiêcy de-
cyzji podatkowych czy jakichœ innych, co by³oby
groŸne. Odroczenie wejœcia w ¿ycie jest czasem
danym w³adzy ustawodawczej – i tutaj mogê po-
daæ przyk³ad ustawy o spó³dzielczoœci, w wypad-
ku której ten termin wynosi dwanaœcie miesiêcy –
ale gdyby w³adza ustawodawcza zareagowa³a
i problem zosta³ rozwi¹zany wczeœniej, nie by³oby
mo¿e takiej iloœci trudnych spraw. Czyli trybuna³
ma poczucie odpowiedzialnoœci za swoje orzecze-
nia i za to, by jakiœ wyrok, jakkolwiek s³uszny
w tym rozpatrywanym wycinku, nie wywo³a³
skutków jeszcze gorszych ni¿ niekonstytucyjnoœæ
badanego przepisu. I na tym polega trudnoœæ
dzia³ania trybuna³u.

S¹dy maj¹ tu jasn¹ sytuacjê. Ich optyka jest ta-
ka, ¿e jak maj¹ konkretne sprawy, to w jednych
sprawach maj¹ orzec jeszcze na podstawie sta-
rych przepisów, chocia¿ trybuna³ ju¿ stwierdzi³,
¿e s¹ niekonstytucyjne, a za dwanaœcie miesiêcy
w sprawach tego samego typu bêd¹ orzekaæ, ¿e
strona w sporze ma racjê, bo ten przepis by³ nie-
w³aœciwy. Tak siê zdarza zw³aszcza w s¹dach ad-
ministracyjnych, ale nie tylko, bo w s¹dach po-
wszechnych te¿. Czyli jest tu wyraŸna sprzecz-
noœæ, która powinna byæ jakoœ rozwi¹zana. Ja
proponowa³em ju¿ najwy¿szym organom w³adzy
s¹downiczej, chocia¿ w sposób niewi¹¿¹cy, spot-
kanie w celu przyjêcia jednolitej wyk³adni. Ale je-
¿eli mogê wyraziæ tu swoj¹ opiniê, to powiem, ja-
kie jest moje zupe³nie prywatne zdanie. Jestem
przeciwnikiem zmian w konstytucji, bo uwa¿am,
¿e to jest nasza kotwica i stabilizator, a jak to roz-
chwiejemy, to ju¿ nic nie bêdzie pewne i wtedy
konstytucja traci swoj¹ racjê bytu. Jakkolwiek

uwa¿am, ¿e art. 190 ust. 3 i 4 s¹ niedobrze sfor-
mu³owane, no tak siê sta³o w trakcie prac.

A rozwi¹zanie tej sprawy, moim zdaniem, nie
jest trudne. Na przyk³ad w systemie niemieckim
przyjêto zasadê, zreszt¹ po doœwiadczeniach
praktycznych, ¿e wyrok dzia³a wstecz, ale nie tam,
gdzie nast¹pi³y ju¿ prawomocne rozstrzygniêcia,
czy to administracyjne, czy s¹dowe. Jedynym wy-
j¹tkiem s¹ sprawy karne, w których zosta³ wyda-
ny wyrok karny na podstawie uznanych za nie-
konstytucyjne przepisów prawa materialnego.
Tam wyrok nie mo¿e dzia³aæ wstecz. W zderzeniu
wartoœci niekonstytucyjnoœci i zasady prawo-
mocnoœci, która te¿ jest wielk¹ zasad¹ konstytu-
cyjn¹, wygrywa – wed³ug ustawodawstwa nie-
mieckiego – zasada prawomocnoœci. Ale formal-
nie przepis niekonstytucyjny dzia³a wstecz.

Austriacy przyjêli inne rozwi¹zanie, choæ o po-
dobnym skutku, ¿e orzeczenia trybuna³u dzia³a-
j¹ tylko na przysz³oœæ. A wiêc Austriacy mniej siê
sugeruj¹ tym, ¿e przepis by³ niekonstytucyjny,
ni¿ tym, ¿e trzeba sanowaæ podjête decyzje, ale
z prawem tak zwanej korzyœci. Polega to na tym,
¿e sk³adaj¹cy skargê, który wygra sprawê o nie-
konstytucyjnoœæ, i tylko on jeden, dostaje prawo
do tego, ¿e jego sprawa, choæ wyrok zapad³ jesz-
cze pod rz¹dami przepisów wczeœniejszych,
uznawanych za konstytucyjne, bo jest domnie-
manie konstytucyjnoœci… Tylko on tê sprawê
wygrywa, a w pozosta³ych przypadkach orzecze-
nie trybuna³u dzia³a na przysz³oœæ. Tak roz-
wi¹za³ tê bardzo trudn¹ sprawê ustawodawca
austriacki. A zrobi³ to po to, ¿eby ustawodaw-
stwo, orzecznictwo konstytucyjne nie powodo-
wa³o dysfunkcjonalnoœci systemu prawa i nie
dzia³a³o wstecz, co bardzo têpimy te¿ w prawo-
dawstwie w³adzy ustawodawczej.

Nasze rozwi¹zanie – tu siê z panem profesorem,
senatorem zgadzam – jest trudne, i czêsto siê zdarza,
¿e inna jest optyka trybuna³u, który tylko odracza…
Znacznie ³atwiej jest orzec, ¿e przepis jest niekonsty-
tucyjny, iniechsiêwszyscypozostalimartwi¹,praw-
da?Zkolei s¹dysiê tymdenerwuj¹ imaj¹swoje racje
–uwa¿aj¹ to za typow¹anomiê.Boonewidz¹sprawy
jednostkowo, ich nie interesuje wzgl¹d na szersze
kwestie, a trybuna³ stosuje w swoim orzecznictwie
takie w³aœnie szersze spojrzenie.

Ta sprawa jest do rozwi¹zania albo poprzez pró-
by uzgodnienia linii orzeczniczych – na to trybuna³
jest otwarty, my chcemy, ¿eby wszystkie w³adze
wspó³dzia³a³y, i w³adze s¹downicze te¿ – albo je-
dnak poprzez dokonanie zmiany w konstytucji.
Mo¿na zreszt¹ pos³u¿yæ siê gotowymi rozwi¹zania-
mi, czy to niemieckimi, czy austriackimi, które te¿
przecie¿ powsta³y w tych krajach w wyniku do-
œwiadczeñ, a nie tylko za³o¿eñ doktrynalnych.

Pan senator Rachoñ pyta³… Przepraszam, ja
sobie coœ zapisa³em, ale tak niewyraŸnie, ¿e…

(Senator Janusz Rachoñ: Pyta³em o liczbê praco-
wników merytorycznych, których pan zatrudnia.)
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Wszystkich pracowników w trybunale jest nie-
wiele ponad stu, a pracowników merytorycz-
nych… Mo¿e pan minister Graniecki poda dok³a-
dn¹ liczbê?

(Szef Biura Trybuna³u Konstytucyjnego Maciej
Graniecki: Stu dwudziestu szeœciu.)

Wszystkich pracowników jest stu dwudziestu
szeœciu. A tych, którzy pracuj¹ jako asystenci sê-
dziów albo w biurze orzecznictwa czy w biurze
skarg…

(Szef Biura Trybuna³u Konstytucyjnego Maciej
Graniecki: Piêædziesiêciu.)

Jest piêædziesiêciu merytorycznych pracowni-
ków plus piêtnastu sêdziów. Tak ¿e bardzo byœmy
chcieli rozbudowaæ nasze biura, ale ¿yjemy w cza-
sach oszczêdnoœci i nam te¿ zosta³ obciêty bu-
d¿et. Mo¿liwoœæ przyspieszenia rozpoznawania
spraw widzimy nie w zwiêkszeniu liczby sêdziów,
bo jest ich piêtnastu i to jest okreœlone w konsty-
tucji, tylko we wspomo¿eniu pracy merytorycznej
prac¹ zatrudnionych pracowników, z których
czêœæ to s¹ profesorowie – takich oczywiœcie u nas
mamy – a wiêkszoœæ ma tytu³y doktorskie. Czêsto
siêgamy do ekspertyz znanych naukowców. Ale
na to wszystko potrzeba pieniêdzy. No i to jest
trudnoœæ. Jednak, jak wiemy, to jest problem nie
tylko trybuna³u, lecz ca³ego kraju. Tak ¿e to jest
rzeczywiœcie bardzo w¹ska kadra. A o tyle to jest
istotne, ¿e my podejmujemy wa¿ne decyzje, a za-
tem pomy³ka trybuna³u naprawdê mo¿e mieæ
bardzo negatywne skutki dla ca³ego kraju. Nie
wpadam w megalomaniê, ale my naprawdê podej-
mujemy wa¿ne decyzje. Wczorajsza dotyczy³a
spó³dzielczoœci mieszkaniowej, a dzisiaj bêdzie
podejmowana decyzja dotycz¹ca funkcjonowania
polityki pieniê¿nej i Krajowego Depozytu Papie-
rów Wartoœciowych, który jest g³ównym kontrole-
rem rynku finansowego, bardzo wa¿nego w dobie
kryzysu, o czym wiemy, rynku, wobec którego ca-
³y œwiat podejmuje rozmaite decyzje.

Wzrost liczby spraw… Jeden z panów senato-
rów pyta³, co jest tego przyczyn¹. Przepraszam,
Panie Senatorze, znam pana z widzenia i ze œrod-
ków przekazu, ale nie wymieniê nazwiska. No, ten
wzrost liczby spraw ma na pewno ró¿ne przyczy-
ny. Ja nie chcia³bym przes¹dzaæ, czy to jest wyni-
kiem s³aboœci procesu ustawodawczego, jak pisze
prasa. Nie jest koniecznie tak, tym bardziej ¿e ini-
cjatywa przys³uguje ró¿nym podmiotom i ka¿dy
podmiot, który ma inicjatywê ustawodawcz¹…
Przypomnê, ¿e art. 191 przyznaje kompetencje do
kontroli abstrakcyjnej wielu organom, ale oprócz
tego ka¿dy obywatel ma prawo do skargi konsty-
tucyjnej po wyczerpaniu pewnego trybu, a ka¿dy
sk³ad orzekaj¹cy ma prawo do pytania prawnego
w rozpatrywanej sprawie, gdy podejrzewa, ¿e
przepis, który ma stosowaæ, jest niekonstytucyj-
ny. Tak wiêc wzrost liczby spraw mo¿e œwiadczyæ

o wzroœcie aktywnoœci spo³eczeñstwa. Nie zawsze
przecie¿ sprawy koñcz¹ siê… Na wydane dzie-
wiêædziesi¹t trzy wyroki tylko w 50% wyroków po-
dzieliliœmy w¹tpliwoœci co do konstytucyjnoœci.
Jest to na pewno wynikiem wzrostu aktywnoœci
spo³eczeñstwa, tego, ¿e s¹dy czêœciej pytaj¹, co
jest chyba dobre, bo u³atwia proces kontroli kon-
stytucyjnoœci prawa. Jest to te¿ wynikiem tego, ¿e
przechodzimy okres przemian. Przeszliœmy
transformacjê ustrojow¹, a teraz wchodzimy do
Unii, gdzie musimy wa¿yæ ró¿ne racje, tak ¿eby
dostosowaæ siê do jej ustawodawstwa, ale i szano-
waæ nasze odrêbnoœci, chroniæ nasze interesy na-
rodowe tam, gdzie mo¿emy to robiæ bez szkody dla
Unii.

Na pewno jakiœ wp³yw na to ma jakoœæ prawa.
Gdyby kontrola konstytucyjnoœci by³a – nie chcê
tego oceniaæ, bo to nie jest nasza rola – ostrzejsza
we wszystkich fazach, to mo¿e wtedy by³oby mniej
spraw w Trybunale Konstytucyjnym. Ale to nieko-
niecznie musia³oby przekonaæ wnioskodawców.
Oni czêsto maj¹ swój punkt widzenia i je¿eli
spe³ni¹ wymogi formalne, to maj¹ prawo do
wszczêcia postêpowania. Przed tym niektóre pañ-
stwa siê broni¹, to znaczy próbuj¹ to opanowaæ –
ju¿ bêdê koñczy³ – w ten sposób, ¿e jest mo¿liwa
selekcja spraw. To oznacza, ¿e s¹dy konstytucyj-
ne czy trybuna³y przyjmuj¹ do rozpoznania spra-
wy, które uzna³y za istotne problemy konstytucyj-
ne – i tu jest kwestia, co jest istotne, trzeba to uza-
sadniæ, znowu jest to ocenne – a inne sprawy, na
przyk³ad podatkowe czy emerytalne, bardzo wa¿-
ne dla ludzi, ale doœæ wycinkowe, sygnalizuj¹ w³a-
dzy ustawodawczej. U nas takiej mo¿liwoœci nie
ma i na pewno wprowadzenie takiej selekcji – byæ
mo¿e kiedyœ bêdzie to konieczne – wywo³a wielkie
dyskusje i spory, bo da to trybuna³owi w³adzê
dyskrecjonaln¹. Jednak byæ mo¿e bêdzie to ko-
niecznoœæ. Obecnie nawet ETS, który zachêca do
zadawania pytañ prejudycjalnych, pracuje nad
rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym je ograniczaæ. Wp³y-
waj¹ one w takiej iloœci, ¿e ten trybuna³ stara siê
dostaæ w³adzê, ¿eby rozpatrywaæ tylko pytania
prejudycjalne, które s¹ naprawdê wa¿ne, takie, ¿e
rozstrzygniêcie musi byæ dokonane w jednym
miejscu, a inne sprawy rozstrzygaæ w inny spo-
sób. To bardzo delikatna sprawa i trudno oceniæ,
czy ten wzrost iloœci jest…

Kiedy bêdzie rozpatrzona sprawa KRUS – pyta³
pan marsza³ek Romaszewski. Jest w tej chwili
w trakcie rozpatrywania. Jest to rzeczywiœcie
sprawa, która pokazuje, jak trudne sprawy s¹
przedmiotem prac w³adzy ustawodawczej. Spra-
wa KRUS pokazuje te¿, jak trudne jest to w Trybu-
nale Konstytucyjnym. Ona jest w tej chwili
w trakcie rozpatrywania. Myœlê, ¿e, chocia¿ nie
chcê siê zobowi¹zywaæ, bêdzie na jesieni… Odby-
liœmy ju¿ szereg posiedzeñ. Wszyscy pañstwo wie-
dz¹, jak to jest trudna spo³ecznie sprawa i jak ró¿-
ne s¹ zwi¹zane z ni¹ uwik³ania… A jeszcze jest py-
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tanie, czy zosta³o to w³aœciwie zaskar¿one, bo to
te¿ musimy rozpatrzyæ zgodnie z zasad¹ skargo-
woœci. W ka¿dym razie chcê podkreœliæ, ¿e ta
sprawa, o któr¹ pyta pan marsza³ek Romaszew-
ski, jest ju¿ przedmiotem naszych prac, oprócz
tych trzystu innych spraw, ju¿ by³o kilku posie-
dzeñ w trybunale. Nie mogê zadeklarowaæ termi-
nu, bo dopiero wtedy, gdy uzyskujemy pewn¹ kie-
runkow¹ zbie¿noœæ, jest wyznaczany termin roz-
prawy i dalej sprawa siê toczy, s¹ wywa¿ane racje.

Zasada proporcjonalnoœci, pan senator An-
drzejewski pyta³ o to. Odpowiedzia³em chyba na
to pytanie. To jest w³aœnie nasze uprawnienie,
bardzo trudne zreszt¹, i z tego siê bior¹ ranga i od-
powiedzialnoœæ Sejmu, gdy dokonuje wyboru sê-
dziów. Ja te¿ otrzyma³em taki mandat – nie wiem,
czy s³usznie – wielkiego zaufania, ¿e bêdê tê zasa-
dê wa¿enia wartoœci, proporcjonalnoœci, oczywi-
œcie dokumentuj¹c to, realizowa³ w³aœciwie. A te
wartoœci w konstytucji, chcê przypomnieæ, s¹ ró-
wnie cenne. Z wyj¹tkiem godnoœci cz³owieka, któ-
ra jest najwa¿niejsz¹ tak¹ wartoœci¹, której nie
mo¿na nigdy zmieniaæ, s¹ równie cenne. Równoœæ
i sprawiedliwoœæ czêsto s¹ w konflikcie, ale nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest hierarchia wartoœci.
Bardzo ³atwo mo¿emy przy³o¿yæ sobie do tego
miarê. W ka¿dej sprawie, in concreto, step by step
musimy rozstrzygaæ i mówiæ, jak wywa¿yliœmy te
wartoœci w konkretniej sytuacji i zgodnie z zasad¹
proporcjonalnoœci.

Nie wiem, czy nie pomin¹³em pytania któregoœ
z panów senatorów. Je¿eli tak, to przepraszam
i z chêci¹ uzupe³niê odpowiedzi. Notowa³em te
sprawy, ale je¿eli…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Panie Prezesie, po-
stanowienia sygnalizacyjne…)

A, proszê bardzo, Panie Senatorze.
Postanowienia sygnalizacyjne by³y w zesz³ym

roku tylko cztery. To jest ca³y czas kwestia do dys-
kusji, czy powinniœmy rozbudowaæ tê formê, któ-
ra polega na tym, ¿e mo¿emy na podstawie na-
szych doœwiadczeñ, niezale¿nie od tego, ¿e Senat
przecie¿ ma swoje Ÿród³a informacji: naukê, ¿ycie
i obywateli, sygnalizowaæ te sprawy, które s¹
w trybunale, w³adzy ustawodawczej. By³y tylko
cztery, mo¿e ta forma jest do rozbudowy. Z tym ¿e
odzew na nasze postanowienia sygnalizacyjne
kierowane do Sejmu nie zawsze jest widoczny
i czasami w³aœnie jest zadawane pytanie, czy nie
jesteœmy nadmiernie aktywni.

Przypomnia³o mi siê w³aœnie, ¿e któryœ z panów
senatorów pyta³ o ten aktywizm. No w³aœnie, to
jest odwieczny…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Pasywizm.)
Tak. To jest odwieczny spór: aktywizm czy pa-

sywizm? Z jednej strony czêsto nam siê zarzuca,
¿e jesteœmy zbyt aktywni, a z drugiej, ¿e zbyt pasy-
wni: kiedy nareszcie ta sprawa KRUS bêdzie roz-

patrzona, która jest naprawdê spraw¹ bardzo
trudn¹, nie chcê tutaj okreœlaæ jej skali trudnoœci.
No, to jest spór, który jest ca³y czas w Europie. Ale
tendencja jest taka, ¿e rzeczywiœcie we wspó³czes-
nej Europie, w œlad za wczeœniej przyjêtymi roz-
wi¹zaniami, zw³aszcza w Stanach Zjednoczo-
nych, ogromn¹ w³adzê powierza siê w³adzy s¹do-
wniczej. Ju¿ te usta ustawy, o których mówi³
Monteskiusz, to nie jest to, bo to sêdziowie decy-
duj¹ o wielu sprawach. W zwi¹zku z tym ta w³adza
s¹downicza zyskuje ogromne znaczenie. Dobór
tych ludzi jest wa¿ny…

(Senator Ryszard Bender: Nie jest dobrze, Pa-
nie Prezesie.)

…i zawsze to budzi dyskusje, ktoœ musi o tym
decydowaæ. I rzeczywiœcie trybuna³ otrzymuje
ogromne uprawnienia – ja uwa¿am, ¿e ma z nich
korzystaæ, po to jest powo³any, ¿eby rozstrzyga³
w¹tpliwoœci – maj¹c do wyboru…

(Senator Ryszard Bender: Nie jest parlamen-
tem.)

Tak, nie jest parlamentem, ale jest w³adz¹
s¹downicz¹, czyli zapewnia s¹dow¹ kontrolê zgo-
dnoœci prawa z konstytucj¹…

(SenatorRyszardBender:Nie jestustawodawc¹.)
…jest stra¿nikiem… Tak, ale ka¿da w³adza ma

nad sob¹ kontrolera, tak jest przyjête. W³adza wy-
konawcza ma kontrolera s¹dowego w postaci
s¹downictwa administracyjnego. W³adza usta-
wodawcza, która oczywiœcie jest jedn¹ z trzech
najwa¿niejszych w³adz, a w³adza s¹downicza jest
w œwietle konstytucji absolutnie jej równowa¿na,
ma nad sob¹ kontrolê w zakresie ustawodaw-
stwa…

(Senator Ryszard Bender: Obowi¹zuje nas
Monteskiusz.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Sena-
torze!)

Tak, Monteskiusz nas obowi¹zuje, ale Montes-
kiusz mówi o podziale w³adz oraz wzajemnej kon-
troli i wspó³zale¿noœci. To jest bardzo z³o¿ony pro-
ces, którego dotyczy ogromna literatura. Ja dzi-
siaj przedstawiam sprawozdanie wobec w³adzy
ustawodawczej, w sprawach bud¿etu te¿ podlega-
my w³adzy ustawodawczej i rz¹dowi, a przecie¿ je-
steœmy stra¿nikiem konstytucji, interpretacja
konstytucji w sposób wi¹¿¹cy i powszechnie obo-
wi¹zuj¹cy nale¿y do trybuna³u, niezale¿nie od te-
go, jakie budzi to odczucia. Takie jest uprawnie-
nie. Nie chcê wchodziæ, na tle art. 10, we wszyst-
kie z³o¿onoœci podzia³u w³adz, a tak¿e wspó³zale¿-
noœci wzajemnej kontroli i wspó³dzia³ania. Przy-
pomnê, ¿e du¿o te¿ o tym mówi nasz wyrok o spo-
rze kompetencyjnym, du¿o mówi o wspó³dzia³a-
niu, ju¿ w ramach jednej w³adzy, wykonawczej,
dwóch oœrodków tej w³adzy. W naszym systemie
jest pan prezydent i rz¹d. I tam te¿ balans jest bar-
dzo trudny, jak wiemy. Tak ¿e to jest taka rola. Na-
sza rola, rola naszego trybuna³u jest taka sama
jak w ca³ej kulturze europejskiej. Wszêdzie to zo-

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.
Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2008 r. 135

(prezes B. Zdziennicki)



sta³o przyjête. Ju¿ od lat szeœædziesi¹tych wszê-
dzie s¹…

(Senator Ryszard Bender: …jest zawsze niebez-
pieczny.)

Na pewno. ¯aden kontroler nie jest lubiany.
NIK te¿ nie jest lubiany, NSA te¿ nie jest lubiany
przez w³adzê wykonawcz¹. My tak¿e mamy kon-
trole NIK, tak jak wszystkie najwy¿sze organy
pañstwa; jest tak, ¿e pewnego dnia zjawia siê
NIK i bardzo szczegó³owo kontroluje, w zakresie
swoich kompetencji, dzia³alnoœæ trybuna³u.
Wszyscy podlegamy dyscyplinie bud¿etowej, na
tym polega balans, zasada wspó³dzia³ania
wspó³czesnego pañstwa demokratycznego.
Konstytucja mówi to jasno: stra¿nikiem konsty-
tucji i badania zgodnoœci prawa z konstytucj¹
jest trybuna³. Ustawodawca nie mo¿e postêpo-
waæ dowolnie, mo¿e postêpowaæ tak, jak pozwa-
la mu system wartoœci konstytucyjnych. Nie
mo¿na robiæ tak, jak siê chce, tylko tak, jak mo¿-
na. O tym, co mo¿na robiæ w myœl konstytucji,
najpierw decyduje sama w³adza ustawodawcza
w ramach swoich wewnêtrznych procedur, ale
w¹tpliwoœci rozstrzyga potem trybuna³ w spo-
sób ostateczny, bo tak to przyjêto, i powsze-
chnie obowi¹zuj¹cy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Bohdan

Zdziennicki: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów oraz
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Pie-
siewicza.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zawsze – tradycyjnie ju¿ z mojego punktu wi-

dzenia – staram siê zabieraæ g³os przy sprawozda-
niu prezesa trybuna³u, poniewa¿ uwa¿am, ¿e in-
stytucja funkcjonowania Trybuna³u Konstytu-
cyjnego zawarta w ustawie zasadniczej to wielkie
osi¹gniêcie wspó³czesnych demokratycznych
pañstw. Im d³u¿ej funkcjonujê w parlamencie,
tym bardziej jestem przekonany o s³usznoœci ist-
nienia tego rodzaju procedur i tego rodzaju insty-
tucji. Bêd¹c w parlamencie, z miesi¹ca na miesi¹c
mocniej o tym siê przekonujê, ¿e tego rodzaju or-
gan jest potrzebny. Fakt, kiedy on naprawdê zo-
sta³ powo³any do ¿ycia w Europie, czyli po II woj-
nie œwiatowej, t³umaczy nam wszystko. To po
pierwsze.

Po drugie, muszê powiedzieæ, ¿e to sprawozda-
nie jest wyj¹tkowo szczegó³owe i ¿e chcia³bym za
nie podziêkowaæ. Jednoczeœnie niepokoi w tym
sprawozdaniu coraz wiêkszy zakres spraw wp³y-
waj¹cych do Trybuna³u Konstytucyjnego. Coraz
wiêksza jest tak zwana wydolnoœæ trybuna³u czy
te¿ przerób, mówi¹c nie³adnie, spraw, które wp³y-
wa³y, co si³¹ rzeczy mo¿e rzutowaæ na jakoœæ tego
orzecznictwa. Dlatego, patrz¹c z punktu widzenia
tych, którzy maj¹ dbaæ o dobre funkcjonowanie
instytucji koniecznych w demokratyczny pañ-
stwie, nale¿a³oby siê zastanowiæ, co zrobiæ, ponie-
wa¿ to nie jest tak, ¿e liczba spraw, które wp³ywaj¹
do trybuna³u, wynika z takiej nadaktywnoœci
podmiotów uprawnionych do skarg. To wynika
z winy polityków, ¿e coraz wiêksza jest liczba
spraw, które musz¹ wp³ywaæ do trybuna³u.

I znowu muszê powiedzieæ, ¿e z roku na rok,
z miesi¹ca na miesi¹c obserwujê tak¹ nadakty-
wnoœæ czy te¿ pewn¹ nerwowoœæ polityczn¹, pole-
gaj¹c¹ na tym, ¿e konstytucja przeszkadza, ¿e
chce siê zrealizowaæ pewne cele, które u swojego
Ÿród³a maj¹ elementy populistyczne albo pewne
fobie i uprzedzenia, i ta konstytucja przeszkadza.
Czêsto mówi siê tak: spróbujmy, mo¿e to prze-
jdzie, mo¿e nikt nie zaskar¿y.

Ale jest coœ gorszego, o czym powiem za chwilê,
co obserwujê i czujê tego zapach, ten zapach wisi
ju¿ w powietrzu. Chcê powiedzieæ, ¿e problem po-
lega na tym, ¿e nale¿a³oby siê zdecydowaæ na po-
wiêkszenie sk³adu Trybuna³u Konstytucyjnego,
je¿eli te tendencje bêd¹ tak dalej postêpowa³y, po-
niewa¿ zbyt d³ugi termin rozpoznawania spraw
w trybunale jak gdyby os³abia jego si³ê ra¿enia, bo
potem musi byæ jeszcze wykonanie tego orzecze-
nia itd., itd. W zwi¹zku z tym trzeba albo powiêk-
szyæ jego sk³ad, albo zwiêkszyæ si³y merytoryczne,
które pracuj¹ w trybunale, ¿eby mog³o to lepiej
funkcjonowaæ. To my, politycy i parlamentarzy-
œci, tworzymy podstawy do tego rodzaju zaskar-
¿eñ, powinniœmy wiêc czuæ siê odpowiedzialni za
to, ¿eby to dzia³a³o dobrze.

Chcê powiedzieæ o pewnej sprawie, która mnie
najbardziej niepokoi i o której nigdy nie mówi³em
przy okazji sprawozdania Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Otó¿ istnieje tendencja wœród polityków
zasiadaj¹cych w parlamencie, ¿eby nawet dokony-
waæ – w cudzys³owie, to nie jest pejoratywne – pew-
nej zmowy dotycz¹cej tego, ¿eby zmieniæ konstytu-
cjê i zrealizowaæ swoje plany, na przyk³ad przedwy-
borcze, bo coœ jest modne, ma dobry zapach albo
ma dobre opakowanie. I w zwi¹zku z tym trybuna³
nie istnieje ju¿ tutaj jako ten stra¿nik.

A chcê powiedzieæ tu o takiej kwestii. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e najpiêkniejsze akty normaty-
wne ustaw zasadniczych to s¹ ustawy zasadnicze,
które by³y stworzone po okresie zniewolenia, mó-
wi¹c najkrócej, ¿eby siê nie rozwodziæ, po okre-
sach têsknoty za wolnoœci¹ i za wartoœciami. Tak
by³o z wielkim aktem Deklaracji Niepodleg³oœci
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Stanów Zjednoczonych, kiedy Jefferson i spó³ka,
mówi¹c najkrócej, po doœwiadczeniach zniewole-
nia usiedli i napisali wspania³y akt, co spowodo-
wa³o dwieœcie lat istnienia jednej z najwiêkszych
demokracji, najbardziej prê¿nie dzia³aj¹cego pañ-
stwa. Nie zamierzam tego porównywaæ, ale chcê
powiedzieæ ¿e konstytucja z 1997 r., przy swoich
wszystkich mankamentach, w tej czêœci, która
dotyczy praw i wolnoœci obywatelskich oraz pew-
nego kodu aksjologicznego, równie¿ z preambu³¹,
jest bardzo piêkn¹ ustaw¹, dobr¹ ustaw¹, w któ-
rej czuje siê jeszcze zapach doœwiadczeñ z okresu
PRL. Ona byæ mo¿e dlatego jest dobra, ¿e tworzyli
j¹ ludzie, którzy wiedzieli – niezale¿nie od tego,
z których stron politycznych pochodzili – czym
jest niedemokratyczne pañstwo, czym jest pañ-
stwo totalitarne, czym jest brak wolnoœci, czym
jest u¿ywanie prawa jak ³y¿ki do butów, czym jest
skrajny pozytywizm prawniczy, czym jest myœle-
nie, ¿e prawo jest dla jakiegoœ biura politycznego,
a nie jest podwi¹zane pod system wartoœci. I mam
takie przeczucie, ¿e zapach tamtych doœwiadczeñ
coraz bardziej stygnie, a pojawia siê taka coraz
wyraŸniejsza tendencja: za³ó¿my jakieœ ma³e kaj-
danki na rêce trybuna³u, zmieñmy coœ w ustawie
zasadniczej, bo to jest akurat modne, bo to jest
wygodne, bo to jest populistyczne, bo to podniesie
s³upki. (Oklaski)

Nie, proszê nie klaskaæ. To dotyczy wszystkich.
To dotyczy wszystkich formacji. Przemawiam
w obecnoœci prezesa trybuna³u i chcê mówiæ pra-
wdê. A chcia³em o tym powiedzieæ, poniewa¿ to
obserwujê.

I na koñcu taki drobiazg – ten wyrok w sprawie
samolotu. Polemicznie, nie krytycznie, bo wyro-
ków siê nie… Ale gdzieœ w œrodku jest we mnie
sprzeciw wobec tego wyroku. Na szczêœcie mamy
w kodeksie okreœlenie „stan wy¿szej konieczno-
œci” i ka¿dy minister i ka¿dy dowódca mo¿e do nie-
go siê uciec. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Poproszêozabranieg³osupanasenatoraKieresa.

Senator Leon Kieres:
PanieMarsza³ku!PaniePrezesie!Panie iPanowie!
Chcia³bym poruszyæ dwie kwestie typowo pra-

wnicze, chodzi mianowicie o skutki wyroków Try-
buna³u Konstytucyjnego. Czêsto z¿ymamy siê, ¿e
Trybuna³ Konstytucyjny wkracza na pole zastrze-
¿one dla w³adzy ustawodawczej. Jest to teza,
szczególnie noœna, nie tylko zreszt¹ na p³aszczyŸ-
nie politycznej, ale tak¿e w dyskusjach miêdzy
prawnikami, o tak zwanej prawotwórczej roli
orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, mó-

wi¹ca o tym, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny wkracza
na pole zastrze¿one dla w³adzy ustawodawczej,
dla parlamentu, a tak¿e w pewnym zakresie
okreœlonym konstytucj¹ w prerogatywy prezy-
denta. Spory miêdzy w³adzami rozstrzygane s¹
przez Trybuna³ Konstytucyjny przy okazji rozpa-
trywania wniosków dotycz¹cych zgodnoœci z kon-
stytucj¹ aktów prawnych, okreœlaj¹cych relacje
miêdzy w³adzami wymienionymi w konstytucji.

Mo¿na oczywiœcie do takich wyroków podcho-
dziæ krytycznie. Ka¿dy, zw³aszcza osoby reprezen-
tuj¹ce czy bêd¹ce cz³onkami w³adzy ustawodaw-
czej, ma prawo analizowania tych wyroków z tego
w³aœnie wzglêdu. Zapomina siê jednak o jednym.
Mianowicie w istocie to, co nazywamy prawotwór-
cz¹ rol¹ orzecznictwa, odnosi siê do s¹dów po-
wszechnych i s¹downictwa administracyjnego.
To orzecznictwo by³oby rozchwiane, gdyby nie by-
³o wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego, lepiej
lub gorzej ocenianych.

Proszê sobie przypomnieæ stan orzecznictwa
s¹dów powszechnych, a tak¿e s¹dów administra-
cyjnych. Ja rozumiem to, ¿e jest tak zwana zmien-
na linia orzecznicza, ¿e s¹dy nie s¹ i nie mog¹ byæ
niewolnikami pewnych systemów, tak¿e aksjolo-
gicznych, o których mówi³ tu pan prezes, przy roz-
patrywaniu konkretnych spraw. Sêdziowie czêsto
broni¹ siê, mówi¹c: ka¿da sprawa jest inna, mimo
¿e s¹ to sprawy to¿same z punktu widzenia regu-
lowanej materii. Wielokrotnie spotykamy siê z sy-
tuacjami, w których strona w zale¿noœci od zda-
rzenia i s¹du rozpatruj¹cego jej sytuacjê w tej sa-
mej sprawie jest w tych samych okolicznoœciach
inaczej traktowana. W istocie przede wszystkim
w tym widzê szczególn¹ rolê Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Jego wyroki stanowi¹ nie tylko pewne
œwiat³o – nie bojê siê u¿yæ tego patetycznego
okreœlenia – dla Sejmu i Senatu, ale tak¿e dla
s¹downictwa. St¹d te¿, o czym mówi³em ju¿ na
posiedzeniu komisji, a o czym wspomnia³ pan
prezes, odpowiadaj¹c na moje pytanie, budzi we
mnie pewien niepokój rozbie¿noœæ, jeœli chodzi
o traktowanie roli Trybuna³u Konstytucyjnego,
miêdzy w³adz¹ s¹downicz¹ a Trybuna³em Konsty-
tucyjnym. Pan prezes wie, o czym mówiê. S¹ to re-
lacje widoczne zw³aszcza przy okazji prezentacji
sprawozdañ prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego
w czasie zgromadzeñ plenarnych sêdziów Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Sam, kiedy w nich ucze-
stniczy³em – wspomina³em o tym na posiedzeniu
komisji – by³em œwiadkiem mo¿e nie tyle konte-
stowania, co pewnej rezerwy ze strony w³adzy
s¹downiczej wobec jej poczucia ingerencji przez
Trybuna³ Konstytucyjny w niezawis³oœæ, nieza-
le¿noœæ s¹dów i sêdziów. Ja, Panie Prezesie, uwa-
¿am, ¿e powinniœcie byæ zdeterminowani w tej
pracy, tak¿e gdy chodzi o polski wymiar sprawied-
liwoœci.

Sprawa druga, zwi¹zana z tym, ¿e moim zda-
niem Trybuna³ Konstytucyjny czeka nowe wy-
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zwanie. Totalnie nie zgadzam siê z tym, co powie-
dzia³ pan senator Bender, ale pan senator Bender
dotkn¹³ sprawy wyroku trybuna³u konstytucyj-
nego, s¹du konstytucyjnego w Karlsruhe. Trybu-
na³ Konstytucyjny czeka wyzwanie w zwi¹zku,
mam nadziejê, z wejœciem w ¿ycie traktatu lizboñ-
skiego i rol¹ parlamentów narodowych wobec
Parlamentu Europejskiego, jeœli chodzi o proce-
dury i akty prawne. Mam nadziejê, ¿e trybuna³ bê-
dzie przygotowany do zajmowania stanowiska,
które tak¿e w tej sprawie w sposób istotny powin-
no zajmowaæ nasz¹ uwagê, mówiê o parlamenta-
rzystach.

Sprawa trzecia. Ci¹gle trwa dyskusja o roli Se-
natu. Pan prezes, pan sêdzia Zdziennicki wskaza³
na nasz¹ wa¿n¹ rolê, jeœli chodzi o wykonywanie
wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. To jest
wa¿ny g³os, tak¿e gdy chodzi o ocenê pracy Sena-
tu w œwietle pojawiaj¹cych siê uwag o tym, ¿e pra-
ca, któr¹ wykonujemy, zw³aszcza w tej kadencji,
nie œwiadczy dobrze o Senacie, œwiadczy o Sena-
cie Ÿle, bo Senat – jak siê mówi – wprawdzie rze-
czywiœcie realizuje to, co do niego nale¿y, przez
poprawianie ustawodawstwa, przez wykonywa-
nie wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego,
uwzglêdnianie wyroków Trybuna³u Konstytucyj-
nego, ale w gruncie rzeczy poprawia to, co jest wy-
nikiem jego niedo³êstwa, ba³aganiarstwa, chodzi
o z³e tworzenie prawa. Tego rodzaju sformu³owa-
nia ostatnio siê pojawiaj¹.

Otó¿ ja chcê stanowczo poœwiadczyæ, ¿e jest to
argument nieuprawniony, który bez wzglêdu na
nasze przekonania polityczne powinniœmy odrzu-
caæ. Bez Senatu nie by³oby prawa, nawet tak kry-
tycznie ocenianego, które moim zdaniem dobrze
s³u¿y obywatelom. Bez Senatu nie by³oby tego,
o czym mówi³ pan prezes Trybuna³u Konstytucyj-
nego, nie poprawiano by prawa, bo któ¿ by to pra-
wo poprawia³. Czy robiliby to tylko legislatorzy
z Rz¹dowego Centrum Legislacji? Czy zajêci two-
rzeniem prawa pos³owie? Rola Senatu… Oczywi-
œcie tu taka uwaga, ¿e powinniœmy dyskutowaæ
o tym, jakie miejsce powinniœmy zajmowaæ w pro-
cedurach legislacyjnych, w procesie legislacyj-
nym. Czy nie powinniœmy w szerszym zakresie
korzystaæ i czy sama konstytucja nie powinna
przyznawaæ Senatowi wiêkszych mo¿liwoœci ini-
cjowania tworzenia prawa, a nawet zastrzegaj¹c
prawo inicjatywy ustawodawczej w pewnych
sprawach tylko dla Senatu? Pamiêtajmy, ¿e nie
obronimy siê przed zarzutami co do przysz³oœci
Senatu, jeœli sami nie bêdziemy broniæ swojej po-
zycji, korzystaj¹c miêdzy innymi z tych mo¿liwo-
œci, które daje nam konstytucja, wykonuj¹c tak¿e
wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego.

Panie Prezesie, nie mówiê tego w imieniu Komi-
sji Ustawodawczej, bo pan senator Zientarski jest
jej przewodnicz¹cym, ale w imieniu Senatu, bo

moim zdaniem wszyscy senatorowie s¹ gotowi
sprostaæ tak¿e wyzwaniom, o których pan tu mó-
wi³. Senat moim zdaniem w tym zakresie szczegól-
nie dobrze s³u¿y Rzeczypospolitej i wymogom sta-
nowienia dobrego prawa, o których mówi polska
konstytucja. Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Szanowne

Panie i Szanowni Panowie!
W czasie, gdy prowadzi³em podkomisjê Ÿróde³

prawa w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego podczas prac dotycz¹cych kszta³to-
wania konstytucji na forum najpierw podkomi-
sji, a póŸniej ca³ej Komisji Konstytucyjnej Zgro-
madzenia Narodowego, stan¹³ podstawowy pro-
blem: czy konstytucja jest najwy¿szym prawem,
a tym samym g³ównym miernikiem wartoœci
konstytucyjnych, czy te¿ – jak chcia³ projekt oby-
watelski, przygotowany zreszt¹ z udzia³em pana
marsza³ka Romaszewskiego i moim – konstytu-
cja jest najwy¿szym prawem stanowionym. Ten
problem by³ chyba zasadniczy. Dlaczego? Dlate-
go, ¿e konstytucjê, jak widaæ, mo¿emy zmieniaæ
w razie doraŸnych potrzeb. Chocia¿by ostatnie
wyeliminowanie ludzi skazanych z b³ahych po-
wodów, pozbawienie ich praw obywatelskich,
pokazuje, jak ³atwo jest zmieniaæ konstytucjê,
a tym samym ograniczaæ pewne wartoœci, które
s¹ wartoœciami uniwersalnymi. Czy konstytucja
jest jedynym, najwy¿szym dla Trybuna³u Kon-
stytucyjnego miernikiem wartoœci? Ja mam w¹t-
pliwoœci co do tego. To znaczy jest, ale tylko w ta-
kim zakresie, w jakim odwo³uje siê do pewnego
uniwersalnego wzorca wartoœci, którym s¹ pra-
wa cz³owieka. Konstytucja siê do niego odwo³uje,
ale, jak widaæ po jej ostatniej zmianie, tak¹ a nie
inn¹ wol¹, przy takim a nie innym trendzie opinii
publicznej, podlega te¿ kszta³towaniu doraŸne-
mu. Na szczêœcie Trybuna³ Konstytucyjny, od-
wo³uj¹c siê do wartoœci konstytucyjnych – przy-
najmniej tak wynika z jego dotychczasowego
orzecznictwa – jednoczeœnie odwo³uje siê do war-
toœci uniwersalnych.

Przy kszta³towaniu treœci konstytucji prosiliœ-
my nawet ówczesnego prezydenta, prezydenta
Kwaœniewskiego, ¿eby chocia¿ zaakcentowa³ nie-
mo¿noœæ naruszania tych uniwersalnych norm
przy stosowaniu konstytucji. Ja, jako cz³owiek
wierz¹cy, wywodzê je z woli Najwy¿szego, z woli
Stwórcy. Ale tak¿e dla ateistów, dla ludzi, którzy
s¹ poszukuj¹cymi sceptykami, istnieje przecie¿
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punkt odniesienia do jakiegoœ wzorca uniwersal-
nego, za³o¿onego przynajmniej teoretycznie. Od-
nios³a siê do tego wzorca tak¿e spo³ecznoœæ miê-
dzynarodowa po drugiej wojnie œwiatowej, po
ogromnej zbrodni naruszania praw cz³owieka,
i wtedy mówiono, ¿e nie tylko prawo stanowione…
A polska konstytucja odwo³uje siê tylko do prawa
stanowionego jako najwy¿szego kryterium i fun-
damentu, ale w swojej treœci rzeczywiœcie inkor-
poruje te wartoœci – w³aœnie art. 31, preambu³a.
Dlatego wydaje siê, ¿e rola Trybuna³u Konstytu-
cyjnego w tym zakresie jest nie do przecenienia.
I chcia³bym wyprowadziæ taki wniosek: oby tylko
sêdziowie przy orzeczeniach nie wa¿yli wy³¹cznie
tego, co jest pewnym zakresem, pewnym w³aœnie
wywa¿eniem tego, jakie s¹ interesy i cele roz-
wi¹zañ ustawodawcy, jakie s¹ wartoœci, mog¹ce
czêsto pozostawaæ nie na zasadzie pe³nej komple-
mentarnoœci, zupe³noœci i niesprzecznoœci, bo
którejœ z nich, jak zreszt¹ mówi³ pan prezes, trze-
ba daæ preferencje przy rozstrzygniêciu stanu fak-
tycznego. I te orzeczenia, dobrze uzasadnione,
w tym nawet zdania odrêbne, stanowi¹ niezwyk³¹
wartoœæ, bo pokazuj¹ tê rozpiêtoœæ wa¿enia war-
toœci, celów i interesów mo¿e nie we wzajemnym
konflikcie, ale we wzajemnym przeciwstawianiu,
które z kryteriów musi uzyskaæ pierwszeñstwo
w rozstrzyganiu materii, jak¹ rozstrzygaj¹ w³aœ-
nie orzeczenia trybuna³u.

Przy tym trzeba powiedzieæ, ¿e trybuna³y to s¹
s¹dy prawa, a s¹downictwo jest s¹downictwem
faktu. Zarówno tam, jak i tu niew¹tpliwie nastê-
puje kreacyjnoœæ. Jestem zwolennikiem kreacyj-
nego charakteru orzeczeñ s¹dowych, bo one,
w myœl starej zasady da mihi factum, dabo tibi ius,
do faktu dostosowuj¹ rozwi¹zanie nie z jednej
normy i z jednego przepisu, tylko z ca³ego syste-
mu prawa. St¹d mamy stan wy¿szej konieczno-
œci, a on mo¿e zachodziæ nie tylko w rozstrzygniê-
ciach karnych, ale i cywilnych. St¹d jest te¿ s³aba
czêsto przewidywalnoœæ orzeczeñ s¹dowych, bo
taka jest w³adza sêdziów. Jest to w³adza kreacyj-
na, ona ocenia fakt. A s¹d, jakim jest Trybuna³
Konstytucyjny, s¹dzi system, s¹dzi prawo i szuka
tej komplementarnoœci, zupe³noœci, niesprzecz-
noœci na poziomie uniwersalnym, stosuj¹c to póŸ-
niej do konkretnego kazusu, do konfliktu prawa
z wartoœciami konstytucyjnymi.

I chcê tu podkreœliæ jedn¹, bardzo wa¿n¹, ak-
centowan¹ zreszt¹ w sprawozdaniu, dodatkow¹
rolê Trybuna³u Konstytucyjnego. Te orzeczenia,
mimo ¿e nie mamy systemu wi¹¿¹cych kazusów,
ograniczaj¹ – i dobrze, ¿e ograniczaj¹ – swobodê
regulacyjn¹ ustawodawcy. I to jeden z tych ele-
mentów, który pe³ni rolê edukacyjn¹ i jednoczeœ-
nie jest pewnym kagañcem dla ustawodawcy. Ale
w zakresie hierarchii wartoœci ta rola jest bardzo
problematyczna, bo ustawodawca, kieruj¹c siê

interesem partyjnym, jak widzimy, doraŸnym,
a czêsto opini¹ czysto populistyczn¹, na zasadzie
dyscypliny ugrupowañ politycznych czy w³aœnie
interesów doraŸnych feruje rozstrzygniêcia, które
nie zawsze koresponduj¹ z hierarchi¹ wartoœci.
A taka hierarchia niew¹tpliwie istnieje. Art. 31
mówi o godnoœci cz³owieka, preambu³a podobnie.
I wywa¿enie, w którym miejscu przewaga jakich
wartoœci powinna zdominowaæ inne, jest bardzo
trudnym wyzwaniem. Wydaje mi siê, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny, przynajmniej obecnie, stara siê
temu sprostaæ – co przy okazji tego sprawozdania
nale¿y z uznaniem odnotowaæ.

Mam jeszcze tylko jeden postulat dotycz¹cy
oceny proporcjonalnoœci, co zreszt¹ wypunkto-
wano bardzo dobrze w sprawozdaniu, bardzo
dziêkujê za to panu prezesowi. Przy art. 2 jako
wzorcu, stosowanym z art. 31 ust. 3, chyba zbyt
ma³o uwagi trybuna³ zwraca na ten ust. 2, a w³a-
œciwie na pocz¹tek ust. 2. Chodzi o zasadê pro-
porcjonalnoœci. Jest to teza, która, jak mi siê wy-
daje, w polskim systemie prawnym i konstytucyj-
nym stanowi…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czas, Panie
Senatorze.)

Ju¿ koñczê.
…bardzo wa¿ny dodatkowy element. Ka¿dy

obowi¹zany jest szanowaæ prawa i wolnoœci in-
nych. Jest to nie powinnoœæ, ale obowi¹zuj¹ca dy-
rektywa. Konstytucja polska, wbrew pozorom,
ma bardzo szeroki zakres – to ju¿ ostatnia konsta-
tacja – bo nie okreœla tylko wzajemnych stosun-
ków i hierarchii, podzia³u w³adzy i stosunku w³a-
dzy do obywateli, ale, co charakterystyczne w tym
zapisie uniwersalnym, okreœla tak¿e kryterium
stosunku praw jednych obywateli do drugich,
a tak¿e granice tych praw. Moja proœba do pana
prezesa jest taka, ¿eby w orzecznictwie trybuna³u
obok art. 2, art. 31 ust. 3, przy zasadzie propor-
cjonalnoœci przywo³ywaæ jednak równie¿ to kryte-
rium z art. 31 ust. 2, chodzi o pierwsze zdanie.

Bardzo dziêkujê. To jest bardzo dobre sprawo-
zdanie i w imieniu, mam wra¿enie, wiêkszoœci Se-
natu wyra¿am podziêkowanie za pracê Trybuna³u
Konstytucyjnego w tym okresie sprawozdaw-
czym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym przypomnieæ Wysokiemu Senato-

wi, ¿e w dyskusji nad tym punktem mamy dwie
mo¿liwoœci. O godzinie 11.10 pan prezes musi
wyjœæ i je¿eli do tego momentu dyskusja siê nie za-
koñczy, to zgodnie z regulaminem odroczymy po-
siedzenie do jutra rana. To chcia³bym przypom-
nieæ. W tym momencie oddajê g³os nastêpnym
mówcom.

Proszê bardzo.
(G³os z sali: Ja chcia³bym…)
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(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale…)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Prze-

praszam.
Powiedzia³em, ¿e oddajê g³os nastêpnym mów-

com. Przepraszam, Panie Senatorze.
Pan senator Piesiewicz. Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko. Pan senator Kieres przywo³y-

wa³ w swoim wyst¹pieniu trójpodzia³ w³adzy, pan
senator Bender kilkakrotnie, chocia¿ nie z mówni-
cy, tylko z miejsca, przypomina³, ¿e ¿y³ kiedyœ taki
ktoœ, kto nazywa³ siê Monteskiusz. I przysz³a mi do
g³owy myœl, ¿e my tak ³apczywie przywo³ujemy ten
trójpodzia³ w³adzy i tak tê kwestiê poruszamy,
a warto by by³o siêgn¹æ po ksi¹¿kê napisan¹ przez
naszego by³ego kolegê, senatora Okrzesika, na te-
mat Senatu, w której przypomina, przypomina i je-
szcze raz przypomina, ¿e trójpodzia³ w³adzy we-
d³ug Monteskiusza móg³ spe³niaæ siê i realizowaæ
wy³¹cznie wtedy, gdy pierwsza w³adza, ustawo-
dawcza, mia³a formê bikameralizmu, dwuizbowo-
œci, powtarzam: dwuizbowoœci. Teoria Monteskiu-
sza jest niepe³na bez dwuizbowoœci pierwszej w³a-
dzy. Co wiêcej, jest kilka rozdzia³ów w pracach
Monteskiusza, gdzie udowadnia on, ¿e bez bika-
meralizmu trójpodzia³ w³adzy w ogóle traci sens.

Nie bêdê tego rozwija³, ale wydaje mi siê, ¿e w de-
bacie, któr¹ dzisiaj prowadzimy, przy takiej okazji,
jak sprawozdanie trybuna³u, warto przypomnieæ
to tym, którzy siê bez przerwy odwo³uj¹ do Montes-
kiusza, a jednoczeœnie kwestionuj¹ potrzebê ist-
nienia dwuizbowego parlamentu. To po pierwsze.

Po drugie, nie bez powodu powiedzia³em o ko-
niecznoœci przywi¹zania do ustaw zasadniczych
tworzonych w tak zwanym nurcie tsunami, do
ustaw zasadniczych posttotalitarnych czy po-
wsta³ych po zniewoleniu.

Teraz powstaje kwestia, która z pozoru wy-
gl¹da bardzo atrakcyjnie – chodzi o tak zwane pa-
rytety na listach. Trzymajmy siê konstytucji, ¿eby
szaleñstwa nie pojawia³y siê w powietrzu, ¿eby
tak jak w art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka nie rozró¿niaæ ani wyznania, ani prefe-
rencji seksualnych, ani p³ci, tylko godnoœæ cz³o-
wieka. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Cichoñ.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ panu pre-

zesowi za to wszechstronne sprawozdanie i pod-

kreœliæ, ¿e istotna rola trybuna³ów konstytucyj-
nych jawi siê w Europie po II wojnie œwiatowej ja-
ko rola instytucji, która ma na celu zapobie¿enie
sytuacji, kiedy to rzekomo w imiê demokracji pro-
sta wiêkszoœæ g³osów mia³aby decydowaæ o pra-
wach cz³owieka, które niejednokrotnie dozna³yby
uszczerbku, gdyby sprowadziæ demokracjê do
czysto matematycznej wiêkszoœci. O tym zreszt¹
wielokrotnie wspomina³ Ojciec Œwiêty w swoich
wyst¹pieniach, stwierdzaj¹c, ¿e taka demokracja
bardzo czêsto mo¿e przybieraæ charakter jawnego
lub ukrytego totalitaryzmu.

I to w³aœnie doœwiadczenia zwi¹zane z syste-
mami totalitarnymi, które niejednokrotnie – mam
na myœli chocia¿by system nazistowski – w spo-
sób demokratyczny dochodzi³y do w³adzy, dopro-
wadzi³y do tego, ¿e dostrze¿ono koniecznoœæ po-
wo³ania takich instytucji, jak trybuna³y konsty-
tucyjne, ma³o tego, nawet trybuna³y rangi miê-
dzynarodowej – mam na myœli Europejski Trybu-
na³ Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Chcia³bym równie¿ z³o¿yæ na rêce pana prezesa
podziêkowania dla naszego trybuna³u za tê
wspó³pracê, któr¹ czêsto widaæ, miêdzy naszym
Trybuna³em Konstytucyjnym a trybuna³em stras-
burskim. Widoczne to by³o zw³aszcza w sprawie:
Broniowski przeciwko Polsce o mienie zabu¿añ-
skie, kiedy to trybuna³ strasburski uzasadnia³
swoje orzeczenie, w du¿ej mierze powo³uj¹c siê na
orzeczenia naszego Trybuna³u Konstytucyjnego
w kwestii niezgodnoœci z konstytucj¹ szeregu roz-
wi¹zañ prawnych dotycz¹cych zabu¿an.

Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ za orzeczenia,
które niedawno zosta³y wydane, w sferze ochrony
praw cz³owieka, dotycz¹ce g³ównie osób pozba-
wionych wolnoœci. Mam na myœli kwestie zaró-
wno stosowania aresztu tymczasowego, jak i wa-
runków pobytu w areszcie tymczasowym, czyli
kwestie powierzchni w celach wiêziennych, jak
i ostatnio wydane, chyba dwa tygodnie temu,
orzeczenie dotycz¹ce widzeñ z osobami tymczaso-
wo aresztowanymi.

S¹ to orzeczenia, które stanowi¹ swego rodzaju
kroki milowe w rozumieniu praw osób pozbawio-
nych wolnoœci, albowiem do tej pory te osoby nie-
jednokrotnie by³y traktowane zbyt przedmiotowo,
bez doceniania ich godnoœci. A przypominam, ¿e
korzystaj¹ one, zw³aszcza gdy chodzi o osoby tym-
czasowo aresztowane, z przymiotu domniemania
niewinnoœci, w zwi¹zku z czym ograniczanie ich
wolnoœci ponad miarê niezbêdn¹ do zapewnienia
prawid³owego toku postêpowania karnego jawi³o
siê jako jaskrawe, moim zdaniem, naruszenie go-
dnoœci cz³owieka i jego praw, które s¹ gwaranto-
wane w konstytucji.

Trzeba podkreœliæ, ¿e ¿adne prawa, choæby naj-
wspanialsze i najœwietniej sformu³owane w kon-
stytucji czy w innych aktach ustawowych, nie bê-
d¹ realnie chronione, je¿eli nie bêdzie gwarancji
dostêpu do s¹du, czyli egzekucji tych praw.
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I tutaj równie¿ chcia³bym podkreœliæ rolê Try-
buna³u Konstytucyjnego, który w ostatnich orze-
czeniach, zw³aszcza dotycz¹cych sfery postêpo-
wañ cywilnych, poczyni³ szereg kroków, dziêki
którym stwierdzi³, ¿e ró¿nego rodzaju rozwi¹zania
prawne ograniczaj¹ce dostêp do s¹du stanowi¹
naruszenie art. 45. Mam na myœli zw³aszcza in-
stytucjê kasacji, zwi¹zan¹ z wymogiem wskaza-
nia przes³anek, które uzasadniaj¹ przyjêcie kasa-
cji, jako tych, których niewskazanie dawa³o pod-
stawê s¹dowi do jej odrzucenia. Mam na myœli ró-
wnie¿ i to, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny w najbli¿-
szym czasie bêdzie mia³ te¿ zadanie, mo¿e nieco
u³atwione przez Senat, oceny kwestii op³at s¹do-
wych jako bariery w dostêpie do s¹du, zw³aszcza
tych op³at, których nieuiszczenie przez profesjo-
nalistów doprowadza³o do odrzucania ich pism
procesowych, co by³o bolesne, zw³aszcza gdy cho-
dzi³o o œrodki odwo³awcze.

Myœmy jako Senat zmienili tê ustawê, jednak¿e
w dalszym ci¹gu pozostaje do rozstrzygniêcia kwe-
stia dotychczasowych rozwi¹zañ prawnych, albo-
wiem skutki prawne by³y bardzo dotkliwe dla
stron, bo restrykcyjne, a moim zdaniem absurdal-
ne przepisy ze œrodka, który mia³ uproœciæ i przy-
spieszyæ postêpowanie, uczyni³y w³aœciwie coœ, co
by³o najwa¿niejszym przedmiotem deliberacji ze
strony s¹dów i czêœciej prowadzi³o do przed³u¿enia
postêpowania ani¿eli do jego przyspieszenia.

Dlatego chcia³bym pogratulowaæ trybuna³owi
tych wszystkich orzeczeñ, które uczyni³y dostêp do
naszego s¹du bardziej realnym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan marsza³ek Romaszewski.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³bym zwróciæ uwagê na

to, na co ju¿ zwracali uwagê moi przedmówcy, bo
to jest w gruncie rzeczy wa¿ne, to jest na zupe³nie
wyj¹tkow¹ przejrzystoœæ przed³o¿onego sprawo-
zdania.

Muszê powiedzieæ, ¿e jest to ju¿ pewnie dwu-
dzieste sprawozdanie, z którym siê zapoznajê, ale
tak czytelnego sprawozdania w³aœciwie chyba je-
szcze nie widzia³em. I to jest pierwsze, co chcia³em
powiedzieæ. Dziêki temu wywi¹za³a siê interesu-
j¹ca dyskusja.

Je¿eli chodzi o dzia³alnoœæ Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, to ja widzê w zasadzie dwa bardzo istotne
problemy. Jeden z nich to jest problem, który ju¿
by³ sygnalizowany – odpowiedzialnoœæ zosta³a
zrzucona na S¹d Najwy¿szy, na Naczelny S¹d Ad-
ministracyjny. Chodzi o aktywizm prawniczy.

Wydaje mi siê, ¿e w tej dziedzinie nie bez winy
jest równie¿ Trybuna³ Konstytucyjny. W sytuacji
gdy trybuna³ zaczyna, a zdarza siê to coraz czê-
œciej, wkraczaæ w kwestie oceny proporcjonalno-
œci i wartoœci, niew¹tpliwie na jego wyrokach za-
czyna ci¹¿yæ kwestia osobistych zapatrywañ ety-
cznych czy zapatrywañ politycznych sk³adów, co
siê zreszt¹ odbi³o na zdaniach odrêbnych.

Muszê powiedzieæ tak. Pan prezes referowa³ tu
kwestiê tego nieszczêsnego samolotu. Myœlê, ¿e to
jest idealny przyk³ad do zobrazowania istniej¹cej
sytuacji. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e mamy tu do czy-
nienia z pewnym wyjœciem poza to, co rozumiemy
jako pañstwo prawa. Wydaje siê, ¿e jednak wy-
rok... Akurat w tym wypadku nie wiem, jaki by³
wyrok, ale w ka¿dym razie trudno uwa¿aæ, ¿eby
sk³ad, który przyjmuje jakieœ orzeczenie propor-
cj¹ g³osów 8:7, móg³ oceniaæ system wartoœci. No
przepraszam bardzo, wydaje mi siê, ¿e od takich
ocen jest jednak parlament. To nie jest kwestia
woli pojedynczego cz³owieka i to nieopartej na na-
uce prawa, na zasadach prawa, tylko generalnie
na jego przekonaniach, bo tak do koñca w tego ro-
dzaju sprawach jest.

Ja w ogóle s¹dzê, ¿e istniej¹ kwestie, kwestie
zwi¹zane z systemem wartoœci, które nie powinny
byæ przedmiotem prawa, bo to siê po prostu Ÿle
koñczy. To siê koñczy tak, ¿e w tej chwili usi³uje-
my wszystko zapisaæ w formie prawa stanowione-
go. Amerykanie wpisali nawet tortury. Dla mnie
jest to rzecz po prostu niebywa³a i w pañstwie cy-
wilizowanym w zasadzie chyba niedopuszczalna.
Nie chce siê zwiêkszaæ ryzyka. I to ma byæ prawo!
A prawa cz³owieka, zwyczaje, sumienie, odpowie-
dzialnoœæ w ogóle przestaj¹ funkcjonowaæ. My to
zapiszemy.

W przypadku wspomnianego samolotu mamy
tak¹ sam¹ sytuacjê. Jest stan wy¿szej konieczno-
œci, ty podejmujesz decyzje, ty odpowiadasz za to
przed sob¹ – masz sumienie i ty mo¿esz byæ za to
poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci; waga problemu
powoduje, ¿e ty podejmujesz tak¹ decyzjê. Trakto-
wanie tego jako problemu jurydycznego w moim
przekonaniu jest po prostu pozbawione sensu.

Mieliœmy zreszt¹ tak¹ niezwykle pragmatyczn¹
ustawê lustracyjn¹ z 1997 r. Na problematykê
ca³kowicie niejurydyczn¹, bo wszystkie dzia³ania
TW by³y w PRL ca³kowicie legalne, na³o¿ono w³a-
œciwie wymóg, a¿eby s¹dy orzeka³y o obyczaju,
o wartoœci, o problemach, które w ogóle nie s¹ pro-
blemami s¹dowymi. No i co z tego wysz³o? Wiemy.
Myœlê, ¿e grubo zosta³y tu przekroczone… Wcho-
dzenie w prawo sformalizowane po prostu ma swo-
je granice. I by³oby chyba niecelowe, a¿eby równie¿
w to prawo sformalizowane, dotycz¹ce wartoœci,
proporcjonalnoœci, wkracza³ Trybuna³ Konstytu-
cyjny. S¹ to niezwykle œliskie sprawy. W sprawie
proporcjonalnoœci zawsze mo¿na powiedzieæ: to po
co uchwalamy kodeks karny? A mo¿e to Trybuna³
Konstytucyjny powinien, skoro mo¿e zakwestio-
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nowaæ orzeczenia Sejmu. To s¹ kwestie… Przecie¿
dyskusje toczone w parlamencie od dwóch, trzech
czy piêciu… To jest zawsze fantastyczna dyskusja,
na tym siê akurat wszyscy znaj¹. Tak ¿e ta propor-
cjonalnoœæ to jest bardzo œliska sprawa.

Druga kwestia, któr¹ napotykamy we wspó³pra-
cy z trybuna³em, to jest, mo¿na powiedzieæ, nasza
wspólna troska, a chodzi o to – ja siê tego obawiam –
¿e realizuj¹c wyroki trybuna³u w zakresie regulami-
nowym, to znaczy nie wychodz¹c poza zakres jego
orzeczeñ, w gruncie rzeczy doprowadzamy do psu-
cia systemu prawa. Sytuacja jest tego rodzaju. Ze
wzglêdu na swoj¹ naturê trybuna³ rozpatruje spra-
wy punktowo: tu, tu, tu, tu siê nie zgadza, tam siê
nie zgadza, ówdzie siê nie zgadza. Trybuna³ nie mó-
wi, po co by³ ten przepis, co on gwarantowa³, tylko
¿e on jest z³y. W tej sytuacji samo sprostowanie, sa-
mo naprawienie tego nie prowadzi do naprawienia
ca³ego systemu prawa. Ten przepis spe³nia³ jak¹œ
rolê, wiêc tam nadal pozostaje pró¿nia. Myœlê, ¿e
w tej chwili jest to jeden z problemów, przed którymi
stajemy. Mam na myœli ogromn¹ liczbê ustaw, no-
welizacji, które wype³niaj¹ orzeczenia trybuna³u,
a które – powiedzia³bym – powoduj¹ jeszcze wiêksze
rozchwianie systemu prawnego. Tak samo zreszt¹
czyni komisja „Przyjazne Pañstwo”, która te¿ wybie-
ra jakieœ szczególneelementy i poprawia je,nie ana-
lizuj¹c tego, po co by³ taki przepis, co on gwaranto-
wa³ i gdzie teraz nale¿a³oby zagwarantowaæ te war-
toœci, o których mówiliœmy w czasie debaty.

Wysoka Izbo, to jest w³aœciwie chyba wszystko,
co chcia³em powiedzieæ. Zgadzam siê oczywiœcie
zarówno z panem senatorem Kieresem, jak i z pa-
nem senatorem Piesiewiczem co do roli Senatu,
z tym ¿e wydaje mi siê, ¿e dopóki Senat bêdzie
upartyjniony, dopóty nie bêdzie móg³ pe³niæ swo-
jej roli. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e lista mówców zosta-

³a wyczerpana.
Chcia³bym zapytaæ pana prezesa…
Aha, zamykam dyskusjê, choæ zwykle tego nie

czyniê. Przepraszam bardzo.
Czy pan prezes chcia³by zabraæ g³os i ustosun-

kowaæ siê do wypowiedzi senatorów w dyskusji?
Tak. W takim razie, Panie Prezesie, zapraszam

na mównicê.
Proszê bardzo.

Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego
Bohdan Zdziennicki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dziêkujê bardzo za znakomite, profesjonalne

uwagi pana senatora Piesiewicza, pana senatora

Kieresa, pana senatora Andrzejewskiego, pana
senatora Cichonia i pana senatora Romaszew-
skiego. Pilnie je notowaliœmy, na pewno przeka¿ê
je trybuna³owi, prawie codziennie odbywamy po-
siedzenia w pe³nym sk³adzie, bêd¹ one Ÿród³em,
inspiracj¹ do wielu przemyœleñ. Bardzo za to dziê-
kujê. Jak wiadomo, problematyka jest trudna.
Poruszamy siê wœród spraw bardzo z³o¿onych,
tak jak Wysoki Senat, wa¿ymy ró¿ne racje i za-
wsze s³uchamy uwag, które mog¹ nas zainspiro-
waæ do przemyœleñ. Bardzo serdecznie dziêkujê.
Dziêkujê za zaproszenie i w ogóle za ogromn¹ ¿y-
czliwoœæ, któr¹ wykaza³ Senat, rozumiej¹c nasz¹
trudn¹ rolê.

Jeszcze jednauwaga.Uwa¿am, ¿e Senat jest bar-
dzo potrzebny. Wynika to nie tylko z wielkiej trady-
cji Rzeczypospolitej, ale i z roli, jak¹ odgrywa w pro-
cesie ustawodawczym. My pe³nimy podobn¹ rolê
we w³adzy s¹downiczej, jesteœmy niejako zawiesze-
ni miêdzy w³adz¹ s¹downicz¹ a w³adz¹ ustawodaw-
cz¹. Taka jest rola naszego trybuna³u. Podobna zre-
szt¹ jak s¹downictwa administracyjnego, ale miê-
dzy w³adz¹ wykonawcz¹ a w³adz¹ s¹downicz¹.

Raz jeszcze bardzo serdecznie dziêkujê. Prze-
praszam, ale dzisiaj te¿ bêdziemy rozstrzygali bar-
dzo trudn¹ sprawê, która wywo³a pewnie wiele
dyskusji, na temat kontroli rynków finansowych
i roli w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœcio-
wych wk³adów Narodowego Banku Polskiego.
Chodzi o to, czy to ma wp³yw na politykê pieniê¿n¹,
bo konstytucja mówi, ¿e Narodowy Bank Polski ma
strzec polityki pieniê¿nej, to jest jego konstytucyj-
ne prawo. Raz jeszcze serdecznie dziêkujê paniom
i panom senatorom, panu marsza³kowi i pañstwu
marsza³kom. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê panu prezesowi Trybuna³u Konstytu-

cyjnego, panu Bohdanowi Zdziennickiemu, za
przedstawienie Senatowi informacji.

Stwierdzam zatem, ¿e Senat zapozna³ siê z in-
formacj¹ o istotnych problemach wynikaj¹cych
z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konsty-
tucyjnego w 2008 r.

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Dziêkujê bardzo Wysokiej Izbie za wstrzemiêŸ-

liwoœæ, czasow¹ wstrzemiêŸliwoœæ w dyskusji.
Dziêkujê bardzo.

Mo¿emy przyst¹piæ do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tka-
nek i narz¹dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks karny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 585,
a sprawozdanie komisji w druku nr 585A.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawi pan
senator Micha³ Ok³a.

Zapraszam, Panie Senatorze.
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Senator Micha³ Ok³a:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Po d³ugim czasie, bo ustawa by³a kilkakrotnie
przesuwana podczas tego posiedzenia, mam za-
szczyt przedstawiæ pañstwu projekt ustawy
o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów
oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks karny.

Przedmiotowa ustawa jest bardzo oczekiwana
przez œrodowisko transplantologów, a zarazem
niezbêdna do rozwoju polskiej transplantologii.
Wprowadzenie zaproponowanych rozwi¹zañ
prze³o¿y siê istotnie na zwiêkszenie liczby pobie-
ranych narz¹dów, poprawê jakoœci bezpieczeñ-
stwa wszystkich procedur zwi¹zanych z pobiera-
niem, przechowywaniem i przeszczepianiem ko-
mórek, tkanek i narz¹dów, a tym samym przyczy-
ni siê do podniesienia bezpieczeñstwa zdrowotne-
go Polaków.

Celem przedstawianego projektu jest dostoso-
wanie polskiego ustawodawstwa w zakresie daw-
stwa, pobierania, badania, kodowania, przetwa-
rzania, konserwowania, przechowywania i dys-
trybucji komórek i tkanek, do wymagañ Komisji
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy. Aktualizacja polskiego prawa transplan-
tacyjnego wi¹¿e siê równie¿ z dokonuj¹cym siê
postêpem technicznym, wprowadzaniem nowych
technologii medycznych oraz nowych rozwi¹zañ
organizacyjnych w zakresie pobierania, przecho-
wywania, przeszczepiania komórek i narz¹dów.

Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje przepi-
sy dotycz¹ce kosztów czynnoœci zwi¹zanych z po-
bieraniem, przechowywaniem, przeszczepianiem
komórek, tkanek i narz¹dów. W tym zakresie pro-
jekt ustawy stanowi, i¿ za pobrane od dawcy ko-
mórki, tkanki lub narz¹dy nie mo¿na ¿¹daæ ani
przyjmowaæ nie tylko zap³aty, ale i innej korzyœci
maj¹tkowej, jak równie¿ korzyœci osobistej. Pro-
jekt przewiduje zmianê zasad zwrotu kosztów za
te czynnoœci. Dotychczas by³y one refundowane
z bud¿etu pañstwa, w czêœci, której dysponentem
by³ minister zdrowia.

Projekt przewiduje, i¿ czynnoœci zwi¹zane z wy-
suniêciem podejrzenia œmierci mózgowej oraz
z komisyjnym orzeczeniem o œmierci mózgowej
bêd¹ finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, z kolei pozosta³e koszty bêd¹ pokrywane
przez p³atnika danej procedury, to jest Narodowy
Fundusz Zdrowia albo ministra zdrowia.

Po drugie, w celu ujednolicenia zasad rekruta-
cji poszczególnych dawców szpiku niniejszy pro-
jekt zak³ada przekszta³cenie podmiotów prowa-
dz¹cych rejestry potencjalnych dawców szpiku
w oœrodki dawców szpiku, które bêd¹ mog³y dzia-
³aæ na podstawie pozwolenia ministra zdrowia
i uzyskaj¹ mo¿liwoœæ wspó³finansowania badañ

potencjalnych dawców szpiku ze œrodków publi-
cznych. Do zadañ tych oœrodków dawców szpiku
bêdzie nale¿a³o miêdzy innymi pozyskiwanie po-
tencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwór-
czych krwi obwodowej, badania antygenów zgod-
noœci tkankowej lub zlecanie tego badania w³aœci-
wym podmiotom oraz organizowanie opieki nad
dawcami szpiku i komórek krwiotwórczych krwi
obwodowej.

Po trzecie, projekt ustawy zak³ada równie¿
mo¿liwoœæ zorganizowania w zak³adach opieki
zdrowotnej, dokonuj¹cych przeszczepiania szpi-
ku krwi obwodowej lub narz¹dów, oœrodków kwa-
lifikuj¹cych chorych do przeszczepiania. Zadania
w zakresie kwalifikacji do przeszczepiania bêd¹
w tych oœrodkach wykonywa³y tak zwane zespo³y
kwalifikuj¹ce, sk³adaj¹ce siê ze specjalistów
z ró¿nych dziedzin medycyny zwi¹zanych z trans-
plantologi¹. Ponadto projekt nak³ada obowi¹zek
zg³aszania chorych do krajowej listy osób oczeku-
j¹cych na przeszczepienie.

Po czwarte, projekt ustanawia równie¿ zasady
wwozu i wywozu tkanek i narz¹dów na lub z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie tych
czynnoœci bêdzie, zgodnie z przepisami projekto-
wanej nowelizacji, uzale¿nione od uzyskania zgo-
dy odpowiednich instytucji: Centrum Organiza-
cyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji
„Poltransplant” w przypadku narz¹dów i Krajo-
wego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
w przypadku komórek lub tkanek. Jednoczeœnie
projekt gwarantuje pierwszeñstwo w korzystaniu
z narz¹dów pobranych od dawców polskich przez
biorców polskich wpisanych na krajow¹ listê osób
oczekuj¹cych na przeszczep. W takim przypadku
zgoda na wywóz komórek, tkanek lub narz¹dów
poza granice Polski nie bêdzie udzielana.

Nowelizacja zak³ada te¿ wprowadzenie docelo-
wo w ka¿dym szpitalu przygotowanym do pobie-
rania komórek, tkanek i narz¹dów koordynato-
rów pobierania i przeszczepiania.

Po szóste, do wprowadzenia czynnoœci zwi¹za-
nych z pobieraniem komórek, tkanek i narz¹dów
mo¿e byæ dopuszczona tylko osoba, która uzyska-
³a specjalistyczn¹ wiedzê, ma umiejêtnoœci w tym
zakresie, jak to zosta³o ustalone w dyrektywach
Komisji. Projekt ustawy nak³ada w tym zakresie
obowi¹zek systematycznego podnoszenia kwalifi-
kacji przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci bezpo-
œrednio zwi¹zane z pobieraniem, testowaniem,
przetwarzaniem, przechowywaniem, przeszcze-
pianiem komórek, tkanek lub narz¹dów. W tym
celu zak³ada siê wprowadzenie trzech rodzajów
szkoleñ: wstêpnych, ustawicznych – nie rzadziej
ni¿ co dwa lata, a tak¿e uaktualniaj¹cych, to zna-
czy dotycz¹cych zmiany procedur lub rozwoju
wiedzy naukowej.

Po siódme, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
dawców i biorców przeszczepów komórek, tkanek
i narz¹dów w projekcie nowelizacji okreœlono tryb
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uzyskiwania pozwoleñ przez podmioty wykonu-
j¹ce czynnoœci zwi¹zane z pobieraniem, przeszcze-
pianiem komórek i narz¹dów. Projekt zak³ada, i¿
na wniosek banku tkanek i komórek w podmio-
tach dokonuj¹cych pobierania tkanek ze zw³ok lu-
dzkich mog¹ byæ organizowane tak zwane zespo³y
pobieraj¹ce, których zadaniem bêdzie pobieranie
komórek i tkanek od dawców na potrzeby banku
tkanek i komórek. Rozwi¹zanie to w znacznym
stopniu dostosuje przepisy prawne do istniej¹cych
w tym zakresie potrzeb banków i tkanek.

Po ósme, projekt zak³ada równie¿ wprowadze-
nie zasad monitorowania pobranych, przetworzo-
nych, przechowywanych, dystrybuowanych
i przeszczepionych komórek i tkanek, monitoro-
wania pobranych i przeszczepianych narz¹dów,
a tak¿e wprowadzenie zapisów o koniecznoœci wa-
lidacji i okreœlania stanów krytycznych wszystkich
procesów oraz kwalifikacji sprzêtu, urz¹dzeñ te-
chnicznych i œrodowiska przebiegaj¹cych proce-
sów przetwarzania komórek lub tkanek.

Wreszcie, po dziewi¹te, rozszerzono równie¿
przepisy karne poprzez wprowadzenie nowych ty-
pów przestêpstw, które polegaj¹ na naruszeniu
obowi¹zków ustawowych. S¹ to nastêpuj¹ce
przestêpstwa: wwóz tkanek i narz¹dów na teren
Polski lub ich wywóz z terenu Polski bez odpowie-
dniej zgody, niezg³aszanie biorców na krajow¹ li-
stê osób oczekuj¹cych na przeszczepienie, nie-
zg³aszanie pozyskanych dawców komórek krwio-
twórczych szpiku i krwi do rejestru szpiku i krwi
pêpowinowej. Nowe rejestry karne, które mog¹
s³u¿yæ zapewnieniu prawid³owego przebiegu pro-
cedur, zwi¹zane s¹ z pobieraniem, przechowywa-
niem, przeszczepianiem komórek, tkanek i na-
rz¹dów.

Wysoka Izbo, termin dostosowania polskiego
ustawodawstwa w obszarze dotycz¹cym tej usta-
wy do wymagañ dyrektyw Komisji Europejskiej
min¹³ 1 wrzeœnia 2007 r. W zwi¹zku z tym koniecz-
ne jest jak najszybsze wejœcie w ¿ycie przepisów
nowelizuj¹cych ustawê.

Podczas prac legislacyjnych w Komisji Zdrowia
zosta³y zg³oszone cztery poprawki, które komisja
jednog³oœnie zaakceptowa³a, równie¿ ustawa zo-
sta³a jednog³oœnie poparta przez komisjê.

Wnoszê do Wysokiej Izby o poparcie ustawy
wraz z uchwalonymi poprawkami.

Szanuj¹c czas Wysokiej Izby, chcia³bym, Panie
Marsza³ku, z³o¿yæ jeszcze jedn¹ poprawkê. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, tak jak pan stwierdzi³, usta-

wa jest niew¹tpliwie potrzebna, pilna i dobrze, ¿e
siê pojawi³a. Jednak¿e, jak równie¿ pan stwier-
dzi³, w ustawie mamy wiele wa¿nych, ale i odwa¿-
nych zapisów – trzeba to stwierdziæ. Jednym
z nich niew¹tpliwie jest zapis, ¿e dopuszcza siê
pobieranie komórek, tkanek lub narz¹dów do
przeszczepiania po stwierdzeniu zgonu wskutek
nieodwracalnego zatrzymania kr¹¿enia.

I teraz chcia³bym spytaæ, czy w œwietle cho-
cia¿by tego przypadku, który mia³ miejsce ostat-
nio, zosta³y sprecyzowane jakieœ jasne kryteria
wskazuj¹ce, co jest nieodwracalnym zatrzyma-
niem kr¹¿enia.

Senator Micha³ Ok³a:
Pan mówi o przypadku tej starszej pani, która

póŸniej… To by³ zgon stwierdzony przez jedn¹
osobê, lekarza pogotowia. A tutaj jest odpowied-
nia komisja, która stwierdza nieodwracalne za-
trzymanie kr¹¿enia i œmieræ. To jest stwierdzane
komisyjnie, a wiêc pomy³ki s¹ wykluczone. Poza
tym do tego jest te¿ u¿ywana aparatura. Takie
pomy³ki wykluczamy. To nie jest stwierdzane na
podstawie badania fizykalnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê.
(Senator Micha³ Ok³a: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, to by³ projekt ustawy wnie-

siony przez rz¹d, do reprezentowania którego
upowa¿niony jest minister zdrowia.

Witam pana ministra Marka Twardowskiego.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os i przed-

stawiæ stanowisko rz¹du w tej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Twardowski: Dziêkujê bardzo, Panie
Przewodnicz¹cy. Odpowiem na ewentualne py-
tania. Pan senator Ok³a bardzo dok³adnie okreœ-
li³ wszystko, co by³o Ÿród³em inicjatywy, aby tê
ustawê zmieniæ. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Poniewa¿ s¹ pytania, to zapraszam pana mini-

stra na mównicê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mo¿e pozwolê, ¿eby pan minister spokojnie

przeszed³ i móg³ w skupieniu wys³uchaæ pytania.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan mini-

ster ju¿ siê skupi³.)
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Panie Ministrze, mam takie pytania. Otó¿ wie-
my, ¿e ta ustawa pozwoli prowadziæ rejestr cen-
tralny i bêdzie dostêp do wiedzy, jakie przeszczepy
s¹ wykonane, gdzie, u kogo. Jak bêdzie wygl¹da³o
to od strony operacyjnej, technicznej? Czy to bêd¹
rejestry w poszczególnych fundacjach, po³¹czone
wspólnym systemem? Czy bêdzie centralny re-
jestr w ministerstwie? Jak pañstwo macie zamiar
to zorganizowaæ? Jak wygl¹da finansowanie? Czy
s¹ przeznaczone œrodki, które pozwol¹ w sposób
godziwy utrzymaæ ten rejestr? Czy to bêdzie pod
bezpoœredni¹ kontrol¹ Ministerstwa Zdrowia? To
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy aktualna nowelizacja
ustawy wyczerpuje wszystkie zapisy dyrektywy?
Czy przez jakiœ czas bêdziemy mieæ ten program
regulowany…

I trzecie pytanie, które mnie nurtuje. Czy oso-
ba, która dokona³a przeszczepu… Na przyk³ad
obywatel polski wyjecha³ do Chin, do innego kra-
ju, gdzie, jak czytamy w ró¿nych raportach z lite-
ratury, dokonywane s¹ przeszczepy tak¿e w spo-
sób nielegalny, czêsto z tak zwanych ¿ywych cia³,
ludzie mog¹ tam dosyæ tanio dokonaæ przeszcze-
pu. Czy jest mo¿liwoœæ wykrycia takiej sytuacji po
powrocie do Polski? Czy osoba musi zg³aszaæ,
gdzie dokona³a przeszczepu, czy zrobi³a to w spo-
sób legalny? Czy te¿ nie ma mo¿liwoœci sprawdze-
nia tego? Innymi s³owy, czy jest mo¿liwa turysty-
ka z Polski do innych krajów w celu transplantacji
i powrót bez ¿adnej odpowiedzialnoœci. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:

Zacznê od odpowiedzi na pierwsze pytanie pani
senator. Centralny rejestr dawców i biorców bê-
dzie prowadzi³ Poltransplant, wszystko bêdzie
zlokalizowane w jednym miejscu. Niezale¿nie od
tego, czy dane do tego rejestru bêd¹ przekazywa³y
jednostki publiczne czy niepubliczne, te dane bê-
d¹ œciœle zakodowane, bêd¹ znane tylko central-
nemu rejestrowi, nie bêd¹ z ró¿nych wzglêdów
upubliczniane. Jak pañstwo wiecie, w razie po-
trzeby uruchomienia procedury przeszczepowej
dane musz¹ byæ zwrócone danej jednostce, która
ma zgodê na to, ¿eby siê tym zajmowaæ, tak¿e
œrodki finansowe. I tak bêdzie.

A teraz odpowiedŸ na trzecie pytanie pani sena-
tor, czy taka turystyka jest teoretycznie mo¿liwa.

Pani Senator, taka turystka jest mo¿liwa, nie da
siê tego w wolnym œwiecie ca³kowicie okie³znaæ.
Ale myœmy tutaj stworzyli ustawê – odpowiadam
jednoczeœnie na drugie pani pytanie – w której
uwzglêdniliœmy wszystko, co w tej chwili jest
przewidziane w prawie europejskim. I bêd¹c
w Unii Europejskiej, stwarzamy przede wszyst-
kim dobre prawo dla naszych obywateli. Prawo
musi byæ przede wszystkim dobre dla naszych
obywateli i jest to wyraŸnie w tej ustawie napisa-
ne. Bêdziemy prowadzili centralny rejestr daw-
ców, ale i biorców. Nie mo¿e siê zdarzyæ taka sy-
tuacja, ¿e bêdziemy mieli na liœcie oczekuj¹cych
potencjalnego biorcê i bêdziemy mieli u siebie
dawcê, a narz¹dy wyjad¹ zagranicê. Wprowadzi-
liœmy tutaj obwarowania karne, ¿eby to nie by³
pusty zapis. Jest zapis, który mówi, ¿e je¿eli ktoœ
chcia³by ten przepis z³amaæ, poniesie odpowie-
dzialnoœæ karn¹. Mówi¹c ludzkim jêzykiem, je¿eli
w Polsce bêdzie ktoœ, kto potrzebuje narz¹du,i ta-
ki narz¹d w Polsce bêdzie, w ¿adnym wypadku nie
bêdzie wydana zgoda, ¿e ten narz¹d mo¿e byæ
przeszczepiony komuœ poza granicami naszego
kraju. Mamy zreszt¹ w tej chwili jako jedni z pier-
wszych w Europie wdro¿ony system znakowania
komórek tkanek i narz¹dów, tak zwany system
ISBT 128. On funkcjonuje. To jest równie¿ zgodne
z wymogami Unii Europejskiej. Chodzi o to, ¿e-
byœmy mieli dok³adne dane odnoœnie do ka¿dej
komórki, tkanki, narz¹du, które s¹ w Polsce. Mu-
simy mieæ pe³n¹ wiedzê, co siê z tym dzieje i co siê
z tym stanie.

Myœlimy, ¿e ta ustawa, która zosta³a bardzo
gruntownie przepracowana, i w Sejmie, i w Sena-
cie, zadowoli wszystkich. Œrodowisko transplan-
tologów niecierpliwie na ni¹ czeka. By³y oczywi-
œcie d³ugie dyskusje na ten temat, bo uczestnicz¹
równie¿ w procesie transplantologicznym jedno-
stki niepubliczne i zastanawiano siê, czy w jakiœ
sposób nie bêdzie to narusza³o ich interesów.
Ubiegaj¹c ewentualne pytanie, od razu mówiê, ¿e
absolutnie nie, wszyscy bêd¹ traktowani równo.
Zgodê na funkcjonowanie jednostek – i publicz-
nych i niepublicznych – wydaje minister zdrowia
po dok³adnym przeanalizowaniu, czy s¹ spe³nio-
ne wszystkie warunki. I nie ma ¿adnego niebez-
pieczeñstwa, ¿e jakakolwiek jednostka bêdzie
stosowa³a inne kryteria, pobieraj¹c i przechowu-
j¹c tkanki, komórki i narz¹dy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Barbara Borys-Damiêcka, proszê

bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: To nie ¿a-

den parytet zadecydowa³, ¿e kobieta po kobie-
cie…)

Zaraz bêdzie trzecia pani senator.
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Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Mam nastêpuj¹ce pytanie, Panie Ministrze. Ja-
ki jest powód przeniesienia refundacji za pobiera-
nie narz¹dów z bud¿etu pañstwa na Narodowy
Fundusz Zdrowia i na czym polega transparen-
tnoœæ procedur w zwi¹zku z tym, ¿e zostaje to prze-
niesione do Narodowego Funduszu Zdrowia?

I drugie pytanie. Czy w dalszym ci¹gu przy po-
bieraniu narz¹dów obowi¹zuje przestrzeganie gra-
nicy wieku osoby, od której siê pobiera, powie-
dzmy, szpik kostny? Pamiêtamy ostatni¹ historiê
znanej himalaistki polskiej, która chcia³a przeka-
zaæ swój szpik, ale mia³a z tym problemy, bo jak sa-
ma powiedzia³a, zakwalifikowano j¹ do grupy wie-
kowej, od której nie mo¿na pobieraæ szpiku. Jak
powiedzia³a, musia³a zawalczyæ o to, ¿eby mog³a
oddaæ szpik. Na czym to polega? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia
Marek Twardowski:
Odpowiadam na pierwsze pytanie pani senator.

Minister zdrowia finansuje procedury wysokospe-
cjalistyczne. Wœród procedur wysokospecjalisty-
cznych jest wiele procedur przeszczepowych. Ale
medycyna wci¹¿ siê rozwija. W zwi¹zku z tym ten
koszyk, który finansuje minister, jest coraz wiêk-
szy. Sta³¹ praktyk¹ bêdzie, niezale¿nie od aktual-
nego ministra zdrowia, ¿e je¿eli bêd¹ dochodzi³y
nastêpne procedury okreœlane jako nowe wysoko-
specjalistyczne, które bêdzie musia³ finansowaæ
minister zdrowia, to te, które ju¿ s¹ wykonywane
od lat szeœciu, oœmiu, dziesiêciu, czyli staj¹ siê
w tym momencie standardem w ochronie zdrowia,
bêd¹ przekazywane do p³atnika – jednego czy kil-
ku, w zale¿noœci od tego, jak sytuacja siê u³o¿y.
I p³atnik bêdzie to finansowa³. Tak siê sta³o z czê-
œci¹ procedur przeszczepowych. I to siê odby³o
w sposób p³ynny, nie ma tu zak³ócenia zwi¹zanego
z tym, ¿e do1 lipca, powiedzmy, finansowa³ to mi-
nister zdrowia, a teraz bêdzie to czyni³ Narodowy
Fundusz Zdrowia. Nie ma ¿adnego opóŸnienia czy
zaburzenia w procedurze przeszczepowej i nie bê-
dzie, bo zadanie to zosta³o przekazane odpowied-
nio wczeœnie p³atnikowi i on jest do tego przygoto-
wany. Procedury przeszczepowe, je¿eli tylko bêd¹
i biorcy, i dawcy, bêd¹ wykonywane.

Odk¹d jestem w resorcie, od listopada 2007 r.,
czyli w ci¹gu dwudziestu miesiêcy dosz³y ju¿ do
nas procedury, których kiedyœ u nas nie wykony-
wano. Myœmy musieli je przyj¹æ na garnuszek mi-
nistra zdrowia i w tej chwili je finansujemy. One na
pewno w ci¹gu krótkiego czasu nie bêd¹ przekaza-
ne do NFZ. Ale, jak mówiê, na przyk³ad przeszcze-

py nerek itd. to s¹ ju¿ procedury, które s¹ ujête
jako procedury standardowe w wielu krajach
unijnych.

Odpowiem teraz na drugie pytanie pani sena-
tor. Proszê jeszcze mi przypomnieæ…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Pyta³am
o granicê wieku dawcy.)

Ju¿, ju¿, dziêkujê bardzo. Zapêdzi³em siê
w odpowiedzi na to pierwsze pytanie.

Tak, Pani Senator, s¹ granice wieku, okreœla-
ne przez transplantologów, ¿eby by³a pewnoœæ,
¿e przeszczepiona komórka, tkanka lub narz¹d
jeszcze przez wiele lat bêd¹ mog³y s³u¿yæ biorcy.
Gdybyœmy komuœ chcieli przeszczepiæ coœ od
osoby, która ma siedemdziesi¹t piêæ lat… Wszys-
cy, choæ jesteœmy zdrowi, dawca te¿ mo¿e byæ
zdrowy, w sposób naturalny siê starzejemy,
w zwi¹zku z tym nie mo¿emy pobieraæ komórek,
tkanek i narz¹dów od dawców w okreœlonym wie-
ku. Tak ¿e to nie jest ¿adna dyskryminacja, to
jest po prostu podyktowane œcis³ymi zasadami,
ustalonymi pogl¹dami w transplantologii, w me-
dycynie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
I teraz, bez ¿adnego parytetu, pani senator

Maria Pañczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, byæ mo¿e to, o co chcê zapy-

taæ, nie jest przedmiotem ustawy, ale mam tak¹
w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹ strony prawnej. Czyja wo-
la jest decyduj¹ca: wola dawcy czy rodziny? Bo
tutaj mo¿e byæ kolizja – cz³owiek za ¿ycia dekla-
ruje, ¿e chce byæ dawc¹, a po jego œmierci rodzina
siê na to nie zgadza. Czyja wola jest w tym przy-
padku decyduj¹ca?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Wiecie pañstwo, ¿e jest taka bardzo dobra, jak

myœlê, akcja polegaj¹ca na tym, ¿eby ka¿dy cz³o-
wiek za ¿ycia wyrazi³, jak¹ ma wolê w tym zakre-
sie. I myœlê, ¿e ta wola powinna byæ wype³niona
równie¿ przez jego rodzinê, nawet najbli¿sz¹, bo
wola cz³owieka wyra¿ona za ¿ycia powinna byæ
jego wol¹ równie¿ i po zakoñczeniu tego ¿ycia
w którymœ momencie. Oczywiœcie je¿eli ktoœ wy-
pe³ni³by taki dokument za ¿ycia, to z punktu wi-
dzenia prawa nie by³oby przeszkód, ¿eby pobraæ
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od takiej osoby komórki, tkanki czy narz¹dy. Ale
praktyka jest taka, ¿e ze wzglêdu na rodzinê
transplantolodzy, zespo³y pobieraj¹ce nie chc¹
tego robiæ na si³ê, Pani Senator. To musi byæ pe-
wien kompromis, bo to s¹ sprawy bardzo delikat-
ne – gdy odchodzi cz³owiek, w ró¿nych okoliczno-
œciach, czêsto w wyniku wypadku, to jest to sy-
tuacja niezwykle stresuj¹ca dla rodziny. Tutaj
jest bardzo wa¿ne równie¿ to – i powinno siê o tym
mówiæ za poœrednictwem mediów, za poœredni-
ctwem parlamentarzystów, czyli i pos³ów, i sena-
torów, którzy powinni na ten temat zabierac g³os,
a spo³eczeñstwo powinno ich s³uchaæ, skoro wy-
bra³o ich na swoich reprezentantów – ¿e w tym
wzglêdzie powinno siê respektowaæ wolê cz³owie-
ka, któr¹ wyrazi³ za ¿ycia. W wielu krajach takie
oœwiadczenia funkcjonuj¹ i tam pobiera siê te na-
rz¹dy i tkanki. Chcielibyœmy, ¿eby tak by³o w Pol-
sce. Ale, jak mówiê, z ró¿nych wzglêdów, proszê
pañstwa, bardzo czêsto transplantolodzy chc¹
zgody rodziny. Proszê siê temu nie dziwiæ, bo nic
nie powinno dziaæ siê na si³ê.

Podobna jest sytuacja, je¿eli chodzi o sekcjê
zw³ok. Sekcjê zw³ok te¿ mo¿na zarz¹dziæ, w okreœ-
lonej sytuacji ordynator oddzia³u powie: za-
rz¹dzam sekcjê. Ale w bardzo wielu przypadkach,
gdy jest ostry sprzeciw rodziny, mimo ¿e jest do te-
go prawo, odstêpuje siê od tej sekcji, rodzina pod-
pisuje dokumenty itd. A to dlatego ¿e, jak mówiê,
to s¹ sytuacje szczególne i tutaj zawsze potrzebna
jest pewna rozwaga i zgoda obu stron.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Czelej, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Jest to bar-

dzo potrzebna ustawa i ca³e œrodowisko medycz-
ne na ni¹ czeka. W zwi¹zku z tym mam jedno py-
tanie. Jak po wejœciu w ¿ycie tej ustawy bêdzie
wygl¹da³a sytuacja wymiany narz¹dów, tkanek
czy komórek miêdzy Polsk¹ a innymi krajami?
W sensie i praktycznym, i finansowym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Tak jak powiedzia³em, bêdzie centralny rejestr

zarówno dawców, jak i biorców. W pierwszej kolej-
noœci musi byæ zaspokojona potrzeba obywatela
polskiego. Je¿eli takiej potrzeby by nie by³o, czyli

na jakiœ narz¹d, komórkê, tkankê by³oby zapo-
trzebowanie szczególnie z krajów Unii Europej-
skiej, które bêd¹ w tym samym systemie znako-
wania i rejestrów, to wtedy, zgodnie z ustaw¹, za
zgod¹ komisji taki narz¹d, komórka czy tkanka
mog¹ byæ przekazane za granicê. My równie¿
w okreœlonej sytuacji mo¿emy pozyskaæ komórkê,
tkankê i narz¹d z zagranicy, tak siê dzieje. Oczy-
wiœcie jesteœmy zainteresowani i inwestujemy,
o czym za chwilkê powiem, w to, ¿ebyœmy jak naj-
wiêcej tych komórek, tkanek i narz¹dów mieli
u siebie, dlatego ¿e ró¿nica w kosztach jest z regu-
³y taka, jak kurs z³otówki do euro. Czyli je¿eli mie-
libyœmy œci¹gn¹æ szpik z zagranicy, to kosztowa-
³oby nas to cztery lub cztery i pó³ razy wiêcej w sto-
sunku do tego, ile p³acimy publicznej lub niepub-
licznej jednostce w Polsce. Jesteœmy wiêc ¿ywo
zainteresowani tym, ¿eby te komórki, tkanki i na-
rz¹dy by³y w Polsce, bo to jest tañsze i przede
wszystkim pochodzi od naszych obywateli – cho-
dzi tutaj o to, ¿e jesteœmy w Polsce doœæ jednoro-
dn¹ grup¹, dlatego wolelibyœmy, ¿eby one pocho-
dzi³y od naszych obywateli.

Jeœli chodzi o to, ¿e jakaœ komórka, tkanka czy
narz¹d ma wyjechaæ za granicê, to proszê mi wie-
rzyæ, ¿e tutaj wszystko tak jest obwarowane odpo-
wiedzialnoœci¹ karn¹, i¿ nic nie mo¿e siê odbyæ ze
szkod¹ dla naszego obywatela. Dlatego ma byæ
centralny rejestr dawców i biorców.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nawi¹zuj¹c do œwietnego py-

tania pani senator Borys-Damiêckiej i podzielaj¹c
troskê pani senator o finanse Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, zadam konkretne pytanie. O ile
zostanie uszczuplony bud¿et Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w wyniku przesuniêcia czêœci fi-
nansowania tych procedur wysokospecjalistycz-
nych, po uznaniu ich za standardowe, do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia? Konkretne pytanie:
o ile zostanie uszczuplony bud¿et Narodowego
Funduszu Zdrowia w przysz³ym roku?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
W tym roku, Panie Senatorze, kwota, któr¹

przekazaliœmy, to 52 miliony z³. Na przysz³y rok
oszacujemy, zreszt¹ bêdzie dyskusja na temat
planu finansowego Narodowego Funduszu
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Zdrowia na przysz³y rok… Te dokumenty wp³ynê³y
do biura ministra dopiero wtedy, gdy przyszed³em
do pañstwa, wiêc nie mog³em ich jeszcze dok³adnie
przeczytaæ. Dlatego nie mogê udzieliæ panu precy-
zyjnej odpowiedzi. Trzeba jednak liczyæ, ¿e musi to
byæ kwota co najmniej dwa razy wiêksza, a mo¿e
jeszcze wy¿sza. Je¿eli pan senator pozwoli i ¿yczy
sobie tego, to odpowiemy panu na piœmie, bo, po-
wtarzam, plan finansowy, czyli korekta na lata
2009 i 2010 dopiero dzisiaj mia³a wp³yn¹æ do biura
ministra z narodowego funduszu i jeszcze nie
zd¹¿y³em siê z ni¹ zapoznaæ, choæ jak przyjdê, to
pewnie bêdzie na moim biurku. Na ten rok to jest
kwota w wysokoœci 52 milionów z³.

Ja wiem, o co pan pyta, Panie Senatorze. Wszys-
cy, którzy pracujemy w ochronie zdrowia, chcieli-
byœmy, aby kryzys globalny min¹³, ¿eby Polska,
która równie¿ ma k³opoty, g³ównie z powodu
mniejszej mo¿liwoœci eksportu, mia³a wy¿sze PKB.
Wtedy bêdziemy mieli wiêcej œrodków na wszystko
i w NFZ, i w bud¿ecie pañstwa. Proszê mi wierzyæ,
¿e niezale¿nie od barw politycznych wszyscy ma-
my ten sam pogl¹d w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, czy w tej sytuacji nie obawia siê

pan wprowadzenia tej ustawy? Bo wiem z mediów,
¿e w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia wyko-
rzystuje nawet rezerwy. A skoro nie bêdzie ju¿ re-
zerw, a bêd¹ nowe koszty zwi¹zane z realizacj¹ no-
wych zadañ, to czy to jest w ogóle mo¿liwe… To jest
pierwsze pytanie.

I drugie. Czy na dziœ istnieje wymiana narz¹dów
miêdzy Polsk¹ a innymi krajami, czy te¿ nie? Je¿eli
tak, toczybilans jestdlaPolskidodatni, czyujemny?

I ostatnie pytanie. Ile siê… Ale w³aœciwie pan
Karczewski wyczerpa³ ju¿ temat, tak ¿e dziêkujê
bardzo. Dwa pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia
Marek Twardowski:
Pani Senator, nie istnieje ¿adne zagro¿enie ze

strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ¿e jakaœ
procedura transplantacyjna nie bêdzie mog³a byæ
sfinansowana. By³oby to niezgodne z polityk¹ na-
szego resortu, w którym jest kilka priorytetów –

oprócz leczenia chorób nowotworowych, chorób
uk³adu kr¹¿enia i chorób psychicznych, jest to ró-
wnie¿ rozwijanie siê transplantologii. Bo, Pani Se-
nator, oprócz tego, ¿e to jest nowoczesne leczenie,
to jeszcze jest to leczenie bardzo racjonalne. Je¿eli
powiem, ¿e przeszczepienie nerki to jest koszt
siedmiomiesiêcznej dializy, to sami bêdziemy wie-
dzieli, jak powinniœmy siê w tym wzglêdzie zacho-
wywaæ. A wiêc racjonalnie, bo to jest ogromne
szczêœcie dla cz³owieka, któremu przeszczepimy
nerkê i który nie bêdzie musia³ przechodziæ ge-
henny dializowania dwa czy trzy razy w tygodniu,
to jest pierwsza sprawa, i jest to po prostu tañsze
dla systemu, to jest druga sprawa.

Œrodki w funduszu s¹ zabezpieczone i, mimo
ró¿nego rodzaju informacji medialnych mó-
wi¹cych o tym, ¿e sytuacja funduszu jest drama-
tyczna, na pewno iloœæ œrodków na ten rok jest
wystarczaj¹ca. Mam nadziejê, ¿e na przysz³y rok
te¿, bo przypomnê, ¿e s¹ tam jeszcze pewne re-
zerwy, jest równie¿ fundusz rezerwowy. Nie ma
takiej mo¿liwoœci, ¿eby na coœ zabrak³o. Problem
polega na tym, ¿e fundusz wywi¹¿e siê z tego, ja-
kie podpisa³ umowy. Ale oczywiœcie jest zg³asza-
na równie¿ kwestia tego, ¿e jako spo³eczeñstwo
mamy okreœlone potrzeby zdrowotne, w zwi¹zku
z czym s¹ nadwykonania, wielu ubiega siê o za-
p³atê za nie, zreszt¹ tak by³o przez dziesiêæ lat
transformacji sytemu ochrony zdrowia, i tutaj
jest pewien spór, komu, ile i za które procedury
mo¿na zap³aciæ. Nie ma jednak mowy o tym, ¿eby
nie sfinansowaæ procedur transplantacyjnych.

(Senator Janina Fetliñska: A bilans, Panie Mi-
nistrze?)

Proszê?
(Senator Janina Fetliñska: Bilans?)
Pani Senator, jeœli chodzi o to szczegó³owe py-

tanie, to musielibyœmy posi¹œæ dane z Poltran-
splantu. Nie mam ich w tej chwili przed sob¹,
a wszystkiego w g³owie te¿ mieæ nie mogê. Ale jest
ze mn¹ nasz zespó³ i udzielimy pani senator, je-
¿eli pani pozwoli, informacji na piœmie. Oczywi-
œcie eksportu i importu nie jest du¿o. Ale te dane
pani przeka¿emy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Faza pytañ siê zakoñczy³a.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Norbert Krajczy jako pierwszy

dyskutant.
Proszê bardzo.
Pierwszy i na razie jedyny.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Poniewa¿ wczoraj zosta³em skarcony, po-

zwolê sobie wyci¹gn¹æ zegarek i patrzeæ na nie-
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go, ¿eby znów pan senator, który patrzy na
mnie, nie powsta³ i ewentualnie przez piêæ mi-
nut nie t³umaczy³, jakie straszne przestêpstwo
pope³ni³em.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym powiedzieæ o sprawie, o której mu-

szê powiedzieæ, mianowicie o krwi pêpowinowej.
Bo o tej krwi pêpowinowej, która jest tu wpisana,
nie mówiono. Ucieszono siê, ¿e nie ma w tej usta-
wie nic ani na temat embrionu, ani na temat za-
rodka. Otó¿ to pojawi³o siê ju¿… Jestem te¿ w Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej, w której tê dyrek-
tywê omawialiœmy pó³ roku temu. By³o wtedy ta-
kie zastrze¿enie i wrêcz stanowisko rz¹du, ¿e rz¹d
w jakiœ sposób te¿ wydzieli z tej ustawy problem
krwi pêpowinowej, p³odowej. Chodzi mi o zabez-
pieczenie prawne. Bo dzisiaj krew pêpowinowa
jest wielkim darem, jak mówi¹ firmy, które podej-
muj¹ siê w naszym kraju od dwóch, trzech lat za-
bezpieczania jej tak, ¿eby ewentualnie mo¿na by³o,
zw³aszcza w przypadku bia³aczek u dzieci, które
siê rodz¹ i ewentualnie póŸniej maj¹ tê chorobê,
leczyæ te dzieci ich w³asn¹ krwi¹. Mówi siê nawet,
¿e jest to praktycznie najlepsza wyprawka dla tego
dziecka, które siê urodzi³o.

W zwi¹zku z tym pozwoli³em sobie nawet zapy-
taæ Biuro Legislacyjne, czy to zabezpieczenie, któ-
re jest… Bo s¹ konkretne artyku³y w tej ustawie,
na które móg³bym siê powo³aæ, jak art. 3 ust. 4 i 6,
art. 16 ust. 1, 1a i 5, art. 16 ust. 9, art. 16c itd.,
w których s¹ zapisane ceny – kole¿anki i koledzy
pytali o ceny – i wœród tych cen jest te¿ cena pobie-
rania krwi pêpowinowej. Ma³o tego, jest tam do-
wóz dawcy, podejrzewam, ¿e w tym przypadku nie
tego dziecka, które siê urodzi³o. Oczywiœcie sy-
tuacja jest hipotetyczna, ale… Mianowicie czasa-
mi rodzi siê dziecko, które nie jest przez rodziców,
przez matkê odbierane. Jako po³o¿nik, jedyny na
tej sali, muszê powiedzieæ, ¿e od paru lat firmy far-
maceutyczne pop³ody z oddzia³ów po³o¿niczych
nie tyle kupuj¹, ile zabieraj¹ za grosze i z tych po-
p³odów miêdzy innymi robi¹ kosmetyki. Teorety-
cznie mo¿na pobraæ pewn¹ czêœæ krwi p³odowej
dziecka, które siê urodzi. Oczywiœcie zaraz bêdzie
pytanie, a gdzie zgoda rodziców, a gdzie ewentual-
nie zgoda tej matki. To od strony prawnej nie jest
wed³ug mnie – i to muszê w dyskusji powiedzieæ –
do koñca zabezpieczone. To jakoœ tak przelecia³o.
Oczywiœcie mówi siê o œmierci, mówi siê o stwier-
dzeniu œmierci, a o tej krwi pêpowinowej… Ona
jest przypisana…

Id¹c jeszcze dalej, powiem, ¿e rozmawia³em
wczoraj póŸnym wieczorem z przedstawicielami
ministerstwa, zreszt¹ z panem senatorem Ok³¹
te¿. Je¿eli na przyk³ad bêdzie taka sytuacja, ¿e
taka krew w banku bêdzie przez dziesiêæ czy trzy-
dzieœci lat i nie bêdzie potrzebna, a bêdzie po-
trzebna komuœ za granic¹, w ramach Unii, to teo-

retycznie bêdzie mo¿na j¹ wykorzystaæ. I mnó-
stwo ró¿nych innych zabezpieczeñ…

Zmieœci³em siê w czasie, Panie Marsza³ku, prze-
praszam, ale wiêcej ju¿ nic nie powiem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bez ¿adnych w¹tpliwoœci pan siê zmieœci³.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sidorowicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa jest rzeczywiœcie bardzo potrzebna

i cieszê siê, ¿e tak jednomyœlnie jest popierana
przez ugrupowania. Nie wnieœliœmy zbyt istot-
nych poprawek do tej ustawy. Jest ona po¿¹da-
nym i oczekiwanym aktem prawnym.

Ale chcia³bym nawi¹zaæ do wyraŸnej zaczepki
pod moim adresem i wróciæ do tego, co siê dzia³o
wczoraj. Jest stenogram z wczorajszego posiedze-
nia i widaæ w nim, ¿e w sposób miêkki próbowa-
³em powiedzieæ o pewnej kulturze prawnej, do ja-
kiej jesteœmy zobligowani jako izba uchwa³odaw-
cza. S¹ oczywiœcie ró¿nego rodzaju akty prawne
i regulamin wewnêtrzny Senatu jest aktem regu-
luj¹cym nasze wspó³¿ycie. Zajrzyjcie pañstwo do
stenogramu i zobaczcie, jak wygl¹da proporcja
czasu wyst¹pieñ do czasu pytañ. Zobaczcie, ile
czasu zajmuj¹ tak zwane pytania i co w nich siê
zawiera. Nie po to, ¿eby siê krytykowaæ, tylko po
to, ¿eby ta izba refleksji nie by³a izb¹ m³ócenia s³o-
my, ¿eby jednak w tym wszystkim myœleæ o legis-
lacji, która jest g³ównym elementem naszej pracy.

Dlatego gdy, powiedzmy sobie, ze wzglêdu na
ró¿ne sytuacje, na przyk³ad wiêksze zaanga¿owa-
nie merytoryczne, dochodzi do przekroczenia
ram, i to tak mniej wiêcej o 40–50%, to nie szukaj-
my póŸniej sposobu odegrania siê. Bo lepiej by³o-
by, ¿eby ta nasza kultura wspó³¿ycia stanowi³a
pewien wzór dobrych obyczajów w relacjach, bo to
buduje tak¿e pewn¹ kultur¹ zewnêtrzn¹.

Tyle mia³em do powiedzenia. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Powtórzê to, co powiedzia³em wczoraj. Zobo-

wi¹zujê siê… zreszt¹ ju¿ zakupi³em i wrêczê na
nastêpnym posiedzeniu taki dzwonek, którym
bêdzie mo¿na nam oznajmiaæ, ¿e ju¿ przekroczy-
liœmy dziesiêæ minut. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, chcia³bym powiedzieæ, ¿e ja
osobiœcie – nie by³em przy tym incydencie, na któ-
ry pan siê powo³ywa³ – tych dziesiêciu minut sta-
ram siê bardzo dok³adnie pilnowaæ, niezale¿nie od
tego, kto mówi.

(Senator Stanis³aw Kogut: Mi pan trochê prze-
puszcza.)

Chcê byæ sprawiedliwy dla obu skrzyde³ Wyso-
kiej Izby.

To powiedziawszy, oddajê g³os panu senatorowi
Karczewskiemu.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Nie bêdê siê odnosi³ do tej polemiki, zostawiê j¹

z boku. Odniosê siê do ustawy, ustawy niew¹tpli-
wie koniecznej, potrzebnej.

Dziêki Bogu, ¿e jesteœmy w Unii Europejskiej,
bo wczorajsza ustawa, o której d³ugo dyskuto-
waliœmy, w³aœciwie powsta³a jako pilna dlate-
go, ¿e s¹ œrodki z Unii Europejskiej. Ta ustawa
powstaje dlatego, ¿e musimy aplikowaæ prawo
Unii Europejskiej. Bojê siê, co by siê dzia³o,
gdybyœmy nie nale¿eli do Unii Europejskiej. Ale
tak jak mówiê, dziêki Bogu, nale¿ymy do niej
i dziêki Bogu mo¿emy debatowaæ nad zmianami
w ustawach.

Jednak niepokoi mnie, Panie Ministrze, Wy-
soka Izbo, to, ¿e w kolejnej ustawie mamy u-
szczerbek w finansowaniu Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. To jest z³e, niedobre. Zgadzam siê
z panem ministrem, ¿e nie zabraknie œrodków
na transplantacje, nie zabraknie œrodków na
procedury wysokospecjalistyczne, ale na jakieœ
dalej bêdzie brakowa³o. Jestem przekonany, ¿e
tego typu dzia³anie Ministerstwa Zdrowia spo-
woduje to, ¿e bêdziemy mieli d³u¿sze kolejki, ¿e
bêdzie d³u¿szy czas oczekiwania na wizyty
u specjalistów. 100 milionów z³ w zwi¹zku z t¹
ustaw¹, 450 milionów z³ w zwi¹zku z prze-
gl¹dem ministerstw ze wzglêdu na kryzys. I tak
sobie myœlê, Panie Ministrze, ¿e kilka tygodni
temu, kilka miesiêcy temu wszyscy mówili, ¿e
nie ma kryzysu, ¿e jesteœmy wysp¹ szczêœliwo-
œci, a w tej chwili wszystko, co siê dzieje i co jest
z³e, niedobre, zrzucamy na kryzys. A w przypad-
ku reformowania s³u¿by zdrowia zawsze jest
stosowany wytrych w postaci obwiniania pana
prezydenta, który jakoby jest winny temu, ¿e nie
mamy dobrych ustaw. Ministerstwo mo¿e pra-
cowaæ nad dobrymi ustawami, mo¿e je wpro-
wadzaæ i ¿yczê panu i pana ministerstwu, ¿eby
tych ustaw by³o jak najwiêcej i reformowanie
systemu sz³o w dobrym kierunku. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœ-

mie z³o¿y³ pan senator Ok³a.
Zamykam dyskusjê.
Zapytujê pana ministra, czy chcia³by siê usto-

sunkowaæ do tego wniosku legislacyjnego. Ale
pan minister chyba tego wniosku nie zna…

(G³os z sali: Na posiedzeniu komisji…)
Na posiedzeniu komisji, tak…
Panie Ministrze, czy chcia³by pan teraz coœ je-

szcze powiedzieæ, czy na posiedzeniu komisji?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wszyscy z ró¿nych stron powiedzieli, co na

ten temat myœl¹. Ja tylko powiem krótko, ¿e nie-
zale¿nie od pogl¹dów œrodowisko transplanto-
logów, które przecie¿ decyduje o tym, jak nasze
spo³eczeñstwo bêdzie leczone, jest w pe³ni usa-
tysfakcjonowane zapisami tej ustawy i jedno-
znacznie nam mówi, ¿e to pozwoli na prawid³o-
wy rozwój leczenia przeszczepowego w Polsce.
W zwi¹zku z tym cieszê siê, ¿e ta ustawa, jeœli zo-
stanie uchwalona, wszystkim w naszym kraju
dobrze siê przys³u¿y. Nie odnoszê siê w tej chwili
do finansowania ochrony zdrowia w Polsce, po-
wiedzia³em o tym ju¿ z trybuny. Dziêkujê za
udzielenie g³osu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legis-

lacyjnym. Proszê zatem Komisjê Zdrowia o zor-
ganizowanie posiedzenia i przygotowanie spra-
wozdania. G³osowanie odbêdzie siê pod koniec
posiedzenia Wysokiej Izby.

Panu ministrowi dziêkujê za obecnoœci pod-
czas rozpatrywania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o systemie zarz¹dzania emi-
sjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 587,
a sprawozdanie komisji w druku nr 587A.

Pan senator Krzysztof Majkowski w³aœnie
wchodzi…

Proszê bardzo o przedstawienie sprawozdania
Komisji Œrodowiska, Panie Senatorze.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Panie Mar-
sza³ku, nie bêdzie przerwy? Pracujemy do opo-
ru?)

Tak, pracujemy do oporu.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Œrodowiska pochyli³a siê nad projek-

tem ustawy dotycz¹cym systemu zarz¹dzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substan-
cji. Jest to projekt rz¹dowy, który w Sejmie uzyska³
akceptacjê. Podczas prac komisji wywi¹za³a siê
dyskusja, która w pewnym sensie zdominowa³a…
(sygna³ telefonu komórkowego) …przepraszam…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ale ci siê nie darzy
dzisiaj.)

No, chyba tak.
Dyskusja dotyczy³a w³¹czenia w to lasów igla-

stych wystêpuj¹cych na terenie kraju, które dziêki
swoim zdolnoœciom absorpcyjnym mia³yby mo¿li-
woœæ odzyskiwania dwutlenku wêgla w iloœci oko³o
40 milionów t. Jest to przelicznik wynikaj¹cy z wy-
liczeñ specjalistów, którzy na podstawie przepro-
wadzonych badañ okreœlili tê wielkoœæ.

Sprawa wygl¹da tak, ¿e w latach 2008–2012
naszemu krajowi przys³uguje emisja – ja mówiê
o emisji CO2 – wynosz¹ca oko³o 500 milionów t.
Daje to rocznie œrednio 100 milionów t i to s¹ ilo-
œci, którymi na skutek ró¿nych okolicznoœci, ko-
lokwialnie mówi¹c, mo¿emy handlowaæ. W zale¿-
noœci od tego, jak organa bêd¹ do tego podcho-
dziæ, wielkoœciami tych emisji mo¿emy handlo-
waæ zarówno na terenie kraju, jak i na terenie
pañstw wspólnotowych.

Regulacja o charakterze systemowym ma za
zadanie, po pierwsze, stworzenie warunków do
redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych
substancji, po drugie, inwentaryzacjê emisji ga-
zów i po trzecie, raportowanie iloœci zanieczysz-
czeñ uwalnianych do powietrza. Ustawa stwarza
wiêc mechanizm gospodarowania œrodkami fi-
nansowymi pochodz¹cymi ze zbycia nadwy¿ek,
umo¿liwiaj¹cy wspieranie dzia³añ inwestycyj-
nych zmierzaj¹cych do ochrony powietrza oraz do
ochrony klimatu i przeciwdzia³ania negatywnym
skutkom zmian klimatycznych.

Omawiana ustawa jest elementem pakietu
trzech ustaw, które maj¹ w kompleksowy sposób
regulowaæ kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem
emisjami substancji do powietrza. Pozosta³e ak-
ty prawne wchodz¹ce w sk³ad tego pakietu to
projektowana ustawa o wspólnotowym systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych oraz projektowana ustawa o systemie
bilansowania i rozliczania wielkoœci emisji dwu-
tlenku siarki, czyli SO2, i tlenków azotu, czyli tak
zwanych NOX, dla du¿ych Ÿróde³ spalania.

Na mocy ustawy tworzy siê Krajowy Oœrodek
Bilansowania i Zarz¹dzania Emisjami, zwany da-
lej oœrodkiem kryzysowym. Wykonywanie zadañ
krajowego oœrodka ustawa powierza Instytutowi
Ochrony Œrodowiska w Warszawie. Oœrodek ten
bêdzie prowadzi³ krajowy rejestr jednostek Kioto,
a tak¿e krajow¹ bazê o emisjach gazów cieplarnia-

nych i innych substancji. Do zadañ krajowego oœ-
rodka nale¿eæ bêdzie te¿ sporz¹dzanie raportów
i prognoz dotycz¹cych wielkoœci emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji, opiniowanie
wniosków o wydanie listu popieraj¹cego oraz
wniosków o wydanie listu zawieraj¹cego realiza-
cjê projektów wspólnych wdro¿eñ realizowanych
na terytorium Rzeczypospolitej.

Opiniowana ustawa przewiduje tak¿e powsta-
nie Krajowego systemu bilansowania i prognozo-
wania emisji, bêd¹cego narzêdziem do zarz¹dza-
nia emisjami, w ramach którego bêd¹ gromadzo-
ne, przetwarzane, szacowane, prognozowane, bi-
lansowane i zestawiane informacje o emisjach
i wielkoœciach emisji gazów cieplarnianych i in-
nych substancji.

Ustawa tworzy równie¿ system zarz¹dzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substan-
cji w celu zarz¹dzania krajowymi pu³apami emisji
oraz zapewnienia ich trwa³ego nieprzekraczania,
ograniczania emisji substancji do wymaganego
pu³apu, je¿eli krajowe pu³apy emisji zosta³y prze-
kroczone, oraz zarz¹dzania niewykorzystanymi
czêœciami krajowych pu³apów emisji.

Realizacja programów i projektów zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska mo¿e odbywaæ siê w szczegól-
noœci w ramach: krajowego systemu tak zwanych
zielonych inwestycji, projektów wspólnych wdro¿eñ
oraz projektów mechanizmu czystego rozwoju.

W sytuacji przekroczenia krajowego pu³apu
emisji z mocy ustawy bêdzie opracowany, a nastê-
pnie przyjêty przez Radê Ministrów, krajowy plan
redukcji emisji.

Jednostki przyznanej emisji mog¹ byæ przed-
miotem miêdzynarodowych transakcji, zawiera-
nych zarówno w formie umowy miêdzynarodowej,
jak i umowy cywilnoprawnej. Minister w³aœciwy
do spraw œrodowiska bêdzie móg³ zawrzeæ umowê
sprzeda¿y jednostek przyznanej emisji w formie
umowy cywilnoprawnej, tak samo jak w przypad-
ku umowy miêdzynarodowej, dopiero po uzyska-
niu zgody Rady Ministrów.

Oprócz przedstawionych najistotniejszych roz-
wi¹zañ opiniowany akt prawny wprowadza zmiany
w tak zwanej ustawie matce, czyli w ustawie – Pra-
woochronyœrodowiskazdnia27kwietnia2001r.

Projekt, jak wspomnia³em, jest przed³o¿eniem
rz¹dowym. Komisja po rozpatrzeniu poprawek
wnios³a o ich odrzucenie – ja mówiê o popraw-
kach, które by³y zg³oszone podczas prac sejmo-
wych. Komisja Œrodowiska po swoim posiedzeniu
proponuje Wysokiej Izbie przyjêcie proponowane-
go w druku projektu uchwa³y .

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji jest pan se-

nator Jan Dobrzyñski.
Proszê bardzo.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wniosek mniejszoœci dotyczy art. 4 ust. 2. Pole-

ga na wykreœleniu wyrazów: „oraz na podstawie
przepisów o systemie bilansowania i rozliczania
wielkoœci emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu
dla du¿ych Ÿróde³ spalania”. W uzasadnieniu na-
le¿y dodaæ, i¿ wymienione przepisy, jak wynika
z uzasadnienia do projektu rz¹dowego, znajduj¹
siê na wczeœniejszych etapach procesu legislacyj-
nego. Przepis ten zawiera odes³anie do przepisów,
które jeszcze nie funkcjonuj¹ w systemie praw-
nym, wiêc poprawka jest ze wzglêdów legislacyj-
nych oczywiœcie zasadna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bêdzie etap pytañ do senatorów sprawo-

zdawców i nast¹pi chwilowa przerwa…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê…
(Senator Marek Zió³kowski: Panie Marsza³ku,

to ja zadam pytanie.)
Bardzo proszê.

Senator Marek Zió³kowski:
Mam pytanie, je¿eli chodzi o lasy iglaste. Nie

chodzi mi o dok³adne dane, ale tak generalnie
rzecz bior¹c, jaki jest poziom absorpcji 1 ha lasu
iglastego w porównaniu z lasem liœciastym i w po-
równaniu z d¿ungl¹ amazoñsk¹? Muszê powie-
dzieæ, ¿e mnie interesuj¹ proporcje, bo to jest
przecie¿… Wiadomo, ¿e gazy siê najpierw produ-
kuje, produkuje siê CO2, a potem je trzeba absor-
bowaæ i z tego wychodzi bilans. Jak¹ nasze lasy
maj¹ zdolnoœæ absorpcji, Panie Senatorze? Gene-
ralnie iglaste…

(Senator Krzysztof Majkowski: Iglaste czy li-
œciaste?)

Chodzi mi o iglaste w stosunku do liœciastych,
Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Marsza³ku, przepraszam, ale moja odpo-

wiedŸ na pewno nie bêdzie precyzyjna. Mo¿e od-
powiem w ten sposób. Polska w tej chwili ma lesi-
stoœæ w granicach 29%. Je¿eli mamy, z tego, co
pamiêtam, 312 tysiêcy 520 km2 powierzchni, i po-
mno¿ymy to przez, ¿eby ³atwiej by³o liczyæ, war-
toœæ w granicach 0,3, to wyjdzie nam oko³o 90 ty-
siêcy km2 lasu. Je¿eli 1 km2 to jest 100 ha – dobrze

mówiê? Proszê mnie poprawiaæ – to mamy 9 milio-
nów ha. Nie ukrywam, ¿e nie jest to mój wywód,
tylko wniosek po rozmowie z panem ministrem
Szyszko, którego autorytet, jak myœlê, powinien
w pewien sposób tutaj przemawiaæ. Wynika wiêc
z tego, ¿e polskie lasy powinny absorbowaæ w gra-
nicach 40 milionów t CO2 w skali roku, czyli 40
milionów podzielone przez…

(Senator Stanis³aw Kogut: Przez dziewiêæ.)
…przez dziewiêæ, to wychodzi w granicach…
(Senator Stanis³aw Kogut: Cztery i pó³.)
Tak, oko³o 4 t na 1 ha. Czy tak jest, nie umiem

powiedzieæ. Myœlê, ¿e jak to bywa w œrodowisku
naukowców, ka¿dy, powiedzmy, wywód ma swoje
dowody. Ja powiem tylko tyle: jeœli chodzi o prawo
europejskie, to przecie¿ nie jesteœmy jedynym
krajem w Europie, który posiada lasy absorbu-
j¹ce dwutlenek wêgla, bo równie dobrze mo¿e to
byæ Francja, Niemcy, Wielka Brytania, wszystkie
kraje. Na terenie Unii Europejskiej nie istnieje ¿a-
den przepis, który mówi³by o tym, ¿e do systemu
mo¿emy wliczaæ absorpcjê dwutlenku wêgla
przez lasy.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Przez które lasy?)
S³ucham?
(Senator Zbigniew Szaleniec: Liœciaste?)
Wszystkie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wszystkie, wszystkie.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ o ten kra-

jowy oœrodek bilansowania i zarz¹dzania emisja-
mi. Ten oœrodek ma byæ finansowany nie z bud¿e-
tu pañstwa, lecz ze œrodków pochodz¹cych z op³at
i kar pieniê¿nych pobieranych na podstawie prze-
pisów, o których pan senator mówi³. Pierwsze py-
tanie by³oby takie: czy ten system finansowania
jest dostatecznie bezpieczny i zapewnia ci¹g³oœæ?
Bo z op³atami i karami pieniê¿nymi ró¿nie mo¿e
byæ, raz mog¹ byæ, raz nie. Czy bêdzie to jedyne
Ÿród³o, czy te¿ w momencie, kiedy zabraknie pie-
niêdzy, mo¿na bêdzie jednak mimo wszystko zasi-
liæ to z bud¿etu pañstwa, aby zapewniæ ci¹g³oœæ
dzia³ania oœrodka?

I drugie pytanie. Pan senator wspomina³ te¿
o systemie zielonych inwestycji; w ramach tych
zielonych inwestycji jest mo¿liwoœæ wykorzysta-
nia pieniêdzy na odnawialne Ÿród³a energii czy
te¿ podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. I py-
tanie by³oby takie: czy planowane jest przezna-
czenie œrodków w ramach systemu zielonych in-
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westycji tak¿e na programy skierowane do pod-
miotów indywidualnych lub samorz¹dów lokal-
nych? Chodzi na przyk³ad o dofinansowanie bate-
rii s³onecznych czy modernizacjê instalacji grzew-
czych w³aœnie w tych odnawialnych Ÿród³ach.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, nie chcia³bym twierdziæ, ¿e

moja wiedza, jeœli chodzi o zadawane przez pana
pytania, jest pe³na. Mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e
wszystkie podmioty korzystaj¹ce ze œrodowiska
odprowadzaj¹ op³aty uzale¿nione od tego, w jaki
sposób to œrodowisko wykorzystuj¹. Na przyk³ad,
je¿eli zak³ad produkcyjny emituje spaliny, je¿eli
zak³ad produkcyjny pobiera wodê rzeczn¹ do ró¿-
nego rodzaju procesów technologicznych, je¿eli
zak³ad produkcyjny pobiera wodê ze studni g³êbi-
nowych, bo to z tytu³u pozwolenia wodnoprawne-
go wynika, je¿eli emituje – co prawda to nie jest na
zasadach produkcji – na przyk³ad dwutlenek siar-
ki czy tak zwane NOX albo ten os³awiony CO2, to
odprowadza op³aty do urzêdu marsza³kowskiego.
W prawie ochrony œrodowiska jest zapis doty-
cz¹cy sposobu podzia³u tych œrodków. Z tego, co
pamiêtam, s¹ one dzielone na fundusze ochrony
œrodowiska, zaczynaj¹c od narodowego przez wo-
jewódzki, powiatowy, gminny. Proporcji nie chcê
oczywiœcie podawaæ, bo mogê przestrzeliæ. I te
wszystkie pieni¹dze, odpowiednio ju¿ podzielone,
s¹ do wykorzystania na wszystkie inwestycje pro-
ekologiczne, zaczynaj¹c od termomodernizacji
budynków przez, tak jak pan senator wspomnia³,
baterie s³oneczne, a¿ po geotermiê. Ka¿dy pod-
miot – samorz¹dy, zak³ady produkcyjne, zak³ady
prywatne – ma prawo z³o¿yæ wniosek i ubiegaæ siê
o œrodki. A jak z przyznawaniem tych œrodków
i z wielkoœci¹? No, wie pan, myœlê, ¿e w tej chwili
trudno ka¿demu z nas by³oby odpowiedzieæ. Ja
mogê opowiedzieæ o doœwiadczeniach ze swojego
podwórka. My, to znaczy elektrownia w Ostro³êce,
dwa lata temu oddaliœmy do u¿ytku instalacjê od-
siarczania spalin; to chyba najnowszy obiekt, jeœli
chodzi o odsiarczanie spalin w Polsce. Z narodo-
wego i wojewódzkiego funduszu ochrony œrodo-
wiska uzyskaliœmy 40% œrodków na tê inwesty-
cjê, ale po wykazaniu tak zwanych oszczêdno-
œci… no, oszczêdnoœci to swoj¹ drog¹, ale po wy-
kazaniu efektu ekologicznego 30% jest ca³kowicie
umorzone. Myœlê, ¿e minister B³aszczyk ze swoj¹

ekip¹ ma wiêksz¹ wiedzê ma na ten temat i na pe-
wno odpowie precyzyjniej ode mnie. Zatem, jeœli
pan senator by chcia³…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie pana senatora Majkowskiego.

Mianowicie czy ta ustawa ma du¿y zwi¹zek, œcis³y
zwi¹zek z zanieczyszczeniami dwutlenkiem wêgla
przez huty, przez przemys³ ciê¿ki?

I drugie pytanie. Skoro mamy tak du¿o lasów,
to czy mo¿emy liczyæ na to, ¿e bêdziemy negocjo-
waæ, ¿eby przysz³e kary umowne, które nam gro¿¹
w zwi¹zku z zanieczyszczeniem œrodowiska, by³y
zmniejszone z uwagi na to, ¿e nasze lasy poch³a-
niaj¹ du¿o wiêcej dwutlenku wêgla ni¿ lasy w in-
nych krajach europejskich? Dziêkujê.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Senator, w momencie, kiedy Polska ratyfi-
kowa³a konwencjê z Kioto, zadeklarowa³a podjê-
cie wszelkich dzia³añ, które doprowadz¹ do tego,
¿eby te tak zwane czarne kominy, które kiedyœ
wystêpowa³y na skalê masow¹, emitowa³y zdecy-
dowanie mniej zanieczyszczeñ. My siê zobowi¹za-
liœmy do ograniczenia wszystkich emisji o 6%,
bior¹c za podstawê poziom emisji z roku 1988
b¹dŸ 1989 – myœlê, ¿e pan minister mnie poprawi,
jeœli siê pomylê. I okaza³o siê, ¿e tych emisji, na
skutek ró¿nych okolicznoœci, bo pamiêtacie pañ-
stwo, ¿e 1989 r. by³ rokiem rozpoczêcia transfor-
macji, tak ¿e wiele zak³adów zaprzesta³o produk-
cji, wiele zak³adów zmieni³o profil, wiele zak³adów
zaczê³o inwestowaæ œrodki w te wszystkie inwe-
stycje proekologiczne… Skutki tych przemian by-
³y takie, ¿e ograniczyliœmy emisjê wszelkiego ro-
dzaju zanieczyszczeñ o oko³o 32%, czyli zdecydo-
wanie wiêcej, ni¿ najwiêksi optymiœci sobie wyob-
ra¿ali. Ja nie chcê oceniaæ, czy to z powodu wyne-
gocjowania tych 6% mogliœmy osi¹gn¹æ wiêcej,
ale faktem jest, ¿e na skutek tych ograniczeñ,
tych wszystkich inwestycji, które spowodowa³y
zmniejszenie iloœci emitowanych gazów cieplar-
nianych i py³ów, ró¿nego rodzaju zanieczyszczeñ,
mamy tak¹ oto sytuacjê, ¿e na lata 2008–2012
mamy do dyspozycji 500 milionów t i mo¿emy ni-
mi swobodnie, ¿e tak powiem, obracaæ. Czy je
sprzedamy, czy je zamienimy na jakieœ tam, po-
wiedzmy, papiery finansowe czy jakieœ inwestycje
– tego nie wiem. Tym siê bêd¹ zajmowa³y odpowie-
dnie instytucje, które bêd¹ o tym decydowaæ. Ale
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skutek wszystkich tych dzia³añ proekologicz-
nych… Zwróæcie pañstwo uwagê, w samej tylko
energetyce i w przemyœle cementowym inwestycje
zwi¹zane z ograniczeniem emisji by³y tak potê¿ne,
¿e do 2012 r. mamy tak zwan¹ derogacj¹ na prace
niektórych urz¹dzeñ, która skutkowaæ bêdzie
tym, ¿e po roku 2012 tych urz¹dzeñ ju¿ siê nie da
eksploatowaæ i one po prostu bêd¹ zamykane.
A jak bêd¹ zamykane, no to wiadomo. To jest coœ,
co powoduje najwiêcej zanieczyszczeñ.

Co do lasów, Pani Senator, to naprawdê w tej
chwili w naszym prawie nie ma przepisu, który
okreœla³by, ¿e powinniœmy wykorzystywaæ lasy
w procesie ograniczania emisji. Pan senator
Skurkiewicz tu mówi³, zreszt¹ bardzo m¹drze, ¿e
je¿eli zmieni¹ siê dyrektywy unijne, to wtedy bê-
dzie podstawa do tego, ¿eby zmieniaæ polskie pra-
wo, ale jak na razie jesteœmy w miejscu, w którym
jesteœmy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy pana
zdaniem jest szansa na redukcjê emisji dwutlenku
wêgla poprzez wdro¿enie na masow¹ skalê progra-
mu badañ prowadzonych na UMCS pod kierun-
kiem profesora Nazimka. To s¹ badania nad za-
mian¹ przy pomocy katalizatora dwutlenku wêgla
w po³¹czeniu z wod¹ na metan, a potem, w dalszej
kolejnoœci, na paliwa. Co pan o tym s¹dzi?

Senator Krzysztof Majkowski:

Je¿eli wierzyæ doniesieniom prasowym, to bê-
dzie prawie perpetuum mobile. Z deklaracji nau-
kowców wynika, ¿e cena kilograma otrzymywane-
go paliwa by³aby w granicach 40%, no nawet
niech bêdzie 50% ceny dotychczasowego paliwa.
Tak ¿e temu pomys³owi mo¿na tylko przyklasn¹æ
i jak najszybciej go realizowaæ. Ja nie chcê tu wy-
powiadaæ swojego zdania, oceniaæ, czy to jest uza-
sadnione, czy nieuzasadnione. W ka¿dym razie
myœlê, ¿e nale¿y troszeczkê inaczej podchodziæ do
wszelkiego rodzaju badañ, które na razie s¹ na
etapie laboratoryjnym, a dopiero póŸniej s¹ wdra-
¿ane do produkcji. Jak to bêdzie wygl¹da³o w ma-
sowej produkcji – to jedno, ale jaka bêdzie rzeczy-
wista cena – to ju¿ zupe³nie inna kwestia. Zak³a-
daj¹c nawet, ¿e uda³oby siê osi¹gn¹æ cenê rzêdu
40%, czy nawet 50% tradycyjnego paliwa, to i tak

nie sposób przewidzieæ, jakie bêdzie zachowanie
pañstwa, jeœli chodzi o obci¹¿enie podatkami.
Zwróæcie pañstwo uwagê, ¿e cena benzyny czy ro-
py, te 4 z³, które p³acimy w CPN, to nie jest cena
wyprodukowania tego produktu w rafinerii, tylko
to jest ca³y cykl, ca³y kompleks ró¿nych elemen-
tów, zaczynaj¹c od ceny produktu rafinerii, przez
transport, a koñcz¹c na ró¿nego rodzaju podat-
kach i innych obci¹¿eniach, i wszystko to razem
daje dopiero te 4 z³ 50 gr czy 4 z³ 40 gr na stacji
CPN.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Jak daleko id¹ca mo¿liwoœæ zarz¹dzania emisj¹
na skutek spalania ropy naftowej istnieje w ra-
mach programu, który reguluje ustawa? Chodzi
nie tylko o to, ¿e w wyniku rozwoju komunikacji
samochodowej czy motoryzacji lawinowo roœnie
spalanie ropy, ale przede wszystkim o te wci¹¿ syg-
nalizowane ogromne zanieczyszczenia, które po-
woduj¹ wielkie kontenerowce na morzu. Czy i w ja-
kim zakresie… Polska nie ma takich kontenerow-
ców, ale Niemcy na przyk³ad maj¹. Czy zw³aszcza
sygnatariusze Protoko³u z Kioto uciekaj¹ od tego
typu monitoringu i zarz¹dzania emisjami, które
niejednokrotnie w ci¹gu doby osi¹gaj¹ wielkoœæ
emisji ca³ej motoryzacji wielomilionowego miasta?
Czy monitoring tych emisji dla poszczególnych
krajów równie¿ jest ujêty w zadaniach bilansowa-
nia i zarz¹dzania emisjami?

I drugie pytanie. Czy przy sporz¹dzaniu bilan-
su emisji czy emisji unikniêtej w tym poziomie ba-
zowym uwzglêdnia siê jakiœ zakres naturalnych
emisji albo emisji unikniêtej na skutek na przy-
k³ad dzia³alnoœci czysto biologicznej, naturalnej?
Wybuch wulkanu, jak wiemy, jest straszliw¹ emi-
sj¹, która przekracza wszelkie normy. U nas na
szczêœcie nie ma wulkanów.

(Senator Krzysztof Majkowski: Na szczêœcie
nie.)

Ale to niew¹tpliwie musi zostaæ uwzglêdnione
w takim bilansie. Czyli chodzi tutaj o uwzglêdnia-
nie w tym bilansie nie tylko emisji powstaj¹cych
wskutek eksploatacji urz¹dzeñ przemys³owych
czy cywilizacyjnych, ale i tego rodzaju emisji, do
których dochodzi na skutek warunków natural-
nych. Czy to te¿ jest uwzglêdniane przy okreœla-
niu nie tylko poziomu bazowego, ale równie¿ do-
puszczalnej wielkoœci emisji gazów cieplarnia-
nych w wyniku dzia³alnoœci produkcyjnej czy
ekonomicznej?
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Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Senatorze, na temat kontenerowców nie
bêdê siê wypowiada³, bo po prostu nie wiem, jak
to wygl¹da. Mo¿e pañstwo z ministerstwa maj¹
wiedzê na ten temat.

Jeœli chodzi o obowi¹zywanie przepisów doty-
cz¹cych emisji na terenie pañstw europejskich
i pañstw na ca³ej kuli ziemskiej, to z tego, co wiem,
wszystkie pañstwa unijne z tytu³u podpisania
traktatów akcesji do Unii Europejskiej zobligowa-
³y siê, po pierwsze, do przestrzegania wszystkich
przepisów, które w momencie akcesji obowi¹zy-
wa³y w Piêtnastce, a po drugie, do stosowania tak
zwanych BAT, czyli najlepszych dostêpnych te-
chnik, po to, ¿eby te emisje by³y jak najmniejsze
i w znacznym stopniu ograniczone.

Dla przyk³adu mogê powiedzieæ, ¿e te 100 mi-
lionów t, które Polska ma do dyspozycji… to zna-
czy te 500 milionów t, które Polska ma do dyspo-
zycji na lata 2008–2012, to nic innego, jak wyli-
czenie wynikaj¹ce powiedzmy z tytu³u niekorzy-
stania ze œrodowiska b¹dŸ mniejszego emitowa-
nia z tych wszystkich Ÿróde³, które mieliœmy na
starcie, jeszcze w 1988 r. Za³ó¿my, ¿e nasi s¹sie-
dzi… Te jednostki Kioto, bo tak siê to fachowo na-
zywa, bêd¹ do wykorzystania w ró¿nej formie, tak
jak mówi³em wczeœniej, na zasadzie sprzeda¿y,
inwestowania, odstêpowania, zawierania umów,
czy to miêdzynarodowych, czy cywilnoprawnych,
w taki oto sposób, ¿e rynek – a wiadomo, jak jest
w gospodarce wolnorynkowej – bêdzie kszta³towa³
cenê. I teraz, mimo posiadania bardzo du¿ego li-
mitu dopuszczalnych emisji, w tej chwili jesteœmy
w takiej sytuacji, ¿e gdybyœmy nawet mieli mo¿li-
woœæ i chcieli te swoje jednostki sprzedawaæ, to ze
wzglêdu na znaczne emisje Rosji jesteœmy cenowo
ograniczeni.

Podejœcie Stanów Zjednoczonych jest takie,
jak myœlê, ¿e oni dopiero w ostatnich latach za-
czynaj¹ trochê szerzej patrzeæ na œrodowisko. Pa-
nie Senatorze, mogê podaæ panu przyk³ad. Tu
w tej sali jakieœ trzy tygodnie temu by³o spotkanie
z szefem firmy, która nazywa siê General Electric,
Amerykaninem, który przyzna³, ¿e Stany Zjedno-
czone w tej chwili zaczynaj¹ w sposób mniej wiê-
cej podobny do Europy patrzeæ na wszelkiego ro-
dzaju emisje, zanieczyszczenia. Tam s¹ na przy-
k³ad elektrownie, których kot³y nie posiadaj¹
elektrofiltrów. Nam wydaje siê to w ogóle nie do
przyjêcia. Krótko mówi¹c, ca³a emisja ze spalania
wêgla, zmielonego wêgla, dostaje siê do atmosfe-
ry. Ich nie interesuje to, czy popió³ zostanie odzys-
kany w sposób prawid³owy, a póŸniej zagospoda-
rowany na przyk³ad przez cementownie. Jest emi-
sja. A najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e oni do
tej pory pod tymi wszystkimi wymogami siê nie
podpisywali.

Drugim istotnym przyk³adem s¹ Chiny, które
na skutek, myœlê, znacznego w ci¹gu ostatnich

kilkunastu lat rozwoju gospodarczego teraz w sy-
tuacji budowania nowych urz¹dzeñ i wykorzysty-
wania nowych technologii zaczynaj¹ siê stosowaæ
do tych przepisów, które mówi¹ o najlepszej do-
puszczalnej technice. Ale jeszcze kilkanaœcie lat
temu by³a to taka typowa partyzantka. Wpraw-
dzie tam nie by³em, ale moi koledzy byli na kon-
trakcie w s¹siednich Indiach i opowiadali, ¿e na
przyk³ad nawêglanie w elektrowni wygl¹da w ten
sposób, ¿e jest oko³o tysi¹ca Hindusów z koszami
na g³owie, którzy jak taœmoci¹g chodz¹ dooko³a
i nosz¹ wêgiel do urz¹dzeñ, nie mówi¹c ju¿ o ja-
kichœ urz¹dzeniach, które póŸniej mia³yby neu-
tralizowaæ skutki emisji.

Ja byæ mo¿e nie mam zbyt wielkiej wiedzy, jeœli
chodzi o sprawy, o które pan pyta. Myœlê, ¿e jeœli
pan senator bêdzie chcia³, to na pewno pan mini-
ster B³aszczyk czy pañstwo, którzy s¹ obecni, od-
powiedz¹, czy tutaj, czy na piœmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Z tego, co rozumiem, pytania do pana senatora

zosta³y wyczerpane.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
œrodowiska.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister B³asz-
czyk, chcia³by zabraæ g³os w tej sprawie?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami ga-

zów cieplarnianych lub innych substancji tworzy
podstawy prawne do zarz¹dzania krajowym pu³a-
pem emisji gazów cieplarnianych i pu³apami in-
nych substancji w sposób, który zapewni Polsce
wywi¹zanie siê ze zobowi¹zañ tak wspólnoto-
wych, jak i zobowi¹zañ miêdzynarodowych oraz
zoptymalizuje kosztow¹ redukcjê zanieczyszczeñ
wprowadzanych do powietrza. Ustawa ta uspra-
wni wywi¹zywanie siê kraju ze zobowi¹zañ miê-
dzynarodowych wynikaj¹cych z Protoko³u z Kioto
i Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu oraz prawa wspólnoto-
wego. Dotyczy to miêdzy innymi redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz innych substancji, in-
wentaryzacji tej emisji i raportowania uzyska-
nych rezultatów zarówno do sekretariatu kon-
wencji, jak i Komisji Europejskiej.

Pan senator Majkowski powiedzia³ ju¿ o pod-
stawowych przepisach, dotycz¹cych komplekso-
wego wprowadzania systemu zarz¹dzania ochro-
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n¹ powietrza i klimatu jako uzupe³nienia regula-
cji adresowanych do indywidualnych instalacji
z mocy ustawy – Prawo ochrony œrodowiska. Poja-
wi³y siê pytania, wiêc ja postaram siê od razu od-
powiadaæ na pytania, które by³y zg³aszane w trak-
cie przedstawiania ustawy przez pana senatora
Majkowskiego.

Generalnie trzeba powiedzieæ, ¿e jednostk¹ za-
plecza merytorycznego jest Krajowy oœrodek bi-
lansowania i zarz¹dzania emisjami. Zadania
przyjête dla tego oœrodka bêdzie wype³nia³ Insty-
tut Ochrony Œrodowiska, który ju¿ dziœ pe³ni tê
rolê poprzez krajowego administratora systemu
handlu uprawnieniami do emisji. Odpowiadaj¹c
na pytanie, od razu powiem, ¿e bêdzie to utrzymy-
wane z op³at i kar. Nie przewidujemy, by mia³o to
byæ dofinansowywane z bud¿etu. Zreszt¹ kwoty
na utrzymanie krajowego oœrodka, œci¹gane na
ten cel, w pe³ni to zapewniaj¹. Trudno przewidy-
waæ, ¿eby w jakimkolwiek stopniu wymaga³o to
dodatkowego wsparcia bud¿etu pañstwa.

Polska, ratyfikuj¹c Protokó³ z Kioto, zobo-
wi¹za³a siê do monitorowania dzia³añ wp³ywa-
j¹cych na emisjê gazów cieplarnianych oraz ich
redukcjê o 6% w stosunku do emisji do ro-
ku 1988. Jest to sytuacja tego rodzaju. Realizuj¹c
to zadanie, trzeba oddzieliæ dwie sprawy. Jest re-
dukcja emisji dotycz¹ca spraw globalnych, to jest
Protokó³ z Kioto, i jest redukcja dotycz¹ca krajów
europejskich. Tak siê sk³ada, ¿e cel jest wspólny,
i w jednym, i w drugim przypadku chodzi o reduk-
cjê emisji gazów cieplarnianych.

Spójrzmy na problem Protoko³u z Kioto. My
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e de facto jesteœmy w stanie
osi¹gn¹æ czy osi¹gamy redukcjê, która waha siê
od 32% w 2004 r. do 29% w 2006 r. Emisja gazów
cieplarnianych w latach 1988–2007 by³a ni¿sza
od maksymalnej wielkoœci emisji, jak¹ mogliœmy
wyemitowaæ z uwzglêdnieniem wype³niania zobo-
wi¹zañ redukcyjnych. Przyk³adowo w roku 1988
emitowaliœmy 569 milionów t CO2, a z uwzglê-
dnieniem szeœcioprocentowej redukcji dopusz-
czalny limit wynosi³ 534 miliony t CO2. Z ostatnie-
go bilansu, z bilansu w roku 2007, wynika, ¿e
emisja gazów cieplarnianych by³a o oko³o 145 mi-
lionów t ni¿sza ni¿ dopuszczalny pu³ap.

Przed ostatecznym ustaleniem liczby jedno-
stek, które bêd¹ mog³y byæ udostêpnione do zby-
cia innym pañstwom, konieczne bêdzie opraco-
wanie prognozy emisji. Chcê tu wyraŸnie powie-
dzieæ, ¿e trzeba oddzielaæ czêœæ europejsk¹ od glo-
balnej. W globalnej czêœci, w czêœci jednostek Kio-
to, mo¿emy sprzedawaæ nadwy¿ki. To s¹ nadwy¿-
ki, tak jak mówi³ pan senator Majkowski, rzêdu
500–700 milionów t. Bezpieczna sprzeda¿ to jest
jakieœ 500 milionów t, tak¹ wielkoœæ mo¿emy
przyj¹æ ca³kiem spokojnie. Dlatego ta ustawa jest
dla nas tak wa¿na, ona umo¿liwi nam sprzeda¿.

W tej chwili, tak jak powiedzia³em, mamy du¿¹
nadwy¿kê, ale nie mo¿emy jej przerzuciæ na te
osiemset zak³adów, które podlegaj¹ rozwi¹za-
niom europejskim. To jedna sprawa. Jeszcze taka
uwaga. Nadwy¿ki w ramach Protoko³u z Kiotu
mo¿emy sprzedaæ tym wszystkim pañstwom, któ-
re maj¹ problemy z rozliczeniem siê. Jeœli chodzi
o to, o czym mówi³ pan senator £ukasz Piotr An-
drzejewski odnoœnie do bilansu, to tak, Niemcy s¹
bilansowane w ramach Protoko³u z Kioto, ³¹cznie
z ich kontenerowcami, ³¹cznie z emisj¹. Tu jest ta-
ka sytuacja, ale to jest inna sprawa, to nie jest
czêœæ europejska.

Krótko mówi¹c, pañstwa Wspólnoty Europej-
skiej s¹ niejako dwa razy obci¹¿ane, ale do ro-
ku 2012 otrzymuj¹ jeszcze darmowe przydzia³y.
Po roku 2012 bêdzie tak, jak mówi³ pan senator
Majkowski, bêdziemy musieli kupowaæ. Wojna
czy k³ótnia w sprawie pakietu energetyczno-kli-
matycznego zmierza³a do jednego, do tego, ¿eby
po roku 2012 nie nast¹pi³ lawinowy wzrost cen,
a za tym równie¿ emisji.

Podkreœlam jeszcze raz, mo¿emy sprzedawaæ je-
dnostki Kioto tylko i wy³¹cznie krajom, które raty-
fikowa³y tê umowê. I tak jak wskazywa³ pan sena-
tor Majkowski, mamy w tej chwili konkurencjê na
rynku w postaci du¿ej iloœci, prawie 2 miliardów t
emisji CO2, które ma przecie¿ Rosja i które mo¿e
sprzedaæ, a co za tym idzie, obni¿yæ nam cenê. St¹d
tak wa¿ne jest to, abyœmy jak najszybciej przyjêli tê
ustawê po to, aby móc zacz¹æ sprzedawaæ.

Kolejna sprawa jest zwi¹zana z funkcjonowa-
niem Krajowego systemu zielonych inwestycji,
czyli GIS. System ten gwarantuje nam transfer je-
dnostek miêdzy pañstwami posiadaj¹cymi okreœ-
lone cele redukcyjne, a przede wszystkim wzmac-
nia dzia³ania proekologiczne w kraju. Tak pozys-
kane œrodki mog¹ byæ przeznaczane, jak mówi
art. 22 ustawy, miêdzy innymi – tego dotyczy³o py-
tanie chyba pana senatora Knosali – na poprawê
efektywnoœci energetycznej, na poprawê wyko-
rzystania wêgla, w tym równie¿ zwi¹zan¹ z czysty-
mi technologiami, na zamianê stosowania paliwa
na paliwo niskoemisyjne, na unikanie lub reduk-
cjê emisji gazów cieplarnianych, na wykorzysta-
nie odnawialnych Ÿróde³ energii, na unikanie
emisji lub redukcjê emisji metanu, a tak¿e na to,
o czym mówi³ równie¿ pan senator Dobkowski, to
jest na ró¿nego rodzaju badania. Ale jest jeden
warunek: kupuj¹cy musi wyraziæ na to zgodê.

Jest jeszcze jedna rzecz, jedno ograniczenie.
Jednostki kiotowskie musz¹ byæ zrealizowane,
praktycznie rzecz bior¹c, do koñca 2012 r. Po tym
okresie nie bêdzie ju¿ obowi¹zywa³ Protokó³ z Kio-
to. Aczkolwiek trzeba te¿ Wysokiemu Senatowi
powiedzieæ, ¿e w zwi¹zku z protoko³em kopenhas-
kim i w ramach rozmów, które trwaj¹ w tej chwili,
i w ogóle przebiegu konferencji przewidywanych
na grudzieñ 2009 r. w Kopenhadze ten problem
równie¿ zostanie podniesiony. Bo co bêdzie po
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Kioto? Jak bêdzie wygl¹da³a sprawa jednostek
kiotowskich, je¿eli nie bêdzie przyk³adowo syste-
mu bankowania i bêdzie mo¿na to przesun¹æ na
nastêpne lata? Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê,
przy pomocy krajów zainteresowanych – a szcze-
gólnie mam tu na myœli Grupê Wyszehradzk¹,
która podjê³a dzia³ania w tym zakresie – to roz-
wi¹zaæ i ¿e to rozwi¹zanie uzyska aprobatê wszys-
tkich krajów.

Kolejna sprawa, któr¹ ustawa wprowadza do
polskiego porz¹dku prawnego, to trzy mechaniz-
my wynikaj¹ce z Protoko³u z Kioto. Dotyczy to rea-
lizacji projektów wspólnych wdro¿eñ, projektów
mechanizmu czystego rozwoju oraz handlu je-
dnostkami Kioto.

Projekt, je¿eli chodzi o lasy, bo równie¿ by³o ta-
kie pytanie – no, akurat pani senator wysz³a…
W ka¿dym razie generalnie trzeba powiedzieæ
o jednej podstawowej sprawie. Jeœli chodzi
o mo¿liwoœci, o to, w jakim stopniu lasy bêd¹
mog³y byæ wykorzystane, to wynika to przede
wszystkim z mo¿liwoœci metodologicznych.
Oszacowanie kosztów realizacji procesu monito-
rowania jednostek poch³aniania jest bardzo
trudne. Proces monitorowania procesów poch³a-
niania emisji dwutlenku wêgla przez lasy jest
skomplikowany i zale¿y przede wszystkim od
przyjêtego modelu matematycznego, jak równie¿
stanowi¹cego podstawowe narzêdzie analityczne
i prognostyczne wykorzystywane w badaniach
dotycz¹cych zale¿noœci i interakcji zacho-
dz¹cych w uk³adzie obejmuj¹cym klimat, wêgiel
i lasy. Dlatego równie¿ w protokole kopenhas-
kim, w dzia³aniu w ramach konferencji w Kopen-
hadze, ten problem lasów bêdzie przedstawiony.
Ale na tym etapie jest to po prostu niemo¿liwe do
wykorzystywania i przedstawiania.

W jakim stopniu lasy mog¹ w tym uczestni-
czyæ? Nic nie stoi na przeszkodzie, Szanowne Pa-
nie i Panowie Senatorowie, by zgodnie z przed³o-
¿onym projektem ustawy mog³y byæ realizowane
projekty dotycz¹ce u¿ytkowania gruntów, zmiany
u¿ytkowania gruntów czy leœnictwa, dotycz¹ce
tego LULUCF, projekty dotycz¹ce w tym zakresie
zalesiania, tworzenia korytarzy ekologicznych,
przebudowy drzewostanów, projekty w zakresie
sekwestracji gazów cieplarnianych, ochrony mo-
krade³, torfowisk… To wszystko równie¿ mo¿e byæ
finansowane z tego rachunku klimatycznego.
Czyli nie ma ¿adnych takich sytuacji, ¿e gdzieœ la-
sy zosta³y wy³¹czone. Nie mog¹ one jednak byæ
w jakiœ sposób uprzywilejowane, czyli ¿e korzy-
sta³yby z jakiegoœ specjalnego rozwi¹zania.

(Senator Piotr Andrzejewski: To bardzo istotne.)
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,

koñcz¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e te rozwi¹zania
i szybkie zawarcie transakcji – w sprawie których
Ministerstwo Œrodowiska od dawna prowadzi ne-

gocjacje i prace przygotowawcze, tak byœmy mogli
sprzedaæ te nadwy¿ki AAUs – to specyficzna wal-
ka z czasem, by przede wszystkim wyprzedziæ
konkurencjê innych krajów, tak¿e oferuj¹cych
nadwy¿ki do sprzedania. Dlatego proszê Wysoki
Senat o przyjêcie ustawy, co umo¿liwi nam jak
najszybsz¹ realizacjê tego, jak najszybsz¹ sprze-
da¿ jednostek Kioto. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana, ¿eby pan jeszcze chwileczkê po-

zosta³, poniewa¿ teraz senatorowie mog¹ zadawaæ
z miejsca pytania, nieprzekraczaj¹ce minuty, co
podkreœlam.

Pan senator Andrzejewski, potem pan senator
Górecki.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ogromnie mnie interesuje pro-

blem Instytutu Ochrony Œrodowiska jako niefi-
nansowanego z bud¿etu, tylko z op³at i z kar. Na
jakiej zasadzie, na podstawie jakich przepisów
jest to wyj¹tek od bud¿etowego finansowania tego
typu instytucji administracji, cokolwiek by mó-
wiæ, rz¹dowej? To jest pierwsze pytanie. I to jest
bardzo dobry przyk³ad dla bud¿etu zadaniowego,
przyk³ad finansowania ze œrodków pozabud¿eto-
wych.

I drugie. Czy wykorzystanie odnawialnych Ÿró-
de³ energii w ramach funduszu klimatycznego
mo¿e dotyczyæ te¿ zagranicznych, europejskich
spó³ek? G³ównie chodzi tu o elektrownie wiatro-
we. Oczywiœcie ci¹gnie siê z tego okreœlone, uza-
sadnione dochody, robi¹ tak ró¿ne instytucje, ro-
bi tak kapita³ niemiecki, na Ba³tyku s¹ te wszyst-
kie kolonie… Czy wiêc rachunek klimatyczny ma
dotyczyæ podmiotów w ograniczonym zakresie,
czy te¿ mo¿e to dotyczyæ podmiotów zagranicz-
nych, podmiotów europejskich w szerokim zakre-
sie? To by by³y moje dwa pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Odpowiadam na pytania pana senatora An-

drzejewskiego. Ustawa przewiduje, ¿e œrodki fi-
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nansowe pochodz¹ce ze sprzeda¿y jednostek
przyznanej emisji bêd¹ gromadzone na wyodrêb-
nionym rachunku klimatycznym. Nie ma potrze-
by zmian ani ustawowych, ani innych. Jest mo¿li-
woœæ nieingerowania w sposób finansowy, nieu-
czestniczenia w tym bud¿etu pañstwa. Jeœli cho-
dzi o wyodrêbniony rachunek Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej, to tu zadaniem bêdzie organizacja naboru
wniosków, jak równie¿ realizacja. Ale w ca³oœci
przygotowywa³ to bêdzie Instytut Ochrony Œrodo-
wiska, konkretnie krajowy oœrodek. Tak w tej
chwili równie¿ dzia³a krajowy administrator roz-
dzia³u uprawnieñ CO2.

Senator Piotr Andrzejewski:

Jeszcze jedno, Panie Ministrze. Czy ten Insty-
tut Ochrony Œrodowiska bêdzie utrzymywany –
choæ byæ mo¿e to jest uproszczenie albo Ÿle to zro-
zumia³em – z op³at i kar, z pominiêciem œrodków
bud¿etowych?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Nie, nie. To znaczy w ogóle w tej chwili finanso-
wanie jednostek bud¿etowych odbywa siê na in-
nej zasadzie, tak ¿e de facto… To jest na innej za-
sadzie.

(Senator Piotr Andrzejewski: No wiêc w³aœnie.
Dlatego o to pytam. To w³aœnie mnie zaintereso-
wa³o.)

Tu chodzi o zadanie zlecone tej instytucji i ono
bêdzie mia³o…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale tylko w zakre-
sie zadañ zleconych?)

Tak jest. Dok³adnie tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Górecki. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o to, czy

rz¹d polski myœli o strategii ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych przez pojazdy silnikowe,
spalinowe. Problem ten Europa Zachodnia roz-
wi¹zuje bardzo intensywnie. Wystarczy wejœæ na
Allegro.pl, na Mobile.de i inne portale, gdzie siê
handluje samochodami, i tam widaæ, ¿e ju¿ wszy-
stkie pojazdy zobowi¹zane s¹ do posiadania tak

zwanej Umweltplakette, czyli plakietki œrodowis-
kowej. By³a kiedyœ, nawet w prasie, dyskusja na
ten temat, minister Rostowski wypowiada³ siê
wtedy, ¿e powinno siê wprowadziæ dofinansowy-
wanie, zwalnianie z akcyzy itd., po to, ¿eby stymu-
lowaæ ograniczenie u¿ywania starych pojazdów,
starych samochodów.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
To pytanie, Panie Senatorze, wykracza poza re-

gulacjê przedmiotowej ustawy, ale ja odpowiem na
nie od razu. Wprawdzie to nie ma zwi¹zku z realizo-
wan¹ ustaw¹, ale pana pytanie jest jak najbardziej
zasadne. To jest olbrzymi problem i on dotknie rów-
nie¿, a nawet szczególnie, nasz kraj. W ka¿dym ra-
zie, po pierwsze, bêdzie w tym zakresie dyrektywa
unijna – i to jest jedna sprawa. My, przygotowuj¹c
siê na tê dyrektywê – i tego, jak myœlê, dotyczy³o g³ó-
wne pytanie pana… Bo jest tu podstawowa sprawa:
liczba sprowadzonych samochodów to jest prawie
milion sztuk rocznie. Taka mniej wiêcej jest œre-
dnia, jak¹ mamy w naszym kraju. Z inicjatywy pre-
miera zosta³a powo³ana w Ministerstwie Gospodar-
ki specjalna grupa w zwi¹zku z tym tematem – i to
jest w³aœnie odpowiedŸ na pana pytanie – i bezpo-
œrednio jeden z wiceministrów koordynuje tê spra-
wê. Myœlê, ¿e pierwsze wyniki pracy bêd¹ we wrzeœ-
niu. Miêdzy innymi opracowywana jest sprawa wy-
miany starego taboru na nowszy, ewentualnych re-
kompensat czy finansowego uczestnictwa tudzie¿
zachêty do wymiany samochodów.

Kolejna sprawa. Chodzi równie¿ o to, byœmy
mieli mo¿liwoœæ lepszego przygotowania siê
w tym w³aœnie zakresie, tak by problem spalin
by³ jak najszybciej w Polsce rozwi¹zany. Zreszt¹,
Panie Senatorze, jest te¿ sprawa samolotów i tego,
co jest robione obecnie. W tym zakresie podej-
mujemy dzia³ania wyprzedzaj¹ce, ¿eby byæ przy-
gotowanym do rozwi¹zywania tego problemu.

Jednak faktem jest równie¿, ¿e uczestnictwo
pañstwa w tym jest doœæ trudne. Myœlimy tu o fun-
duszu wrakowym i kwocie 1 miliarda 200 milio-
nów z³, która w tym funduszu wrakowym jest za-
kumulowana i jest na wyodrêbnionym rachunku.
Ja nie chcia³bym po prostu wyprzedzaæ pewnych
rozwi¹zañ czy pewnych propozycji. Myœlê, ¿e wrze-
sieñ bêdzie miesi¹cem, w którym bêd¹ zarysowane
je¿eli nie rozwi¹zania, to kierunek prac, to, w jakim
kierunku pójdziemy. Tak siê z³o¿y³o, ¿e tamto by³o
nazwane podatkiem ekologicznym i od razu to
wzbudza³o mniejszy lub wiêkszy opór, podczas gdy
jest to rozwi¹zanie problemów wynikaj¹cych ze
zmniejszania wielkoœci emisji. I to, co pan pod-
niós³, to jest s³uszna uwaga, tylko, jak mówiê, nie
chcia³bym, ¿eby to kojarzono z t¹ spraw¹. ¯adnych
rezerw nie mo¿emy na to przeznaczyæ ani roz-
wi¹zañ… Ta ustawa tego problemu nie reguluje.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan minister du¿o mówi³ o sprzeda¿y nadwy¿ki

jednostek, któr¹ mamy w Polsce, o tym trudnym
rynku i o tym, ¿e musimy siê spieszyæ, bo jak ro-
zumiem, tutaj w grê wchodzi ró¿nica w pie-
ni¹dzach. Czy móg³bym siê ewentualnie dowie-
dzieæ, o jakich mówimy kwotach ze sprzeda¿y
tych oko³o 500 milionów t nadwy¿ki na tym trud-
nym rynku, na którym s¹ i Rosja, i Ukraina, han-
dluj¹ce miliardami ton?

I drugie pytanie, bardziej szczegó³owe. Do kata-
logu dzia³añ, które mog¹ byæ realizowane w ra-
mach zielonych inwestycji, nale¿¹ równie¿ prowa-
dzenie prac badawczych i ca³y problem edukacji.
Jak to bêdzie potem rozliczane w ramach tego mo-
nitoringu, w przypadku którego jest mowa o efek-
cie ekologicznym? Czy s¹ jakieœ wskaŸniki, które
pozwol¹ prze³o¿yæ te wydatki na badania, rozwój
i szkolenia na „zwymiarowany” efekt ekologiczny?
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nie mogê zaspokoiæ pana ciekawoœci co do

kwot, a to dlatego, ¿e chyba dziesiêæ dni temu
pad³o z naszej strony, czego mniej wiêcej siê spo-
dziewamy i od razu by³y telefony od zainteresowa-
nych. To jest po prostu gra i, niestety, musi byæ
utrzymywana tajemnica. Mogê powiedzieæ, ¿e
spodziewane sumy s¹ sumami, które w ramach
wydatkowania pozyskanych œrodków zgodnie
z umowami sprzeda¿y powinny w znacznym stop-
niu poprawiaæ te sprawy œrodowiskowe. Bo co jest
wa¿ne? Pan pyta³, czy bêdzie efekt. Efekt jest taki,
¿e ten, który kupuje, chce poprzez zielone inwe-
stycje sprawdzaæ, czy jego pieni¹dz pójdzie w tym
kierunku. Je¿eli on siê zgodzi na sprawy zwi¹zane
z edukacj¹, je¿eli siê zgodzi równie¿ na sprawy
zwi¹zane z pewnymi programami w tym zakre-
sie… Tu nie ma prostego rozliczania odnoœnie do
efektów. On po prostu siê zgodzi³, ¿e kupi i ¿e takie
i takie opracowania ta jednostka bêdzie robi³a.
Zakreœlenie tych zielonych inwestycji polega na
tym, ¿e on mo¿e sobie wybieraæ i dzia³aæ w tym za-
kresie. Dlatego przyszli kupuj¹cy i oferenci na-
szych mo¿liwoœci bardzo chc¹ mieæ ustawowe
rozwi¹zania. Oni boj¹ siê, ¿e mo¿emy zmieniaæ
pewne regu³y gry, sposoby itd.

Ale my mamy równie¿ pewien deadline w po-
staci roku 2012 i niestety jednostki Kioto s¹ je-
dnostkami, których po tym okresie nie bêdziemy
mogli w dalszym ci¹gu zbywaæ. Ale s¹ prowadzo-
ne prace równie¿ nad tym, co po Kioto i czy konfe-
rencja w Kopenhadze rozwi¹¿e te problemy. Ja
przypuszczam, ¿e tak, ale to wszystko jest oparte
na przypuszczeniach i pewnego rodzaju spotka-
niach kuluarowych pokazuj¹cych, ¿e nie tylko
Polska zmierza w tym kierunku. Tak jak powie-
dzia³em, to jest wspólne dzia³anie Grupy Wy-
szehradzkiej, to jest równie¿ dzia³anie krajów,
które s¹ tym zainteresowane. Na przyk³ad Japo-
nia, Hiszpania, Irlandia, EBOR to s¹ nasi najbli¿-
si wspó³pracownicy, z którymi rozmowy s¹ dale-
ko zaawansowane. S¹ równie¿ listy, które wza-
jemnie wysy³aliœmy, s¹ prowadzone rozmowy.
Ale do czasu otrzymania placetu w postaci usta-
wy, nie bêdziemy mogli prowadziæ tych rozmów
tak, by koñczy³y siê zap³at¹.

Chcielibyœmy te 500 milionów t sprzedaæ, taka
jest prawda. Ale czy nam siê to uda, nie wiem. Je-
dnak im póŸniej ta ustawa wejdzie w ¿ycie, tym
nasza sytuacja bêdzie trudniejsza. Bo nawet jak
sprzedamy, a nie wykorzystamy œrodków do
2012 r., to bêdziemy musieli je zwróciæ. Taka jest
sytuacja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senator Idczak, proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja rozumia-

³em nieco inaczej zadane w turze pytañ do senato-
ra sprawozdawcy pytanie pani senator Fetliñ-
skiej. Mianowicie, czy pañskim zdaniem przy wy-
liczaniu bilansu gazów cieplarnianych nie nale¿a-
³oby u¿yæ takiego mechanizmu, w którym auto-
matycznie naturalne filtry znajduj¹ce siê na tere-
nie danego kraju… Musimy pamiêtaæ, ¿e jesteœ-
my krajem z fenomenaln¹ gospodark¹ leœn¹,
a rozwi¹zania europejskie to s¹ rozwi¹zania kra-
jów, w których ciê¿ko u¿yæ takiego pojêcia jak go-
spodarka leœna, bo s¹ one kompletnie wyja³owio-
ne i po prostu posz³y po linii najmniejszego oporu.
Czy nie uwa¿a pan, ¿e najprostszym systemem,
który jednoczeœnie stymulowa³by w³aœnie tworze-
nie tych naturalnych filtrów, jakimi s¹ na przy-
k³ad lasy, by³by mechanizm bilansu? Czyli kraj
produkuje jako skutek uboczny gazy, ale te¿ na
przyk³ad bardzo dba o naturalne formy likwidacji
tych gazów i na koniec podaje bilans, to, co tak
naprawdê pozostaje. Oczywiœcie to bêdzie bardzo
niekorzystne dla Niemiec, Francji, Wielkiej Bryta-
nii, bo jak powiedzia³em, tam prawie tych filtrów
nie ma. Ale w naszym przypadku – tutaj bym
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chcia³ zwróciæ uwagê na pytania kolegów – to w³a-
œciwie ciê¿ko by³oby produkowaæ wiêcej tych la-
sów, bo Polska zamieni³aby siê, za przeprosze-
niem, w puszczê. Tak ¿e chodzi o to, ¿eby nie by³o
przechy³u w drug¹ stronê.

Reasumuj¹c pytanie, powiem, ¿e chodzi po pro-
stu o bilans, o to, ¿eby uznaæ mechanizm bilansu-
j¹cy danego kraju w postaci, nie wiem, przemno¿e-
nia liczby hektarów lasów przez to, ile s¹ w stanie
pobraæ z atmosfery dwutlenku wêgla. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, w tej chwili mogê odpowie-

dzieæ tak: gdybyœmy mieli mo¿liwoœæ oszacowa-
nia kosztów i bilansu monitoringu poch³aniania
przez lasy, to byœmy to zrobili. To jest sytuacja
o tyle trudna, ¿e tak jak powiedzia³em, nie ma ani
modeli matematycznych, ani metodologii. I mimo
podejmowanych dzia³añ, nie tylko przez Polskê,
bo to trzeba równie¿ powiedzieæ… Pan powiedzia³,
¿e w pañstwach zachodnich nie ma lasów. Tam
te¿ jest trochê tych lasów i akurat w Niemczech
nie jest najgorsza sytuacja. Oczywiœcie sposób
prowadzenia gospodarki lasami w Polsce uwa¿a-
my za jeden z najlepszych i myœlê, ¿e tak jest. Ale
znalezienie podstawowego narzêdzia analityczne-
go czy prognostycznego i wykorzystanie go w ba-
daniach dotycz¹cych zale¿noœci, interakcji w uk-
³adzie, tak jak mówiê, klimat – wêgiel – lasy jest
strasznie trudne. I tu jest problem. Ten problem
bêdzie podjêty i takie prace siê wykonuje. Liczyliœ-
my, nawiasem mówi¹c, ¿e na konferencji poznañ-
skiej dojdziemy do pewnych rozwi¹zañ, pewnych
modeli i ¿e pójdziemy troszeczkê szybciej w tê
stronê. Ta konferencja nam uzmys³owi³a, ¿e jest
to doœæ d³uga droga. Tak ¿e powiedzia³bym, ¿e
w pe³ni siê zgadzam z pana wypowiedzi¹ i naszym
zadaniem i naszych wszystkich mo¿liwych eks-
pertów jest takie dzia³anie, byœmy mogli wprowa-
dziæ to w ¿ycie. I myœlê, ¿e i poprzedni rz¹d tak po-
stêpowa³, i obecny tak postêpuje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pragnê wróciæ do pytañ, które tutaj ju¿ siê poja-

wia³y, a do koñca nie zosta³y wyjaœnione. Naj-
pierw kwestia powierzenia krajowego oœrodka In-
stytutowi Ochrony Œrodowiska i finansowania te-
go oœrodka. Po pierwsze, czy w rozmowach z insty-
tutem okreœlono, ile osób nale¿y dodatkowo przy-
j¹æ, czy te¿ bêdzie to realizowane w tym sk³adzie
osobowym, który jest obecnie w Instytucie Ochro-
ny Œrodowiska? Po drugie, jest w¹tpliwoœæ, któr¹
podziela mniejszoœæ Komisji Œrodowiska, odnoœ-
nie do finansowania ca³ej tej inicjatywy. Jasne
jest, ¿e w uzasadnieniu podano, ¿e œrodki pocho-
dz¹ z op³at i kar pieniê¿nych pobieranych na pod-
stawie przepisów o wspólnotowym systemie han-
dlu uprawnieniami do emisji itd. Czy istniej¹
przepisy ju¿ obecnie obowi¹zuj¹ce, które pozwol¹
wyodrêbniæ pieni¹dze na funkcjonowanie tego in-
stytutu? Gdyby nie by³o takich przepisów, to
trudno, ¿eby po trzydziestu dniach, jak zapisano
w ustawie, instytut w ogóle móg³ powstaæ. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Panie Senatorze, tu jest pewnego rodzaju nie-
porozumienie. Ta instytucja ju¿ istnieje. Krajowy
system rozdzia³u uprawnieñ, czyli popularne
KASHUE, jest jednostk¹ wyodrêbnion¹ z IOŒ
i otrzymuje dodatkowe zadania. Nic wiêcej. Nie
potrzeba zatrudniaæ dodatkowych ludzi. Nie po-
trzeba równie¿ wsparcia bud¿etowego. Jeœli cho-
dzi o system op³at i kar, g³ówny mechanizm je-
dnak bêdzie w narodowym funduszu, tak jak do-
tychczas.

Mówiono tu o pewnych kwestiach dotycz¹cych
odnawialnych Ÿróde³ energii itd. – to w narodo-
wym funduszu siê to prowadzi. Jednostk¹ wyko-
nawcz¹, przygotowuj¹c¹ jest zaœ KASHUE i to ono
przejmuje te obowi¹zki, bez dodatkowych… Krót-
ko mówi¹c, mo¿e to przej¹æ nawet od jutra, bo jest
do tego przygotowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.
Proszê bardzo.
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Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Jak zapewne wiadomo pañstwu senatorom, je-

dnostki przyznanej iloœci emisji, czyli AAUs, s¹
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Moje pytanie brzmi:
w jaki sposób bêd¹ zabezpieczane interesy Skar-
bu Pañstwa w przypadku sprzeda¿y tych jedno-
stek? I drugie pytanie: czy œrodki uzyskane ze
sprzeda¿y bêd¹ mog³y byæ przeznaczane na cele
inne ni¿ ekologiczne? Bo to mog¹ byæ znaczne
œrodki. Czy one bêd¹ mog³y trafiaæ do bud¿etu
pañstwa, aby niwelowaæ deficyt bud¿etowy? Czy
to bêdzie mo¿liwe, czy pañstwo raczej to wyklu-
czacie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, odpowiem na drugie pytanie

wprost: nie, nie bêdzie mo¿na. To jest jedna
sprawa.

Je¿eli chodzi o kwestie zwi¹zane ze sprzeda¿¹
jednostek Kioto itd., to mamy radê konsultacyj-
n¹, mamy… Generalnie rzecz bior¹c, zostanie tu
wprowadzona du¿a przejrzystoœæ i jawnoœæ, na ile
jest to mo¿liwe przy sprzeda¿y, ¿eby nie dosz³o do
takich sytuacji, o czym pan mówi³, ¿e… Krótko
mówi¹c, po pierwsze, minister to nadzoruje; po
drugie, prowadzi sprawy z tym zwi¹zane w imie-
niu pañstwa; po trzecie, mo¿e równie¿ oprócz tego
sprzedaæ w umowie cywilnoprawnej… Jeœli cho-
dzi o cel i mo¿liwoœci przekazania, s¹ one takie,
jak wskazano w GIS, to znaczy, na te zielone inwe-
stycje, i innej mo¿liwoœci obecnie nie przewiduje-
my. Wrêcz przeciwnie – kraj, który kupuje takie
nadwy¿ki, czêsto domaga siê gwarancji, ¿e kraj
sprzedaj¹cy wykorzysta pozyskane œrodki do
wzmocnienia efektu przeciwdzia³ania zmianom
klimatu, czyli na przedsiêwziêcia redukuj¹ce
emisjê. Taki jest wymóg, taki jest tego sens i tak
zosta³a ustalona ta ustawa.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, patrz¹c na tê ustawê od stro-

ny zasad techniki legislacyjnej, chcê powie-
dzieæ, ¿e jest to dobra ustawa, dobrze napisana,
z jasno zakreœlonymi instytucjami. Dlatego pro-
si³bym o wyjaœnienie, które byæ mo¿e w przy-
sz³oœci u³atwi jej interpretacjê. Proszê nie odbie-
raæ tego jako czepianie siê, tylko jako proœbê
o ustalenie pewnej interpretacji. Ja zaraz za-
dam pytanie.

W art. 16 jest mowa o listach podmiotów korzy-
staj¹cych ze œrodowiska obowi¹zanych do ograni-
czenia emisji. Ta lista jest sporz¹dzana w ramach
sektorowego planu redukcji emisji. Mówi siê tu
o podmiotach korzystaj¹cych ze œrodowiska. De-
finicja podmiotu korzystaj¹cego ze œrodowiska
jest w s³owniczku w art. 2. To jest podmiot korzy-
staj¹cy ze œrodowiska w rozumieniu ustawy – Pra-
wo ochrony œrodowiska. W tym samym art. 16
w ust. 3 te¿ mówi siê o podmiotach korzysta-
j¹cych ze œrodowiska i objêtych sektorowym pla-
nem redukcji emisji. Ale w ust. 4 – proszê zwróciæ
na to uwagê, Panie Ministrze – mowa jest ju¿ tylko
o porozumieniu ministra z podmiotami, niekonie-
cznie podmiotami korzystaj¹cymi ze œrodowiska.
Ja rozumiem, ¿e tu te¿ chodzi o podmioty korzy-
staj¹ce ze œrodowiska…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Tak, to prawda.)

…¿e to jest tylko skrót myœlowy. Chocia¿ wo-
la³bym, ¿eby to by³o napisane.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: To znaczy…)

Panie Ministrze, ale przyjmujemy to, nie ma
sporu miêdzy nami.

Ust. 4 mówi, stanowi¹c o porozumieniu
w sprawie dobrowolnej redukcji emisji, o mo¿li-
woœci stworzenia zachêt finansowych. Ale stwo-
rzenie tych zachêt finansowych mo¿liwe jest tyl-
ko dla przedsiêbiorcy, a przedsiêbiorca w rozu-
mieniu prawa ochrony œrodowiska jest tylko je-
dn¹ z kategorii podmiotów korzystaj¹cych ze
œrodowiska. Mianowicie zgodnie z prawem
ochrony œrodowiska podmiotami korzystaj¹cy-
mi ze œrodowiska s¹: przedsiêbiorca, osoby pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rolnictwie,
osoby wykonuj¹ce zawód medyczny, jednostka
organizacyjna niebêd¹ca przedsiêbiorc¹ oraz
osoba fizyczna niebêd¹ca podmiotem, o którym
mowa w lit. a. Innymi s³owy, zachêty w zakresie
redukcji emisji ograniczono w tym ust. 4 wy-
³¹cznie do jednej z kilku kategorii podmiotów
korzystaj¹cych ze œrodowiska – tylko do przed-
siêbiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej.

Proszê powiedzieæ, czy ja to dobrze rozumiem,
a jeœli tak, to dlaczego ograniczono to tylko do
przedsiêbiorcy.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Z pana senatora wyszed³ profesor. Chcê powie-
dzieæ, ¿e myœmy to dali jako fakultatywne, je¿eli
bêdzie porozumienie, i w tym kierunku poszliœ-
my. Generalnie chodzi³o nam o to, ¿eby tego nie
nowelizowaæ, gdy wytworzy siê taka mo¿liwoœæ, ¿e
bêdziemy w stanie tê zachêtê dawaæ.

(Senator Leon Kieres: Panie Ministrze, to wszy-
stko jest jasne. Ale dlaczego ograniczono to do
przedsiêbiorcy?)

Ja wiem, panu chodzi o to, ¿e ograniczyliœmy to
do przedsiêbiorców. To znaczy, ten katalog mo¿e
zostaæ poszerzony – tak bym powiedzia³. Ale
obecnie wydaje siê, ¿e… No, musieliœmy jakieœ ra-
my przyj¹æ i tak to zrobiliœmy, ale to nie znaczy, ¿e
ten katalog jest zamkniêty. My mo¿emy, w przy-
padku gdy do tego dojdzie, to nowelizowaæ. Na ra-
zie, ¿eby by³a jasnoœæ, tych zachêt nie przewiduje-
my. Tak ¿e to…

(Senator Leon Kieres: Jak rozumiem, to jest
œwiadomy wybór, œwiadome ograniczenie.)

To znaczy… No, w³aœnie tak jest. Dziêkujê.
(Senator Leon Kieres: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski.
Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jak pan s¹dzi, czy zmniejsze-

nie redukcji dwutlenku wêgla z wykorzystaniem
tak zwanej metody CCS, polegaj¹cej na pompo-
waniu dwutlenku wêgla w g³¹b ziemi w postaci
ciek³ej, jest op³acalne, zwa¿ywszy, ¿e przy tym
pompowaniu sprawnoœæ elektrowni zmniejsza siê
o 1/4? A wiêc, ¿eby wyprodukowaæ energiê po-
trzebn¹ do pompowania tego dwutlenku wêgla,
trzeba dodatkowo spaliæ wêgiel i wyemitowaæ do-
datkow¹ iloœæ dwutlenku wêgla. Czy jest to przy-
sz³oœæ dla energetyki w kontekœcie zmniejszenia
emisji CO2?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Ale wychodzimy poza dzisiejsz¹ ustawê, bo ona

daje mo¿liwoœæ dofinansowywania tych projek-
tów. Rozumiem, ¿e tak to mo¿emy poci¹gn¹æ, je-
¿eli chodzi o sprawê…

Bardzo trudno jest odpowiedzieæ na to pyta-
nie. Unia Europejska przyjê³a, ¿e bêdzie realizo-
waæ dwanaœcie tego rodzaju demonstracyjnych
projektów. Czyli z tego wniosek, ¿e dopiero zasto-
sowane tam sposoby realizacji i wyp³ywaj¹ce
z nich doœwiadczenia zadecyduj¹, czy pójdziemy
dalej w tym kierunku, czy zostanie to zaniecha-
ne. Tak ¿e bardzo trudno jest mi w tej chwili od-
powiedzieæ. Chcielibyœmy, ¿eby dwa takie de-
monstracyjne projekty by³y realizowane w Pol-
sce. Na elektrowniê w Be³chatowie jest ju¿
wstêpna zgoda, a Blachownia w Kêdzierzynie-
-KoŸlu jest przez nas monitorowana i staramy
siê, ¿eby tam równie¿ powsta³ demonstracyjny
projekt. Myœlê, ¿e odpowiedzieæ na to pytanie bê-
dzie mo¿na dopiero po zakoñczeniu czasu prób
i po zebraniu doœwiadczeñ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, art. 9 traktuje o prognozach

zmian aktywnoœci w niektórych sektorach gospo-
darki. Czy nie uwa¿a pan, ¿e w art. 9, gdzie s¹ wy-
mienione pewne sektory, pominiêto sektor odpa-
dów komunalnych, sk³adowiska odpadów, które
emituj¹ olbrzymie iloœci dwutlenku wêgla? Czy ta
sprawa nie powinna byæ w tym wykazie ujêta?
Przy okazji, czy Krajowy oœrodek bilansowania
i zarz¹dzania emisjami nie powinien pozyskiwaæ
równie¿ informacji z istniej¹cych ju¿ spalarni od-
padów? Jak te kwestie s¹ regulowane w Unii Eu-
ropejskiej?

Kolejna sprawa. Co z instalacjami, które bêd¹
produkowaæ w przysz³oœci energiê ciepln¹ czy
elektryczn¹ z posortowanych odpadów komunal-
nych – chodzi o tworzone tak zwane spalarnie,
o których tak wiele teraz siê mówi – jak równie¿
z instalacjami do spalania odpadów poœcieko-
wych, powstaj¹cymi w oczyszczalniach œcieków.
To te¿ jest powa¿ny problem.

Pan minister, w odpowiedzi na moje poprzed-
nie pytania, by³ ³askaw wskazaæ radê konsulta-
cyjn¹. Otó¿ w art. 24 jest mowa o radzie konsul-
tacyjnej, ale tam jest równie¿ zapis, ¿e minister
w³aœciwy do spraw œrodowiska okreœli w drodze
rozporz¹dzenia regulamin prac tej¿e rady. Czy
pan minister mo¿e przybli¿yæ, czy istnieje taki re-
gulamin albo projekt takiego regulaminu,
w oparciu o który rada konsultacyjna bêdzie fun-
kcjonowa³a i podejmowa³a kluczowe decyzje?
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Pan senator Skurkiewicz trafnie zauwa¿y³, ¿e
przy okreœlaniu sektorów gospodarki, na podsta-
wie których w³aœciwi ministrowie bêd¹ sporz¹dzali
prognozy zmian aktywnoœci, nie zosta³ wyszcze-
gólniony sektor gospodarki komunalnej. Zgodnie
z Protoko³em z Kioto emisja gazów cieplarnianych
jest bilansowana dla pewnego rodzaju okreœlo-
nych dzia³añ w tym sektorze. Mam tu na myœli
sk³adowiska odpadów sta³ych, gospodarkê œcieka-
mi, spalanie odpadów, dostarczanie ciep³a siecio-
wego czy energii, lokalny transport zbiorowy czy
wreszcie zieleñ komunaln¹. Dlatego te¿ wprowa-
dzenie gospodarki komunalnej do tego katalogu
spowodowa³oby trudnoœci z okreœleniem, który
z resortów odpowiada za opracowanie prognoz
zmian aktywnoœci w tym zakresie. Ponadto odrêb-
ne wymienianie sektora gospodarki komunalnej
mog³oby spowodowaæ okreœlenie prognoz zmian
aktywnoœci, czyli bilansowanie tych samych emi-
sji, kilkakrotnie dla ró¿nych sektorów gospodarki.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: …bo tu jest za-
fa³szowane.)

Brak przywo³ania w art. 9… Ja zaraz odpowiem,
czemu… To by³a doœæ d³uga analiza i doœæ d³ugo na
ten temat dyskutowaliœmy. Brak przywo³ania
w art. 9 spraw zwi¹zanych z gospodark¹ komunal-
n¹ nie jest przeszkod¹ w realizacji projektów w tym
zakresie, wspieranych ze œrodków zgromadzonych
na rachunku klimatycznym. W ramach Krajowego
systemu zielonych inwestycji realizowane bêd¹ za-
gadnienia dotycz¹ce pewnych obszarów, ja wymie-
niê je przyk³adowo i to czêœciowo bêdzie odpowie-
dzi¹ na pana pytanie. W art. 22 ust. 2 projektu
ustawy jest przyk³adowo mowa o poprawie efekty-
wnoœci energetycznej w ró¿nych sektorach gospo-
darki, w tym o poprawie efektywnoœci wykorzysty-
wania wêgla zwi¹zanej z czystymi technologiami
wêglowymi. Tam jest mowa o zmianie stosowane-
go paliwa na paliwo niskoemisyjne, o unikaniu lub
redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze
transportu, wykorzystywaniu odnawialnych Ÿró-
de³ energii, unikaniu lub redukcji emisji metanu
przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w prze-
myœle wydobywczym, w gospodarce odpadami,
œciekami, w gospodarce rolnej, a tak¿e przez wyko-
rzystywanie go do produkcji energii. Jest tam wre-
szcie mowa o dzia³aniach zwi¹zanych z sekwestra-
cj¹ gazów cieplarnianych, chodzi o CCSA.

Dlatego po d³u¿szych analizach uznaliœmy, ¿e
wpisanie gospodarki komunalnej mog³oby nam

utrudniæ rozdzia³ na poszczególne… Ma³o tego,
mog³oby spowodowaæ, krótko mówi¹c, podwójne
liczenie tych samych osi¹gniêtych technologii.
Wydaje siê, i takie stanowisko resort prezentuje,
¿e nie ma ¿adnych przeszkód, aby by³y realizowa-
ne projekty w ramach Krajowego systemu zielo-
nych inwestycji w sektorze gospodarki komunal-
nej, je¿eli te projekty bêd¹ siê wpisywa³y w te ob-
szary. I tak chcia³bym zakoñczyæ: istotnie, to by³
problem, nie kryjê tego, bardziej jednak martwi-
liœmy siê, ¿e bêdzie póŸniej ciê¿ko to znaleŸæ, ¿e
bêdzie nam to ucieka³o w ró¿ne obszary…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja mam pytanie zwi¹zane z od-

powiedzi¹, której pan mi udzieli³. Wynika³o z niej,
¿e struktury do przejêcia dzia³añ, o których w tej
ustawie jest mowa, s¹ ju¿ praktycznie od dawna
przygotowane i ¿e nale¿y siê spieszyæ. Bodaj¿e zi-
m¹ by³a mo¿liwoœæ sprzeda¿y uprawnieñ, Japo-
nia o nie wyst¹pi³a. Ze wzglêdu na brak tej ustawy
wyprzedzi³a nas Ukraina, te uprawnienia do
sprzeda¿y za³atwiaj¹c dekretem. Od zimy, a teraz
mamy lipiec, pan mówi nadal, ¿e nale¿y siê spie-
szyæ. A wiêc mam pytanie: czy w miêdzyczasie by-
³y jakieœ inne mo¿liwoœci sprzeda¿y uprawnieñ do
emisji – prócz tego, ¿e wyprzedzi³a nas Ukraina –
które utraciliœmy z tego powodu, ¿e ustawa jest do
tej chwili procedowana? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Móg³bym odpowiedzieæ inaczej. Ta ustawa po-

winna ju¿ obowi¹zywaæ co najmniej od 2007 r. To
przede wszystkim. Je¿eli pan zadaje pytanie w ten
sposób i mówi, ¿e Ukraina nas wyprzedzi³a… Tak,
to jest fakt, dekret itd. Jeœli chodzi o Japoniê, to Ja-
ponia potrzebuje doœæ du¿o jednostek i niezale¿nie
od tych zakupionych na Ukrainie jest równie¿ za-
interesowana zakupem w Polsce. Ma powo³an¹
specjaln¹ organizacjê rz¹dow¹ NEDO, która siê
zajmuje takim zakupem, i ta organizacja negocjuje
z ró¿nymi krajami. Mogê powiedzieæ, ¿e Japonia
jest bardzo zainteresowana, lecz postawi³a jeden
warunek: musi byæ ustawa. W tej chwili spór na
Ukrainie powsta³ równie¿ z tego powodu, ¿e czêœæ
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tych œrodków posz³a, tak jak pan senator Skurkie-
wicz mówi³, na bud¿et. Ta sama sytuacja by³a na
Wêgrzech i oni ju¿ nie chc¹ do tego rodzaju sytuacji
dopuœciæ. I niektóre zmiany organizacyjne w po-
szczególnych resortach wi¹za³y siê z tym, ¿e nie by-
³o tego rodzaju ustawy. Ja teraz mówiê o innych
krajach. W zwi¹zku z tym NEDO i inne – bo oprócz
jednostki pañstwowej s¹ tym zainteresowane rów-
nie¿ prywatne firmy, nie chcê ich tu dok³adnie wy-
mieniaæ, ale jest ich siedem – prowadz¹ z nami roz-
mowy na temat mo¿liwoœci sprzeda¿y jednostek
Kioto. I to jest jedna sprawa.

Chcê jeszcze jedn¹ rzecz podkreœliæ. My dlatego
mamy przygotowany w Instytucie Ochrony Œro-
dowiska system krajowego administratora, sys-
tem KASHUE, bo on ju¿ reguluje europejsk¹
czêœæ w tym zakresie i otrzyma dodatkowo rów-
nie¿ pracê z tym zwi¹zan¹. Tak jak powiedzia³em,
i podtrzymujê to, jesteœmy w stanie od jutra to
uruchomiæ, tak¹ mamy sytuacjê. Jest to po pro-
stu podzia³ na uk³ad europejski i globalny.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze,jeœli Polska, której energetyka

w 90% oparta jest na wêglu kamiennym i brunat-
nym, ma narzucone limity emisji gazów cieplar-
nianych, g³ównie dwutlenku wêgla, to w takim ra-
zie kraje, które bazuj¹ na energetyce j¹drowej
moim zdaniem powinny mieæ limity na odpady ra-
dioaktywne. Czy rz¹d zabiega³ o wprowadzenie ta-
kich limitów? Wtedy polska energetyka mia³aby
porównywalne szanse do tej, która bazuje na in-
nych Ÿród³ach energii.

I druga sprawa. Polsce zosta³o narzucone, ¿e do
2020 r. 20% energetyki ma bazowaæ na odnawial-
nych Ÿród³ach energii, czyli niekonwencjonal-
nych Ÿród³ach energii. Czy ten program jest reali-
zowany i czy to jest realne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Dziêkujê bardzo.
Sprawy zwi¹zane z energetyk¹ j¹drow¹. Oczy-

wiœcie nasza energetyka oparta jest o du¿e nawê-
glenie, praktycznie istnieje tylko dziêki wêglowi

kamiennemu i brunatnemu i podejmowaniu od-
powiednich dzia³añ. Powiedzia³bym, ¿e nie stosu-
jemy tego rodzaju retorsji w postaci d¹¿enia do te-
go, ¿eby inne zainteresowane kraje, korzystaj¹ce
z energetyki atomowej – szczególnie chodzi
o Francjê i Niemcy – mog³y znacznie wiêcej p³a-
ciæ… Ale myœlê, ¿e sam pomys³ jest interesuj¹cy.
I na tym mo¿e bym zakoñczy³.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie…
(Senator Wies³aw Dobkowski: �ród³a odna-

wialne.)
W przyjêtym pakiecie energetyczno-klimaty-

cznym w grudniu 2008 myœmy siê istotnie do te-
go zobowi¹zali jako pañstwo cz³onkowskie Unii
i przyjêliœmy, ¿e odnawialne Ÿród³a energii to bê-
dzie 20%, ale w przypadku Polski to bêdzie 15%.
To jest pierwsza sprawa. Jeœli chodzi o te finalne
15% odnawialnych Ÿróde³ energii, to potrzebu-
jemy jeszcze 8%, bo na dzieñ dzisiejszy mamy
7%. Pakiet energetyczno-klimatyczny zosta³
rozpisany na poszczególne resorty. Staramy siê
byæ w tym zakresie resortem wiod¹cym – wspól-
nie z ministrem gospodarki i ministrem rolni-
ctwa. Je¿eli tylko bêdzie takie ¿yczenie Wysokie-
go Senatu, to chêtnie rozpowszechnimy ten pa-
kiet, przedstawimy, jak on jest realizowany.
Myœlê, ¿e program dotycz¹cy zrealizowania tych
8% jest trudny. To nie jest ³atwe do osi¹gniêcia,
ale mo¿liwe. Na tym etapie nie mamy ¿adnych
opóŸnieñ w realizacji, z du¿¹ nadziej¹ patrzymy
w przysz³oœæ i liczymy, ¿e te 15% bêdziemy
w stanie zrobiæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Ministrze, mam proœbê, ¿eby pan odniós³

siê do wniosku mniejszoœci komisji. Chodzi mi
o wyjaœnienie, jak usuniêcie z ustawy podstawy
bilansowania i rozliczania wielkoœci emisji dwu-
tlenku siarki i tlenków azotu dla du¿ych Ÿróde³
spalania wp³ynie na sposób sporz¹dzania bilansu
w tym zakresie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Na ten temat mo¿na by napisaæ dysertacjê na-

ukow¹. Zgodnie z krajow¹ inwentaryzacj¹ emisji
gazów cieplarnianych w latach 1988–2007 we-
d³ug kategorii PPC, w wyniku dzia³añ, w tym istot-
nych dzia³añ legislacyjnych i administracyjnych,
mo¿emy mówiæ, ¿e emisja gazów cieplarnianych
zmniejsza³a siê. Mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e ca-
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³e dzia³anie wskazuje na to, ¿e nie ma zagro¿eñ co
do wype³niania przez Polskê zobowi¹zañ reduk-
cyjnych przyjêtych w Protokole z Kioto. A tak jak
powiedzia³em, nadwy¿kê bêdziemy chcieli sprze-
daæ w ramach Krajowego systemu zielonych in-
westycji.

Kolejna sprawa. Trudno jest okreœliæ, jakiego
rzêdu zysków mo¿na siê spodziewaæ w jakimœ
okresie w ramach nowych technologii. Powie-
dzia³bym, ¿e ten mechanizm siê rozkrêca. Ale
czêœæ pana pytania… Mam nadziejê, ¿e nied³ugo
spotkamy siê tu ponownie, bo ta tematyka bêdzie
regulowana jeszcze w drugiej i trzeciej ustawie.
Dopiero wszystkie trzy ukszta³tuj¹ pe³en system.
I wtedy te¿ bêdzie mo¿na dok³adnie odpowiedzieæ
na pana pytania. A to jest ta pierwsza, najbardziej
pilna sprawa. Mamy do uregulowania piêæ pod-
stawowych spraw, a stanie siê to dopiero wtedy,
jak druga i trzecia ustawa wejd¹ w ¿ycie. Myœlê, ¿e
wtedy bêdziemy mogli mówiæ o tym, ¿e wykonaliœ-
my ca³¹ pracê. I tu chcê podkreœliæ, ¿e prace nad
jedn¹ z tych ustaw s¹ ju¿ na etapie sta³ego komi-
tetu Rady Ministrów. Jeœli chodzi o drug¹ ustawê,
to koñczymy etap uzgodnieñ spo³ecznych, w tej
chwili strona spo³eczna mo¿e wypowiedzieæ siê
odnoœnie do poszczególnych problemów i przed-
stawionych rozwi¹zañ. Chodzi mi o wspólny sys-
tem handlu uprawnieniami do emisji gazów ciep-
larnianych, o systemi bilansowania i rozliczania
emisji dwutlenku siarki i tlenku azotów dla du-
¿ych Ÿróde³ spalania. Ale, jak ju¿ powiedzia³em,
Panie Senatorze, dopiero komplet ustaw stworzy
nam rozwi¹zanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Ministrze, nie uzyska³em od pana odpo-

wiedzi na moje pytania, dotycz¹ce rady konsul-
tacyjnej i instalacji do spalania. Jeœli by pan mi-
nister by³ ³askaw uzupe³niæ swoj¹ poprzedni¹
wypowiedŸ, to proszê. I w formie sprostowania
chcia³bym przypomnieæ, ¿e to nie jest tak, ¿e
ustawa powinna byæ przyjêta w 2007 r. Przypom-
nê, ¿e…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Najwy¿sze ceny by³y
w 2007 r.)

No w³aœnie, ale w 2007 r. by³a przyjêta ustawa
o instrumentach wspomagaj¹cych redukcjê emi-
sji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji. Ona nie przesz³a pe³nej drogi legisla-
cyjnej, bo zosta³ rozwi¹zany Sejm i Senat, a ju¿

by³a po wszelkich uzgodnieniach i uzyska³a pozy-
tywn¹ opiniê Komisji Europejskiej. Wszystko by³o
przygotowane, tylko zabrak³o dos³ownie mie-
si¹ca.

Ale Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie uzu-
pe³niaj¹ce. Czy resort œrodowiska podj¹³ jakiekol-
wiek dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby rzeczywi-
œcie lasy, leœnictwo w³¹czyæ do tego systemu obro-
tu jednostkami poch³aniania? Czy zosta³y podjête
jakiekolwiek dzia³ania, aby znowelizowaæ, a mo¿e
przyj¹æ nowe rozporz¹dzenia Komisji Europej-
skiej? Chodzi mi tutaj o nowelizacjê rozporz¹dzeñ
z 1987 r., 1998 r. i z 2001r. Jeœli by pan minister
by³ ³askaw powiedzieæ, czy jakiekolwiek dzia³ania
zosta³y w tym kierunku podjête, to by³oby dobrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Panie Senatorze, przepraszam, ¿e nie udzieli-

³em panu w pe³ni odpowiedzi. Jest tak, ¿e mamy
dwadzieœcia piêæ rozporz¹dzeñ wykonawczych do
tego, wszystkie pakietowo zosta³y przyznane.
Szukam w tej chwili doœæ gor¹czkowo w g³owie tej
informacji, mo¿e pañstwo mi pomog¹, bo
chcia³bym od razu panu to przedstawiæ. Myœlê, ¿e
w tej sytuacji istotnie to by³oby dobre rozwi¹za-
nie, gdybym na piœmie panu udzieli³ dok³adnej
odpowiedzi.

(Senator Stanis³aw Kogut: Na piœmie, na piœ-
mie.)

No nie… Chcê powiedzieæ, ¿e wszystkich rozpo-
rz¹dzeñ jest dwadzieœcia piêæ, bo taki by³ wymóg.

Je¿eli chodzi o sprawy zwi¹zane z jednostkami
poch³aniania, to powiem tak. Nawet je¿eli s¹ po-
dejmowane pewne dzia³ania, to one nie odnosz¹
skutków z jednego powodu. Mianowicie poza Pol-
sk¹ nie ma innych krajów, które by³yby tym zain-
teresowane, a nasze projekty w tym zakresie mo-
gê okreœliæ jako jeszcze niedojrza³e. Ja zreszt¹
mia³em okazjê panu równie¿ przedstawiæ stano-
wisko Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej,
które mówi³o wprost, ¿e obecnie nie mo¿emy tego
przyj¹æ. Ja rozumiem, ¿e chodzi³o o to, ¿ebyœmy
próbowali, podejmowali dzia³ania na…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Chodzi o to, ¿e-
by zmieniæ tê dyrektywê, albo przyj¹æ tak¹, która
umo¿liwia³aby.)

Dok³adnie tak jest.
Ale chcê powiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e to

dzia³anie i podjête rozwi¹zania w naszej ocenie
nie s¹ jeszcze dojrza³e na tyle, ¿ebyœmy je mogli
prezentowaæ. Aczkolwiek kuluarowo prowadzimy
pewne rozmowy. Ja nie mówiê, ¿e nie prowadzi siê
tego rodzaju dzia³añ. Ale nie jest to jeszcze projekt
na takim etapie, ¿eby mo¿na by³o te jednostki po-
ch³aniania przedstawiaæ… Tym bardziej, ¿e wpro-
wadzamy w ¿ycie now¹ jednostkê, mo¿e nie myœ-
low¹, ale prawn¹.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Seria pytañ zosta³a zakoñczona. Bardzo dziê-

kujê panu ministrowi za niezwykle wyczerpuj¹ce
wypowiedzi.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu i o tym, ¿e przemówienie senatora nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a wnioski
legislacyjne musz¹ byæ sk³adane przed zamkniê-
ciem dyskusji.

Jako pierwszy g³os zabierze pan senator Iwan.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e ta ustawa, ze wszech miar potrzebna,

oczekiwana i, w moim odczuciu, dobra, bêdzie
przyjêta na naszym dzisiejszym posiedzeniu
i wreszcie droga do tego, ¿ebyœmy pewne nad-
wy¿ki, które posiadamy, byli w stanie sprzedaæ
za granicê zgodnie z zapisami Protoko³u z Kioto…
My jesteœmy w dwojakiej sytuacji, je¿eli chodzi
o emisjê. Z jednej strony jest Protokó³ z Kioto i ze
wzglêdu na to nasza sytuacja jest, powie-
dzia³bym, komfortowa, bo, jak ju¿ by³o tu dzisiaj
mówione, mamy nadwy¿ki w stosunku do zobo-
wi¹zañ redukcyjnych, które odnosz¹ siê do ro-
ku 1990. W tej sprawie jest jednak dualizm pole-
gaj¹cy na tym, ¿e mamy zobowi¹zania unijne. Te
zobowi¹zania unijne dotycz¹ce redukcji CO2 s¹
znacznie bardziej ambitne, tak bym to okreœli³,
i choæ one dzisiaj jeszcze nie stwarzaj¹ nam tak
du¿ych problemów, to te problemy pojawi¹ siê po
roku 2013. Ale zarówno senator sprawozdawca,
jak i pan minister mówili, ¿e myœmy zanotowali
redukcjê emisji CO2 o ponad 30 % w stosunku do
roku wyjœciowego, do baz. Dzia³o siê to nie tylko,
tak jak zosta³o tu powiedziane, na skutek tego, ¿e
pewne energoch³onne dzia³y produkcji zmniej-
szy³y swoj¹ produkcjê, ¿e pewne przedsiêbiorstwa
zniknê³y itd. Dzia³o siê tak te¿ ze wzglêdu na to, ¿e
okaza³o siê, i¿ energia, zarówno elektryczna, jak
i cieplna, jest produktem handlowym i wymaga
rachunku ekonomicznego. Co do elektroenerge-
tyki, o której przewa¿nie mówi siê i myœli, gdy cho-
dzi o redukcjê CO2, to powiedzia³bym, ¿e to g³ó-
wnie poprawa efektywnoœci u odbiorców by³a
podstaw¹ zmniejszenia tej¿e produkcji i zwi¹za-
nej z tym emisji. A przypomnê ¿e w elektroenerge-
tyce oko³o 95–94 % energii wytwarzane jest na ba-
zie wêgla, czy to kamiennego, czy to brunatnego.

Bardzo ciekawe zjawiska rozegra³y siê na ob-
szarze energetyki cieplnej. ¯ebyœcie pañstwo mie-
li obraz tego, o czym mówimy, to chcê powiedzieæ,
¿e bilans energetyczny ciep³ownictwa polskiego

jest porównywalny z bilansem zwi¹zanym z wy-
twarzaniem energii elektrycznej. Moc zamówiona
w systemie elektroenergetycznym wynosi 25 ty-
siêcy MW. Gdyby dodaæ do siebie moc wszystkich
kuchni, kuchenek itd., to i tak by³oby to jeszcze
wiêcej. Jest to wiêc bardzo powa¿ne Ÿród³o emisji,
jest to równie¿ bardzo powa¿ny problem, przed
którym stanie ciep³ownictwo. Dlaczego? Dlatego
¿e jeœli chodzi o redukcjê spalania wêgla i popra-
wê efektywnoœci wytwarzania, to w ciep³owni-
ctwie, w odró¿nieniu od elektroenergetyki, mu-
sia³by nast¹piæ bardzo du¿y wysi³ek. Jest bardzo
wiele Ÿróde³ ciep³owniczych, które w takiej klasy-
cznej technologii kot³ów wodnych uzyskuj¹ w tej
chwili bardzo du¿¹ sprawnoœæ, powy¿ej 80 %. I tu
ju¿ w zasadzie bez nieuzasadnionego, powie-
dzia³bym, zwiêkszania nak³adów inwestycyjnych
nie da siê wiele zrobiæ. Ale poniewa¿ jest to tak ol-
brzymi sektor, jak przed chwil¹ uzasadni³em, ry-
suje siê potrzeba dalszej redukcji tej emisji dwu-
tlenku wêgla, tym bardziej, ¿e oko³o 80% ciep³a
wytwarzanego w Polsce jest ciep³em wytwarza-
nym w³aœnie na bazie wêgla. Jest to trochê podob-
na sytuacja…

Celem zwi¹zanym ze Ÿród³ami jest przede wszy-
stkim kogeneracja. W Polsce mamy tak¹ sytuacjê,
¿e je¿eli chodzi o energiê skojarzon¹, czyli równo-
czesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a,
to zaledwie oko³o 16% energii elektrycznej i 40 %
ciep³a wytwarzanych jest w kogeneracji. Je¿eli
chodzi o du¿e miasta, to jest to oko³o 60 %. A na
przyk³ad w Danii te procenty s¹ znacznie wiêksze:
ponad 80 % energii wytwarzane jest w kogenera-
cji. Ale przejœcie na uk³ady kogeneracyjne to s¹
bardzo, bardzo du¿e nak³ady i jest to bardzo du¿y
ciê¿ar. Tutaj mo¿e dlatego mniej mówimy o ciep-
³ownictwie z punktu widzenia pañstwa polskiego,
¿e te uk³ady ciep³ownicze w tej chwili pracuj¹ ge-
neralnie jako skomunalizowane, jako w³asnoœæ
podmiotów prywatnych i ta odpowiedzialnoœæ
pañstwa za poszczególne jednostki jest mniejsza.

Zrobiony zosta³ przez firmy ciep³ownicze bar-
dzo du¿y wysi³ek, je¿eli chodzi o przesy³, o dosto-
sowanie przekrojów sieci ciep³owniczych, o po-
prawê izolacyjnoœci, o zastosowanie automatyki
w wêz³ach cieplnych. To wszystko spowodowa³o,
¿e zakres dzia³añ na przysz³oœæ jest bardzo, po-
wiedzia³bym, wyœrubowany. Je¿eli chodzi o lata
2013–2027, to ciep³ownictwo staje przed olbrzy-
mim problemem zwi¹zanym z tym, ¿e w roku
2013 baz¹ bêdzie 80% œredniej emisji uzyskanej
w latach 2008–2012, a potem bêdzie to zmniej-
szane ka¿dego roku o nieca³e 2%, tak ¿eby w roku
2027 nie by³o ju¿ ¿adnych darmowych przydzia-
³ów. I coœ trzeba robiæ. Przede wszystkim trzeba
poprawiæ efektywnoœæ obiektów, ciep³ownicy te¿
siê w to w³¹czaj¹. Dwadzieœcia lat temu œrednie
zu¿ycie energii cieplnej na rok w obiekcie wynosi-
³o nieco mniej ni¿ 300 kW na m2, w tej chwili jest to
oko³o 180 kW na m2 na rok, a te nowoczesne te-
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chnologie i wykonanie dyrektyw bêdzie zmierza³o
do tego, a¿eby zmniejszyæ tê liczbê do oko³o 60 kW
na m2 na rok. Jest tu bardzo du¿o do wykonania,
ale efektem bêdzie to, ¿e potrzeba bêdzie mniej
ciep³a. To oczywiœcie prze³o¿y siê na znacznie
mniejsz¹ emisjê.

Je¿eli chodzi o poruszany temat œmieci, to rze-
czywiœcie jest to bardzo istotny problem, bo ge-
neruj¹ one CO2. Na œwiecie prowadzona jest go-
spodarka œmieciowa zmierzaj¹ca do tego, ¿eby
w spalarniach uzyskiwaæ w³aœnie energiê, zaró-
wno elektryczn¹, jak i ciepln¹, z tych¿e œmieci.
W wielkich miastach, na przyk³ad w Wiedniu i in-
nych na Zachodzie, spalarnie budowane s¹
w centrum miast i one nie budz¹ oporu, œwiado-
moœæ ekologiczna mieszkañców pozwala na to,
¿eby one istnia³y. U nas próba postawienia takie-
go obiektu, nawet z dala od jakichkolwiek aglo-
meracji, natychmiast powoduje protesty prze-
ciwko temu, ¿e ko³o miejsca zamieszkania bêd¹
tego rodzaju urz¹dzenia.

Oczywiœcie trzeba równie¿ iœæ w kierunku od-
nawialnych Ÿróde³ energii. Wydaje siê, ¿e oprócz,
w pewnym ograniczonym zakresie, biomasy, to
szczególnie w tym ma³ych budownictwie… Je¿eli
chodzi o ciep³¹ wodê, to kolektory s³oneczne, geo-
termia…

Jest ma³o czasu, a bardzo du¿o do zrobienia
i wymaga to bardzo du¿ych nak³adów. Chylê czo³a
przed dokonaniami ciep³ownictwa polskiego do
tej pory i jeszcze raz chcê powiedzieæ, ¿e jest bar-
dzo du¿o do zrobienia. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

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

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie!
Oczywiœcie w tym momencie, na etapie, na któ-

rym jesteœmy, trzeba poprzeæ tê uchwa³ê, trzeba
poprzeæ tê ustawê. Niemniej jednak trzeba coœ po-
wiedzieæ i czujê siê w obowi¹zku to zrobiæ. Otó¿
nie popieram tego marzenia sekty, która opowia-
da o globalnym ociepleniu. Je¿eli ju¿ jestem
w sekcie, to zdrowego rozs¹dku i rozumu. Jedyn¹
przyczyn¹, która przemawia do mojej wyobraŸni,
jest prosta korelacja pomiêdzy wzrostem aktyw-
noœci s³oñca a wzrostem œredniej temperatury.
Trzeba te¿ powiedzieæ wyraŸnie o tym, ¿e w latach
najwiêkszego powojennego boomu przemys³owe-
go temperatura spad³a o pó³ stopnia, w zwi¹zku

z czym jest nawet wrêcz przeciwnie. Mimo to ma-
j¹tek laureata Oskara po karierze wiceprezydenta
zwiêksza siê z 2 milionów do 200 milionów dola-
rów za uczestnictwo w formach, które walcz¹
z globalnym ociepleniem.

Tutaj, proszê pañstwa, dochodzimy do bardzo
ciekawego elementu psychologicznego; to ju¿
chyba nawet kwestia psychiatrii. Ja bym nazwa³
to roz³adowaniem dysonansu podecyzyjnego. Bo
jak ju¿ ktoœ podejmie decyzjê o tym, ¿e jest za glo-
balnym ociepleniem, to potem dowie siê, i¿ Ame-
rykañska Agencja Ochrony Œrodowiska podaje,
¿e bêdzie w³aœnie globalne oziêbienie, które za-
czniemy wyraŸnie obserwowaæ w 2030 r. Ale i tak
t³umacz¹, ¿e oczywiœcie to globalne oziêbienie te¿
jest skutkiem globalnego ocieplenia. Dochodzimy
tu naprawdê do postaci zupe³nie schizoidalnej,
jeœli chodzi o poruszany temat. Mnie jako in¿ynie-
ra budownictwa, cz³owieka, który raczej stara siê
bazowaæ na prostych zale¿noœciach… Uwierzcie
mi, ¿e odchylenie œredniokwadratowe to ju¿ jest
bardzo zaawansowana matematyka, w codzien-
nym ¿yciu wystarczy œrednia arytmetyczna, do-
dawanie, odejmowanie, z rzadka mno¿enie.
W zwi¹zku z tym, proszê pañstwa, oczywiœcie
chêtnie pomo¿emy rz¹dowi, ¿eby tych pieniêdzy
maksymalnie du¿o uzyskaæ, bo to trzeba zrobiæ,
ale jeszcze raz podkreœlam: nie wierzmy w bzdety,
które serwuje nam siê w mediach i których staje-
my siê zak³adnikami. Z ca³ym szacunkiem, Panie
Ministrze, to jedna z lepszych wypowiedzi, jedna
z lepszych inicjatyw legislacyjnych, ale przyznam,
¿e to po prostu nieporozumienie, ¿e pañski inte-
lekt jest w s³u¿bie tego, za przeproszeniem, dzi-
wnego marzenia, bo pan powinien s³u¿yæ Polsce
i tym problemom ochrony œrodowiska, które s¹
rzeczywiste. A rzeczywiste problemy ochrony œro-
dowiska s¹ bardzo proste: wodoci¹gi, kanalizacja,
spalanie odpadów. S¹ bardzo trywialne i zupe³nie
odstaj¹ od tego, o czym mówimy.

Jak to jest, proszê pañstwa? Z jednej strony
mamy dziurawy wór, pañstwa typu Chiny, Stany
Zjednoczone, Indie. Pó³ œwiata nie stosuje ¿a-
dnych zasad, o których mówimy, a my tutaj opo-
wiadamy w sposób zupe³nie powa¿ny o miliar-
dach euro, o miliardach wirtualnego pieni¹dza.
Pan marsza³ek patrzy na mnie z pe³n¹ powag¹
i te¿ siê zastanawia, w czym my bierzemy udzia³
i czemu Wysoki Senat nad takimi, za przeprosze-
niem, dyrdyma³ami w ogóle obraduje. Ale, proszê
pañstwa, te dyrdyma³y maj¹ konkretne prze³o¿e-
nie finansowe…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Zastanawiam
siê, kto ma racjê, Panie Senatorze.)

…i st¹d moja prowokacja w tej wypowiedzi
i ekspresyjny sposób podejœcia do tematu. Otó¿,
proszê pañstwa, niestety, mimo tej ustawy, i na-
wet je¿eli te wirtualne jednostki… Nie chcê ju¿ na-
wet powtarzaæ nazwy, ¿eby jêzyka nie po³amaæ, bo
to bardzo m¹drze i naukowo brzmi. Ale one nie-
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stety nie spowoduj¹ rozwoju polskiej gospodarki,
one niestety nie zrekompensuj¹ tych pieniêdzy,
które trzeba bêdzie w to w³o¿yæ, ¿eby spe³niæ te li-
mity. I tutaj mówimy o konkretnych hamulcach
gospodarczych, które u nas te¿ zadzia³aj¹. Ja jes-
tem oczywiœcie… ¯eby mi nie mówili, ¿e jestem
zwolennikiem smrodu czy trucia jakichœ miejsco-
woœci, bo jestem jak najdalszy od tego. Dobrze, ¿e
s¹ te technologie. Ale s¹dzê, ¿e osi¹gnêliœmy,
szczególnie na poziomie Unii Europejskiej, po-
ziom nadmiernego zaufania wobec pewnej idei,
która bierze siê z dobrej cechy natury ludzkiej,
z marzenia o tym, ¿eby nie szkodziæ, ¿eby by³o
œwie¿e powietrze, ¿eby przysz³ym pokoleniom ¿y³o
siê lepiej. Je¿eli jednak jest zupe³nie inaczej, je¿eli
za chwilê siê oka¿e, zgodnie z wyliczeniami pro-
gnostów, którzy stosuj¹ zaawansowane modele
obliczeniowe, ¿e jest przed nami ewidentnie oziê-
bienie, które mo¿na by nawet scharakteryzowaæ
nazw¹ „ma³a epoka lodowcowa”? Tutaj ju¿ poja-
wia siê znak zapytania, a on jest tym wiêkszy, ¿e
mówimy o dziesi¹tkach miliardów euro. Pro-
si³bym o tak¹ refleksjê. A wiêc jesteœmy za, ale
stawiamy wszystkie te znaki zapytania, które
z tym tematem siê kojarz¹. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Ry-

szarda Góreckiego.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Nie bêdê mówi³ d³ugo, nie bêdê mówi³ o dyrdy-

ma³ach. Chcê powiedzieæ, ¿e to s¹ wa¿ne sprawy.
I nie u¿ywa³bym tamtego terminu, Panie Senato-
rze, bo o tych problemach dyskutuje siê bardzo
powa¿nie miêdzy innymi w krajach zgrupowa-
nych w . Zmiany klimatyczne, emisja gazów, ogra-
niczenia, zasady handlu limitami s¹ jednymi z is-
totniejszych elementów, które w mojej ocenie mu-
sz¹ te¿ byæ ujête w nowo opracowanej strategii
Unii Europejskiej dla krajów Morza Ba³tyckiego.
To jeden z wa¿nych elementów.

Chcia³bym te¿ uczuliæ pana ministra, by zwery-
fikowaæ i przyjrzeæ siê planom, które zosta³y prze-
kazane do Unii Europejskiej, bo w najbli¿szym
czasie bêd¹ one przyjête. Jeœli zwrócimy na to
uwagê, to bêdziemy mieli szansê na pozyskanie
specjalnych œrodków dla naszego makroregionu,
a wiêc dla ca³ej Polski. Dlatego te¿ proszê zwróciæ
na to uwagê. Chcê wyraŸnie powiedzieæ, ¿e w Ny-
borgu od 29 sierpnia do 2 wrzeœnia bêdzie konfe-
rencja krajów Morza Ba³tyckiego. Bêd¹ porusza-

ne trzy zasadnicze kwestie. Pierwsza to dyskusja
nad now¹ strategi¹ Unii Europejskiej w³aœnie wo-
bec krajów Morza Ba³tyckiego, czyli to nasze inte-
resy i walka o pieni¹dze na lata 2013–2020. Drugi
to cywilne bezpieczeñstwo morskie, bezpieczeñ-
stwo militarne. Trzeci to sprawa emisji gazów
i ochrony œrodowiska. Bardzo bym prosi³, by mi-
nister lub urzêdnicy przekazali mi polsk¹ wizjê
dzia³añ na najbli¿sze lata. Chodzi o to, ¿ebyœmy
pokazali, ¿e Polska jest tym elementem basenu
Morza Ba³tyckiego, który dba o œrodowisko. To
jest bardzo wa¿ny element, nie tylko polityczny,
ale i gospodarczy.

I kolejna sprawa, o której chcê powiedzieæ. By³a
dyskusja na temat mo¿liwoœci lasów. Pan senator
Idczak s³usznie podkreœla³, ¿e lasy s¹ potrzebne.
Ale to nie s¹ filtry, to s¹ roœliny, które wi¹¿¹, syn-
tetyzuj¹ dwutlenek wêgla, bo materia organiczna
powstaje z dwutlenku wêgla, wody i energii. I bar-
dzo ³atwo jest to oceniæ, ewaluowaæ, znaj¹c powie-
rzchniê lasów i roczne przyrosty biomasy. Propo-
nujê, by Ministerstwo Œrodowiska wyst¹pi³o o to
do Instytutu Badawczego Leœnictwa. Tam jest
profesor, o ile pamiêtam, Rykowski, on zaktuali-
zowa³by panu informacyjn¹ bazê danych. I wtedy
bêdzie pan wiedzia³, ile lasy wi¹¿¹ corocznie dwu-
tlenku wêgla, ile siê emituje i ile wi¹¿e rolnictwo.
I bêdziemy mieli jasne dane, które poka¿¹ ca³ej
Europie, jak bilansujemy straty i nadwy¿ki dwu-
tlenku wêgla w³aœnie poprzez wi¹zanie go w bio-
masie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu senatora Krzysztofa

Majkowskiego.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Po g³osach, które pad³y z trybuny, mo¿na po-

stawiæ pewien wniosek, który, jak myœlê, pojawia³
siê podczas ca³ej dyskusji, zarówno przy wy-
st¹pieniu pana ministra, jak i przy wyst¹pieniach
poszczególnych senatorów. Otó¿ kwestia tej usta-
wy sprowadza siê jakby do dwóch zasadniczych
tematów. Przede wszystkim myœlê, ¿e nie ma na
sali osoby, która negowa³aby celowoœæ i zasa-
dnoœæ jak najszybszego wprowadzenia tej ustawy.
To jest bezsporny fakt. Drugim takim faktem jest
to, ¿e wszystkie zagadnienia, o których tu dzisiaj
mówimy, to zagadnienia zwi¹zane z finansami.
Niestety, odk¹d Fenicjanie wynaleŸli pieni¹dze,
ca³y œwiat siê krêci wokó³ pieni¹dza. Prze³ó¿my te-
raz to na jêzyk, ¿e tak powiem, emisji. Pan mini-
ster B³aszczyk powiedzia³ prawdê, mówi¹c, ¿e ta
ustawa powinna byæ wprowadzona jak najszyb-
ciej miêdzy innymi po to, ¿eby Polska mia³a mo¿li-
woœæ dysponowania 500 milionami t CO2 i w od-
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powiednim momencie i za odpowiednie pieni¹dze
mog³a je sprzedaæ.

Tylko teraz nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy ta
sprzeda¿ nie bêdzie skutkowa³a tym, ¿e po roku
2012, czyli od 2013, mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e bê-
dzie nam brakowa³o tych dopuszczalnych jedno-
stek emisji CO2. I co wtedy zrobimy?

Nie wiem, czy pañstwo siê orientuj¹, ¿e w tej
chwili przedsiêbiorstwa, nie tylko pañstwowe,
które staraj¹ siê o rozpoczêcie procesu inwesty-
cyjnego zwi¹zanego z budow¹ na przyk³ad
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, je¿eli do 1 sty-
cznia 2009 r. nie uzyska³y gwarancji, ¿e ta inwe-
stycja bêdzie mia³a przydzia³ emisji CO2, to po
2012 r., chc¹c produkowaæ na przyk³ad energiê
elektryczn¹ czy energiê ciepln¹, bêd¹ po prostu
musia³y kupiæ ten przydzia³. I teraz jest kwestia
kupna, ale za jak¹ cen¹? Mówi siê, ¿e w tej chwili
tona przyznanej iloœci emisji mo¿e kosztowaæ
w granicach dziesiêciu, tu s³yszê 12–15 euro. Ale
zwróæcie pañstwo uwagê, ¿e sytuacja mo¿e siê od-
wróciæ na tyle – tak twierdz¹ ci, którzy obracaj¹
siê w tym œrodowisku i wiedz¹, jak to wygl¹da na
rynku energetycznym – ¿e ta cena mo¿e dojœæ do
100 euro za tonê. I co wtedy przedsiêbiorstwa
energetyczne maj¹ zrobiæ? Ano te, które pozwole-
nie na budowê uzyska³y do 1 stycznia 2009, bêd¹
realizowaæ inwestycje i rozliczaæ je na zasadzie
przydzia³u emisji CO2. Ale te, które nie zd¹¿¹
w tym terminie, czyli rusz¹ z procesem inwesty-
cyjnym odpowiednio póŸniej, bêd¹ musia³y doli-
czyæ do kosztu produkcji ka¿dej megawatogodzi-
ny, czy to energii elektrycznej, czy cieplnej, koszt
kupna, na przyk³ad za 100 euro za tonê, przyzna-
nej iloœci emisji CO2. I teraz kto z uczestników go-
spodarki rynkowej kupi od takiego przedsiêbior-
stwa, które wyda³o miliardy z³otych czy miliardy
euro na uruchomienie produkcji, tak drogi pro-
dukt? To jest jedna kwestia.

Druga sprawa. Dziœ poruszane by³o zagadnie-
nie sekwestracji CO2, mówi³ o tym pan senator
Dobkowski. No faktycznie, Szanowni Pañstwo,
jest to dodatkowy koszt. Przy stosowaniu najnow-
szych technologii, mówiê o bran¿y energetycznej,
urz¹dzeñ, których sprawnoœæ w tej chwili jest rzê-
du 47–48%, to s¹ ju¿ urz¹dzenia najnowszej ge-
neracji, samo wprowadzenie sekwestracji do pro-
cesu technologicznego spowoduje obni¿enie tej
sprawnoœci do poziomu, który, brzydko mówi¹c,
æwiczyliœmy przez lata szeœædziesi¹te, siedem-
dziesi¹te, a wiêc do poziomu 36–37%. To w takim
razie po co œwiadomie ³adowaæ siê w koszty, skoro
mo¿emy produkowaæ na urz¹dzeniach do tej pory
funkcjonuj¹cych, tyle tylko, ¿e odrobinê bardziej
zanieczyszczaj¹cych atmosferê?

No i na koniec jeszcze takie spostrze¿enie o wy-
miarze miêdzynarodowym. Otó¿ mówimy o osz-
czêdnoœci Polski, o wprowadzaniu tych technolo-

gii s³u¿¹cych oszczêdzaniu, miêdzy innymi, emi-
sji gazów cieplarnianych, mówimy, ¿e mamy do
dyspozycji 500 milionów t emisji CO2. Ale przecie¿
my i tak nie mo¿emy porównywaæ siê z innymi
krajami – zreszt¹ mówi³ ju¿ o tym senator Iwan,
a ja siê oczywiœcie pod tym podpisujê – bo nasza
produkcja energii jest oparta na wêglu kamien-
nym, brunatnym, w 94–95%. A w takiej Francji na
przyk³ad 65%, nawet 70% produkowanej energii
elektrycznej i cieplnej to energia pochodzenia ato-
mowego, to jest ten rz¹d wielkoœci. I teraz porów-
najcie to pañstwo, uwzglêdniaj¹c przy tym fakt, ¿e
iloœæ wyprodukowanej energii elektrycznej i ciep-
lnej we Francji jest, jak myœlê, dwukrotnie wiêk-
sza ni¿ w Polsce. Takie proporcje energii atomo-
wej w stosunku do energii wytworzonej z wêgla
kamiennego i brunatnego skutkowaæ bêd¹ tym,
¿e Francja bêdzie mia³a zdecydowanie wiêksze
kwoty emisji CO2. Czyli poniewa¿ oni nie inwestu-
j¹, za przeproszeniem, w energetykê tak zwan¹
konwencjonaln¹, pochodz¹c¹ z wêgla kamienne-
go czy brunatnego, bêd¹ mieli ¿yw¹ gotówkê du¿o
wiêksz¹, ni¿ my mamy do dyspozycji dziêki stoso-
waniu technologii, które doprowadzi³y do tego, ¿e
w tej chwili mamy oszczêdnoœci.

Szanowni Pañstwo, kontynuuj¹c ten w¹tek
miêdzynarodowy, chcia³bym zwróciæ uwagê na je-
szcze jedn¹ kwestiê. Otó¿ dochodzi u nas do sy-
tuacji – jest to pewnego rodzaju wyj¹tek, myœlê –
¿e podstawow¹ ga³¹Ÿ gospodarki, jak¹ jest ener-
getyka, zaczynamy masowo wyprzedawaæ. Ten
proces by³ najbardziej widoczny na prze³omie lat
dziewiêædziesi¹tych i dwutysiêcznych, sprzeda-
nych by³o wiele zak³adów energetycznych, miêdzy
innymi, Rybnik, £êg krakowski, Po³aniec. Mówi-
my o emisji CO2 na terenie Polski, a zapominamy
o tym, ¿e w³aœcicielem tych zak³adów s¹ firmy za-
graniczne, firmy, w których Skarb Pañstwa, tak
jak w RWE, jest zdecydowanym udzia³owcem, tyl-
ko ¿e akurat skarb pañstwa nie nasz, a pañstwa
ze stolic¹ oddalon¹ o kilkaset kilometrów od War-
szawy. I dojdzie do sytuacji, ¿e te kwoty emisji,
które mamy do dyspozycji na terenie Polski, bêd¹
wykorzystywane w³aœnie przez zagraniczne
przedsiêbiorstwa – w³aœcicieli jednostek energe-
tycznych i cementowni. Bo zwróæcie pañstwo
uwagê, ¿e w tej chwili w zdecydowanej wiêkszoœci
przypadków w³aœcicielem przemys³u cementowe-
go w Polsce nie jest niestety ani rz¹d polski, ani
Skarb Pañstwa, tylko zagraniczne przedsiêbior-
stwa. Tak ¿e œrodki finansowe ze sprzeda¿y tych
kwot emisji CO2 bêd¹ wp³ywa³y niestety nie do na-
szej skarbnicy, tylko do zagranicznej.

I ostatnia ju¿ sprawa, Szanowni Pañstwo. Mam
nadziejê, ¿e wprowadzenie tej ustawy – osobiœcie
bêdê g³osowa³ za jak najszybszym jej wprowadze-
niem – bêdzie skutkowa³o tym, ¿e udro¿ni siê pe-
wnego rodzaju kana³ i ¿e œrodki uzyskane ze
sprzeda¿y kwot emisji, o których mówimy, fakty-
cznie bêd¹ wykorzystywane na wyznaczone cele.
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Odwo³ujê siê tu do wypowiedzi panów senatorów,
którzy sugerowali wykorzystanie tych pieniêdzy
na odnawialne Ÿród³a energii, na ró¿nego rodzaju
formy inwestycji proekologicznych.

I skoro jesteœmy w trakcie dyskusji, Panie Mar-
sza³ku, chcia³bym z³o¿yæ trzy poprawki: dwie re-
dakcyjne i jedn¹ odnosz¹c¹ siê do prawa ochrony
œrodowiska, chodzi o termin, zamianê roku 2010
na 2011. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Jadwigê

Rotnick¹.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

Ministrze!
Bardzo siê cieszê, ¿e dobijamy ju¿ do koñca i ¿e

tê ustawê bêdziemy mogli dzisiaj przyj¹æ, pod wa-
runkiem, ¿e dzisiaj dojdzie do g³osowania.

(Senator Stanis³aw Kogut: A dlaczego nie?)
Oczywiœcie jest to ustawa bardzo potrzebna,

ustawa bardzo dobrze przygotowana i ustawa,
któr¹ postrzegam jako dwuwymiarow¹. W wymia-
rze globalnym zmierza ona do tego, i¿by w istocie
w atmosferze by³o mniej tych gazów cieplarnia-
nych. A w tym drugim wymiarze, który mo¿na by
nazwaæ lokalnym, a w zasadzie krajowym, czyli
ekonomicznym i biznesowym, pozwoli naszemu
krajowi zarobiæ na sprzeda¿y pakietów emisyj-
nych.

Z konstrukcji ustawy wynika, i¿ pozyskane
kwoty mo¿na bêdzie wykorzystaæ na ró¿ne cele,
miêdzy innymi tak¿e – ja tak to widzê – na nauko-
we, które mo¿na bêdzie wykorzystaæ w ochronie
œrodowiska i zmniejszeniu emisji gazów do atmo-
sfery. To jest ten element naukowy, który pozwoli
oceniæ, ile faktycznie dwutlenku wêgla jest wi¹za-
ne przez obszary leœne o ró¿nym typie drzewosta-
nu i o ró¿nym wieku tego drzewostanu.

I jeszcze na koniec pewna refleksja, do której
zmusi³ mnie pan senator Idczak w swoim doœæ
przeœmiewczym wyst¹pieniu. Chcia³abym powie-
dzieæ, ¿e w jego wyst¹pieniu, w pañskim wy-
st¹pieniu bardzo wyraŸnie uwidacznia siê ego-
centryzm cz³owieka, który uwa¿a, ¿e wszystko to,
co nie dzieje siê w wieku czy w przedziale czasu,
w którym on egzystuje, jest w³aœciwie g³upot¹.
Niemal tylu¿ naukowców przychyla siê do kon-
cepcji globalnego ocieplenia, ilu siê nie przychyla,
bo druga po³ówka mówi, ¿e ocieplenia nie ma, ale
wszystko wi¹¿e siê z natur¹ naszej planety i wielo-
wiekowymi, liczonymi w skali geologicznej czasu,
zmianami klimatu, od epoki lodowcowej po opti-
mum klimatyczne, to znaczy czas, kiedy by³o zna-

cznie cieplej ni¿ w tej chwili. Byæ mo¿e jesteœmy
w jednej z takich faz. Myœlê, ¿e mimo wszystko nie
na miejscu jest mówienie o tym, ¿e nauka i nau-
kowcy, którzy siê tymi sprawami zajmuj¹, zajmu-
j¹ siê dyrdyma³ami. Prosi³abym jednak, ¿eby ta-
kich okreœleñ nie u¿ywaæ. S¹dzê, ¿e ta ustawa zo-
stanie dzisiaj przyjêta i, Panie Ministrze, bardzo
siê cieszê, ¿e dotarliœmy do tego momentu. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

(SenatorStanis³awKogut:NaGrenlandii siano…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Poniewa¿ poda³a pani w w¹tpliwoœæ to, czy bê-

dziemy dzisiaj g³osowaæ, to ja chcê pani¹ senator
zapewniæ, ¿e bêdziemy dzisiaj g³osowaæ. Do…

(Senator Stanis³aw Kogut: Brawo, Panie Mar-
sza³ku.)

Panie Senatorze, je¿eli pan bêdzie mi pomaga³,
to obawiam siê, ¿e mo¿emy dzisiaj nie g³osowaæ.

(Weso³oœæ na sali)
Chcia³bym zapewniæ, ¿e do³o¿ê wszelkich sta-

rañ, ¿eby dzisiaj te g³osowania siê odby³y. Oczywi-
œcie bêdzie te¿ przerwa na posiedzenia komisji ze
wzglêdu na to, ¿e zosta³y zg³oszone poprawki.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-

nie Ministrze!
Pan Górecki, senator Górecki stwierdzi³, ¿e

o tematach zwi¹zanych z CO2 i z ca³ym tym proce-
sem mówi siê powa¿nie. Oczywiœcie, mówi siê
bardzo powa¿nie, bo wtedy kiedy mówi siê o pie-
ni¹dzach, to siê mówi tylko i wy³¹cznie powa¿nie.
Szacunkowo przyjmuje siê, ¿e wszystko, co jest
zwi¹zane z dwutlenkiem wêgla, z emisj¹, ze sk³a-
dowaniem i przystosowaniem naszego przemys³u
do ograniczenia emisji dwutlenku wêgla, ma ko-
sztowaæ oko³o 8 bilionów dolarów. Te pieni¹dze
bêd¹ pochodzi³y z naszych kieszeni. To nie jest
twór, który gdzieœ powstanie i bêdzie go mo¿na za-
inwestowaæ. O tyle zubo¿ony zostanie nasz bu-
d¿et, ka¿dego z nas, a ogólnie mówi¹c obywateli
krajów, które przy³¹cz¹ siê do tej inwestycji.

Wa¿na jest dba³oœæ o œrodowisko. Tylko czy
ukierunkowanie siê i wydawanie olbrzymich pie-
niêdzy na wychwytywanie CO2, sk³adowanie go…
Tu jest powa¿ny problem. O sk³adowaniu CO2
mówimy jako o kolejnej fazie, a do tej pory nie wie-
my, jak to zrobiæ. Mówi siê o utworach geologicz-
nych pod dnem morza. À propos mogê powie-
dzieæ, ¿e na wczorajszym spotkaniu Komisji
Spraw Unii Europejskiej mówiliœmy o rozpo-
rz¹dzeniu dotycz¹cym sk³adowania go pod dnem
morza, konkretnie Oceanu Atlantyckiego. Jest to
pewien etap prób i badañ. My tak do koñca nie
wiemy, czy sk³adowanie takiej iloœci CO2, a to s¹
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olbrzymie iloœci, to s¹ setki ton w jednym miejscu,
i gwa³towne uwolnienie siê takiej iloœci dwutlen-
ku wêgla nie spowoduje klêski, szkody dla tych,
którzy bêd¹ tam mieszkaæ. A podczas dyskusji na
temat CO2 ca³y czas mówimy, ¿e czynimy to dla
nastêpnych pokoleñ. Bardzo ostro¿nie podcho-
dzimy do zagadnienia roœlin genetycznie modyfi-
kowanych. Uwa¿am, ¿e ostro¿noœæ, która tam
nam towarzyszy, powinna nam towarzyszyæ tak¿e
wtedy, gdy stanowimy prawo i wdra¿amy proce-
dury zwi¹zane z CO2.

Pan Idczak sprzeda³ temat, jak to podkreœli³a
pani senator Rotnicka, trochê zabawnie, ale
w tym naprawdê nie by³o ¿adnej ironii, gdy¿ – tak
jak sama pani senator powiedzia³a – tylu jest za,
ilu jest przeciw. We wczorajszej dyskusji podczas
obrad komisji jeden z senatorów stwierdzi³, ¿e
osoby, które s¹ innego zdania, powinny przy-
st¹piæ do sekty. Zdanie, które sformu³owa³ sena-
tor Idczak, wziê³o siê w³aœnie st¹d, ¿e osoby, które
inaczej myœl¹, okreœlono jako sektê. Ja muszê
zdecydowanie przeciwstawiæ siê takiemu stawia-
niu spraw na forum komisji.

Nie ma sensu wypracowywanie pewnych roz-
wi¹zañ, które maj¹ nam towarzyszyæ, je¿eli nie zo-
stan¹ one wdro¿one w ca³ym œwiecie, szczególnie
w Azji, tak¿e w Ameryce. W tej sytuacji nie ma
sensu siê w to bawiæ. W Chinach co tydzieñ po-
wstaje elektrownia starego typu, emituj¹ca ol-
brzymie iloœci CO2. Je¿eli nawet ograniczymy
emisjê CO2 na naszym terenie, na terenie Unii
Europejskiej i pañstw, które przyst¹pi¹ do tego
programu, to zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e pro-
dukcja zostanie przeniesiona do pañstw, w któ-
rych nie zostan¹ wdro¿one przepisy stanowi¹ce
o ograniczeniu. Teoretycznie mo¿na sobie wyob-
raziæ sytuacjê, ¿e transport zwi¹zany z tym, ¿e wy-
twarza siê te same produkty w innym miejscu
i trzeba je przewoziæ, powoduje zwiêkszenie emisji
CO2, wiêc gonimy w piêtkê, ko³o siê zamyka. Wa¿-
ne s¹ odnawialne Ÿród³a energii, s¹ technologie
wodorowe. Uwa¿am, ¿e te olbrzymie pieni¹dze,
o których na pocz¹tku powiedzia³em, powinny
byæ zainwestowane w³aœnie w te Ÿród³a, w te te-
chnologie, które przynios¹ ulgê Ziemi.

Wrócê jeszcze do uzasadnienia ocieplania siê
czy te¿ och³adzania siê klimatu. Jedna z potwier-
dzonych naukowych teorii dotyczy aktywnoœci
S³oñca i stwierdza, ¿e liczba plam na S³oñcu
wprost proporcjonalnie wp³ywa na klimat na Zie-
mi. Drugi element, którego pan sanator Andrze-
jewski nie rozwin¹³, jest dowodem na to, ¿e nale¿y
g³êboko siê zastanowiæ nad sam¹ ide¹ i zabiegami
zwi¹zanymi z CO2. Otó¿ podczas erupcji wulkanu
wydobywa siê tyle gazów cieplarnianych, ile wy-
tworzyliœmy do tej pory w historii cz³owieka. Tak
¿e cykle och³adzania i ocieplania s¹ udowodnione
naukowo. Nale¿a³oby siê przypatrzeæ, czy to do-

bry kierunek wydawania tych olbrzymich pieniê-
dzy, czy to nie jest strata. A jeœli chodzi o ustawê,
to mówiê tak, bo jest to bezpoœredni dochód, coœ,
co w tej chwili mo¿emy wykorzystaæ. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wystêpowa³ pan senator Gruszka.
Informujê, ¿e lista mówców…
(G³os z sali: Senator Majkowski.)
A, pan senator Majkowski po raz drugi.
Proszê bardzo.
(G³os z sali: No nie.)
(G³os z sali: Wszystko ju¿ powiedzia³.)
PanieSenatorze,po razdrugimapanpiêæminut.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Senatorze, naprawdê bardzo krótko. Je-

den przyk³ad mówi¹cy o finansowaniu. Otó¿
wczoraj uczestniczy³em w posiedzeniu sejmowej
komisji skarbu, na którym by³a mowa miêdzy in-
nymi o pobieraniu dywidendy przez Skarb Pañ-
stwa na potrzeby bud¿etu pañstwa. Szanowni
Pañstwo, przyk³ad by³ taki. PGE, czyli Polska
Grupa Energetyczna, a wiêc jedno z przedsiê-
biorstw, o których mówiliœmy dzisiaj – jak nie-
którzy panowie twierdz¹ – kilka godzin, wypraco-
wa³o zysk w wysokoœci 941 milionów z³ i okazuje
siê, ¿e Skarb Pañstwa zabiera ten zysk w ca³oœci
na swoje potrzeby, bo wiadomo, ¿e dziurê bud¿e-
tow¹ trzeba ³ataæ. Teraz oto dochodzi do takiej
sytuacji. PGE planuje inwestycjê w postaci bu-
dowy nowego kot³a, który bêdzie dawa³ pracê
górnikom Kopalni Wêgla Brunatnego „Turów”
i elektrowni, bo w 2011 r. zostan¹ wyciête trzy
bloki dwustumegawatowe, a w to miejsce ma byæ
postawiony jeden blok oœmiusetmegawatowy,
który bêdzie uzupe³nia³ te ubytki. Inwestycja ko-
sztuje oko³o 7–8 miliardów. Teraz pytanie: sk¹d
PGE ma wzi¹æ pieni¹dze, skoro dywidenda zo-
stanie zabrana na potrzeby…

(SenatorJanuszRachoñ: Z zielonych inwestycji.)
Z jakich?
(SenatorJanuszRachoñ: Z zielonych inwestycji.)
No, je¿eli bêd¹ to takie wielkoœci… Dziêkujê

bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz ja sobie udzielê g³osu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Szanowni Pañstwo!
Te wypowiedzi pokazuj¹, jaki jest rozrzut po-

gl¹dów. Argumenty s¹ istotne, tak¿e te argumenty,
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które wskazuj¹, ¿e jest pewien cykl, a wp³yw cz³o-
wieka jest gdzieœ, za³ó¿my, na poziomie kilku pro-
cent. Ale Polska i prezydent, a potem rz¹d podjêli
zobowi¹zania. I mo¿emy tylko te zobowi¹zania wy-
pe³niaæ. Potem przesuniêto trochê w czasie realiza-
cjê tych zobowi¹zañ. I w tej chwili dyskusja, czy iœæ
w tê stronê, czy w inn¹, jest nieco spóŸniona.

Realnie patrz¹c, trzeba powiedzieæ, ¿e nie bê-
dziemy w stanie doprowadziæ do renegocjacji zobo-
wi¹zañ, które podjêliœmy. Dla mnie te¿ jest oczywi-
ste, ¿e z punktu widzenia Francji te zobowi¹zania
s¹ bardzo korzystne, a z punktu widzenia Polski
oczywiœcie s¹ znacznie mniej korzystne, ju¿ nie
chcê powiedzieæ, ¿e s¹ niekorzystne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senatoro-

wie Rachoñ i Skurkiewicz z³o¿yli swoje przemówie-
nia do protoko³u*, za co im dziêkujê.

Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie:
Skurkiewicz, Wojtczak, Majkowski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

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

ka Bernard B³aszczyk: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Œrodowiska
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpie-
czeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Korei, podpisanej w Warszawie dnia
25 lutego 2009 roku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 589,
a sprawozdania komisji w drukach nr 589A
i 589B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pani¹ senator Dorotê Arciszewsk¹-Mie-
lewczyk, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!

30 czerwca pochyliliœmy siê nad projektem
ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu
spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Korei, podpisanej w Warszawie dnia
25 lutego 2009 roku. Komisja przyjê³a projekt je-
dnog³oœnie. Niemniej jednak chcia³abym pañ-
stwu przedstawiæ w skrócie w sprawozdaniu to,
co najwa¿niejsze w tej ustawie.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu
dni od og³oszenia. Dotyczy ona miêdzy innymi
bezpoœrednio wspó³pracy gospodarczej i rozwoju
kontaktów miêdzy Polsk¹ a Republik¹ Korei.
Oczywiœcie dotyczy inwestycji w Polsce, dla któ-
rych rozwi¹zania zawarte w ustawie s¹ bardzo
wa¿ne. Przede wszystkim mowa jest o zabezpie-
czeniu spo³ecznym. Zawiera ona bowiem odpo-
wiednie regulacje, które wyeliminuj¹ podwójne
op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne,
a to wi¹¿e siê przecie¿ z kosztami pracy.

Celem zawartej umowy jest zapewnienie koor-
dynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego.
Odpowiada ona standardom miêdzynarodowym
w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego i zosta-
³a oparta na podstawowych zasadach koordyna-
cji systemów, a mianowicie równego traktowa-
nia, swobodnego transferu œwiadczeñ, jednoœci
stosowanego ustawodawstwa oraz sumowania
okresów ubezpieczenia.

Chcia³abym zaznaczyæ, ¿e oczywiœcie interesy
polskich obywateli, je¿eli chodzi o ubezpiecze-
nia, s¹ zagwarantowane w pañstwach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej, ale miêdzy Polsk¹ a Ko-
re¹ potrzebne s¹ osobne umowy.

Mimo ¿e umowa dotyczy bardzo niewielkich
grup osób – jakich dok³adnie, mo¿e powiedzieæ
pan minister – zarówno z jednej, jak i z drugiej
strony, jest ona godna uwagi i warto, abyœmy j¹
jako Senat przyjêli.

To by³yby najwa¿niejsze informacje.
Je¿eli chodzi o pytania, jakie pañstwo ewen-

tualnie chc¹ do mnie skierowaæ, to bardzo pro-
szê. Ale pan minister na pewno jest w stanie od-
powiedzieæ z detalami na wszystkie pytania do-
datkowe. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Stanis³awa
Koguta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Drodzy Goœcie!
Stanowisko Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-

cznej by³o jednoznaczne: ustawa zosta³a poparta
przez komisjê. Jest ona zawarta w druku senac-
kim nr 589. Ma na celu wyra¿enie zgody na raty-
fikacjê przez prezydenta RP Umowy o zabezpie-
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czeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ Korei, podpisanej w Warszawie
dnia 25 lutego 2009 roku. Bêdziemy popieraæ tê
ustawê. Dziêkujê.

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

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

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

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister pracy i polity-
ki spo³ecznej.

Czy panowie ministrowie, sekretarze stanu
Jan Borkowski i Jaros³aw Duda, chcieliby zabraæ
g³os w tej sprawie i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Dziêkujemy bardzo, ale
chyba nie ma takiej potrzeby.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do przedstawicieli rz¹du?

Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut, a wnioski legislacyjne na piœmie
musz¹ byæ dostarczone do marsza³ka Senatu do
zakoñczenia dyskusji.

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Bisztyga
z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Organiza-
cj¹ do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)
w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji
do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego
w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 588,
a sprawozdania komisji w drukach nr 588A
i 588B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Macieja Grubskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Maciej Grubski:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!

Panie i Panowie Senatorowie!
Rozpatrywany w dniu dzisiejszym projekt

ustawy dotyczy ratyfikacji Porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacj¹
do spraw Zakazu Broni Chemicznej w sprawie
przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw
Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze
w dniu 5 sierpnia 2008 r.

Szanowny Panie Marsza³ku! Celem ustawy
jest przyjêcie bez wprowadzania zmian porozu-
mienia reguluj¹cego przywileje i immunitety
funkcjonariuszy Organizacji do spraw Zakazu
Broni Chemicznej, jakie s¹ koniecznie do nieza-
le¿nego wype³niania przez nich funkcji. Chodzi
tu przede wszystkim o immunitet od aresztowa-
nia, zatrzymania, immunitet jurysdykcyjny, nie-
tykalnoœæ dokumentów, zwolnienie z ograniczeñ
imigracyjnych i dotycz¹cych rejestracji cudzo-
ziemców, nietykalnoœæ baga¿u osobistego oraz
u³atwienia walutowe, jak równie¿ przywileje po-
datkowe i celne.

Panie Marsza³ku! Rozpatrywane porozumienie
dotyczy niewielkiej liczby osób, które z ramienia or-
ganizacji odwiedzaj¹ s³u¿bowo Polskê. Zosta³o ono
opracowane w taki sposób, aby zapewniæ jednoli-
toœæ prawa we wszystkich krajach nale¿¹cych do
organizacji. Organizacja funkcjonuje na podstawie
konwencji o zakazieprowadzeniabadañ,produkcji,
sk³adowania i u¿ycia broni chemicznej oraz o znisz-
czeniu jej zapasów, podpisanej 13 stycznia 1993 r.
w Pary¿u. Zosta³a ona ratyfikowana przez Polskê
wdniu23sierpnia1995r. a zafunkcjonowa³ana te-
renie Rzeczypospolitej 29 kwietnia 1997 r.

Panie Marsza³ku, Organizacja do spraw Zaka-
zu Broni Chemicznej z siedzib¹ w Hadze zrzesza
sto osiemdziesi¹t osiem pañstw cz³onkowskich.
Jej zadaniem jest wprowadzenie w ¿ycie postano-
wieñ konwencji. Wprowadzi³a ona ca³kowity za-
kaz obejmuj¹cy ca³¹ kategoriê broni masowego
ra¿enia oraz nakaz likwidacji wszelkiej broni che-
micznej pod kontrol¹ miêdzynarodow¹. Co do
efektów pracy organizacji, to z danych doty-
cz¹cych Rosji i USA wynika, ¿e w 2009 r. Rosja
zlikwidowa³a 30%, a USA 60% swoich zasobów
broni z ³adunkami chemicznymi.

Szanowny Panie Marsza³ku, przedmiotowy pro-
jekt uchwa³y nie rodzi w sobie skutków finanso-
wych. By³ rozpatrywany przez senack¹ Komisjê
Spraw Zagranicznych w dniu 30 czerwca bie¿¹ce-
go roku. Nie wywo³a³ ¿adnych w¹tpliwoœci i zosta³
przyjêty jednog³oœnie. W zwi¹zku z tym w imieniu
Komisji Spraw Zagranicznych proszê o przyjêcie
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przez Wysoki Senat przed³o¿onego projektu
uchwa³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-

wej, pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jestem w tej dobrej sytuacji, ¿e mój przedmów-

ca w sposób szczegó³owy omówi³ za³o¿enia kon-
wencji oraz zasady funkcjonowania Organizacji
do spraw Zakazu Broni Chemicznej. W zwi¹zku
z tym ja tylko odniosê siê do tego, ¿e wa¿ne jest, i¿
chodzi o ratyfikowanie porozumienia dwustron-
nego pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Organi-
zacj¹ do spraw Zakazu Broni Chemicznej. Kwe-
stia polega na tym, aby ujednoliciæ czy te¿ uœciœliæ
te mo¿liwoœci, które wi¹¿¹ siê z przeprowadza-
niem kontroli przez funkcjonariuszy tej organiza-
cji. Chodzi o przywileje. Wa¿ne jest, abyœmy pod-
kreœlili, ¿e to porozumienie obejmuje zakres przy-
wilejów i przewidzianych immunitetów, który nie
odbiega od standardów przyjmowanych przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ w umowach miêdzynaro-
dowych dotycz¹cych innych organizacji i ich fun-
kcjonariuszy. To wszystko jest w zasadzie podob-
ne. W zwi¹zku z tym nie ma obawy, ¿e bêdziemy
tutaj w jakiejœ gorszej sytuacji.

Trzeba podkreœliæ równie¿, i¿ z uwagi na to, ¿e
Polska nale¿y do grupy pañstw, na terenie któ-
rych znajduj¹ siê laboratoria posiadaj¹ce oficjal-
n¹ akredytacjê OPCW – chodzi w tym przypadku
o laboratorium Wojskowego Instytutu Chemii
i Radiometrii – wa¿ne jest, abyœmy jak najszybciej
podpisali to porozumienie i aby ta umowa by³a ra-
tyfikowana. Dlatego te¿, Panie Marsza³ku, Panie
i Panowie Senatorowie, komisja na swoim posie-
dzeniu jednog³oœnie uzna³a, aby rekomendowaæ
przyjêcie projektu ustawy bez poprawek, w takim
kszta³cie, w jakim przyj¹³ j¹ Sejm. Warto podkreœ-
liæ, ¿e tam przyjêto te ustawê prawie jednog³oœnie.
Dziêkujê bardzo.

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

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

Nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw zagranicznych.

Czy pan minister Jan Borkowski chcia³by za-
braæ g³os w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Dziêkujê bardzo, nie ma
takiej potrzeby.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania?
Nie widzê zg³oszeñ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Przemówienie senatora nie mo¿e byæ
d³u¿sze ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane wnioski
o charakterze legislacyjnym musz¹ byæ zg³aszane
do marsza³ka do czasu zakoñczenia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. Dla porz¹dku informujê, ¿e se-
nator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówienie w dys-
kusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy zatem do rozpatrzenia pun-
ktu czternastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u
dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia
12 sierpnia 1949 r. dotycz¹cego przyjêcia dodat-
kowego znaku rozpoznawczego, przyjêtego w Ge-
newie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokó³ III).

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 597,
a sprawozdanie komisji w druku nr 597A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Grzegorza Czeleja,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Protoko³u dodatkowego do Konwencji Ge-
newskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotycz¹cego
przyjêcia dodatkowego znaku rozpoznawczego,
przyjêtego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Pro-
tokó³ III).

Przedmiotowa ustawa ma na celu wyra¿enie
przez parlament zgody na dokonanie przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Proto-
ko³u dodatkowego do Konwencji Genewskich
z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotycz¹cego przyjêcia
dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjêtego
w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. Dotychczas za-
twierdzone w konwencjach genewskich znaki
czerwonego krzy¿a i czerwonego pó³ksiê¿yca sta-
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nowi¹ podstawê wszelkiej dzia³alnoœci humani-
tarnej i powinny chroniæ zarówno ofiary, jak i oso-
by, które spiesz¹ im z pomoc¹. Protokó³ III po-
twierdza i uzupe³nia postanowienie czterech kon-
wencji genewskich z sierpnia 1949 r. oraz niektó-
re postanowienie protoko³ów dodatkowych do
tych konwencji przez wprowadzenie nowego zna-
ku rozpoznawczego, okreœlonego w tym protokole
jako znak z trzeciego protoko³u. Znak ten ma za-
pewniæ ochronê ponad podzia³ami etnicznymi,
narodowymi i religijnymi. Wszystkie znaki za-
twierdzone w konwencjach genewskich maj¹ ró-
wny status. W zwi¹zku z tym warunki u¿ywania
i poszanowania znaku z trzeciego protoko³u s¹
identyczne z warunkami ustalonymi dla znaków
rozpoznawczych na mocy konwencji genewskich.

Ratyfikowanie Protoko³u III pozwoli na jeszcze
wiêksz¹ ochronê s³u¿b medycznych uczestni-
cz¹cych w konfliktach zbrojnych na ca³ym œwie-
cie. Jednoczeœnie umo¿liwi w³¹czenie innych kra-
jów do Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.

Sejm uchwali³ ustawê na czterdziestym pi¹tym
posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. Ustawa nie bu-
dzi zastrze¿eñ o charakterze legislacyjnym. Zo-
sta³a przyjêta pozytywnie i jednog³oœnie przez Ko-
misjê Spraw Zagranicznych i teraz rekomendujê
jej uchwalenie Wysokiemu Senatowi. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czys¹pytania?Jednaminutanazadaniepytania.
Nie ma chêtnych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Czelej: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw zagranicznych.

Czy pan minister Borkowski chcia³by zabraæ
g³os w tym punkcie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Przypomi-

nam, ¿e czas trwania pytania to jedna minuta. Nie
ma pytañ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie nie mo¿e byæ d³u¿sze ni¿ dziesiêæ
minut, a podpisane wnioski o charakterze legisla-
cyjnym musz¹ byæ zg³oszone do marsza³ka do
momentu zamkniêcia dyskusji.

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

Informujê, ¿e senator Bisztyga… Nie. Przepra-
szam.

(G³os z sali: Tym razem nie.)
Senator Bisztyga tym razem nie z³o¿y³ przemó-

wienia do protoko³u.
(G³os z sali: Wyj¹tkowo nie.)
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki i Spraw Se-
natorskich i zawarty jest w druku nr 560, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 560S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie uchwa³y.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja zajmowa³a siê kilkoma kwestiami do-

tycz¹cymi zmiany regulaminu. Krótko je przed-
stawiê. S¹ to zmiany, mo¿na powiedzieæ, oczywi-
ste i chyba nie bêd¹ wymaga³y dyskusji, tym bar-
dziej, ¿e zaraz po przedstawieniu sprawozdania
komisji wyst¹piê jako dyskutant i przedstawiê je-
szcze swoje poprawki.

Istot¹ zmian w regulaminie s¹ kwestie, które
ju¿ zauwa¿yliœmy w praktyce. Mianowicie chodzi
o to, ¿eby nie odwo³ywaæ w g³osowaniu tajnym,
czyli w obecnoœci i z anga¿owaniem ca³ego gre-
mium Senatu, przewodnicz¹cego komisji, w sy-
tuacji kiedy on sam z³o¿y rezygnacjê. Nie ma ta-
kiej potrzeby, ¿eby by³o to robione w g³osowaniu
tajnym, anga¿uj¹cym ca³¹ Izbê. Taka jest jedna
poprawka.

Inna poprawka dotyczy sytuacji, kiedy chodzi
o zastêpcê przewodnicz¹cego komisji – a przecie¿
wiemy, ¿e komisje ju¿ w swoim w³asnym gremium
wybieraj¹ zastêpcê czy zastêpców przewodni-
cz¹cego – i sytuacji analogicznej, to znaczy gdy za-
stêpca sam rezygnuje. I chodzi tu o to, ¿eby w takiej
sytuacji nie by³o potrzeby g³osowania tajnego.

Dalej jest uzupe³nienie, ¿e zawarte w sprawo-
zdaniu stenograficznym chronione dane osobowe
poddaje siê anonimizacji.

Jest te¿ propozycja komisji, a¿eby komisja wy-
biera³a ze swojego sk³adu i odwo³ywa³a zastêpcê
przewodnicz¹cego, a jeœli jest wiêcej cz³onków, ¿e-
by wybiera³a dwóch zastêpców. Taka jest propo-
zycja komisji.
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I jeszcze jedna zmiana dotycz¹ca doprecyzowa-
nia zakresu dzia³ania Komisji Ustawodawczej.
Mianowicie Komisja Ustawodawcza zajmowa³aby
siê tymi problemami, które s¹ obecnie… Mo¿e ja
w tej chwili przedstawiê ju¿ ca³y, ¿e tak powiem,
zakres dzia³ania tej komisji: ogólna problematyka
legislacyjna i spójnoœci prawa, rozpatrywanie
zmian konstytucji, regulacji kodeksowych, ustaw
dotycz¹cych ustroju organów ochrony prawnej,
inicjatyw ustawodawczych i uchwa³odawczych
Senatu – tak jak to jest obecnie – analiza orzeczni-
ctwa Trybuna³u Konstytucyjnego i podejmowanie
dzia³añ ustawodawczych maj¹cych na celu wyko-
nanie wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego.

Komisja prosi o przyjêcie projektu uchwa³y
w takiej formie, bez poprawek. Tyle mam, Panie
Marsza³ku, jako sprawozdawca komisji do przed-
stawienia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e w tej dwojakiej roli wystêpuje
pan senator Piotr Zientarski.

Pierwszy zg³osi³ siê do zadania pytania pan se-
nator Bender, potem bêd¹ pan senator Skurkie-
wicz i pan senator Kieres. Bêdê prosi³ o zadawanie
pytañ kolejno, a potem pan senator odpowie.

(Senator Ryszard Bender: Mogê?)
Tak jest, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, przewodnicz¹cego Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich…

(Senator Piotr Zientarski: By³ego przewodni-
cz¹cego.)

Tak, tak. Czy jest potrzebne w ogóle wniesienie
do regulaminu takiej zmiany, ¿e wra¿liwe dane
chronione bêd¹ anonimi… Jak to siê mówi? Ano-
nimizowane, tak?

(Senator Piotr Zientarski: Anonimizowane.)
Anonimizowane, tak. Idzie mi, po pierwsze,

o to, kto okreœli, które to dane s¹ wra¿liwe. Czy bê-
dzie to okreœla³ marsza³ek przewodnicz¹cy w da-
nej w chwili obradom, czy przewodnicz¹cy komi-
sji, chocia¿by pan?

Nastêpnie chodzi o to, ¿e anonimizowanie jest
sprzeczne z konstytucj¹, poza tym sprzeczne jest
ze zdrowym rozs¹dkiem. Senat w stenogramach
ma przegl¹d swojej dzia³alnoœci. W tym jest histo-
ria! W zwi¹zku z tym nie mo¿na tego anonimizo-

waæ, tak byœmy tkwili w ignorancji, by przysz³e
pokolenia nie mog³y wiedzieæ, co kto z senatorów
powiedzia³. Zreszt¹ Senat jest wysok¹ izb¹ usta-
wodawcz¹ i jego wydawnictwa nie s¹ jakoœ bardzo
masowo rozprowadzane. Ponadto uwa¿am, ¿e to
narusza konstytucjê – tutaj odpowiednie artyku³y
mam wynotowane. By³oby wiêc dobrze, gdybyœ-
my dali temu spokój. Prosi³bym, ¿eby w takim do-
kumencie, jakim jest sprawozdanie, nie by³o ¿a-
dnego usuwania, ¿adnej cenzury.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Panie Senatorze, rozumiem, ¿e to by-
³o pytanie o to, czy ta zmiana jest konieczna.

Pan senator Skurkiewicz. Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, co leg³o u podstaw propozycji

komisji co do nowelizacji art. 58 ust. 3, aby komi-
sja licz¹ca wiêcej ni¿ dziesiêciu cz³onków mog³a
wybieraæ ze swojego sk³adu dwóch zastêpców
przewodnicz¹cego? To rozwi¹zanie jest dla mnie
w pe³ni racjonalne i uzasadnione, dlaczego wiêc
proponujecie pañstwo wprowadzenie w ¿ycie tej¿e
zmiany od nastêpnej kadencji Senatu, od ósmej
kadencji Senatu, a nie na przyk³ad w terminie
czternastu dni od przyjêcia tej nowelizacji? Zdaje
pan sobie sprawê z tego, ¿e nieznany jest uk³ad
si³, który bêdzie funkcjonowa³ w nastêpnej ka-
dencji Senatu. A wiêc abyœmy my, jako senatoro-
wie siódmej kadencji, nie narazili siê na… no, nie
powiem „na œmiesznoœæ”, ale na zmianê…

(Senator Piotr Zientarski: W³aœnie chcia³em to
powiedzieæ.)

No w³aœnie.
(Senator Piotr Zientarski: Jeœli mo¿na…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Zaraz, Panie Senatorze, najpierw pan senator

Kieres.

Senator Leon Kieres:

Panie Senatorze, chodzi mi o pkt 4 w art. 1,
mianowicie o tych zastêpców przewodnicz¹cego.
Jest tam: „Zastêpca przewodnicz¹cego pe³ni obo-
wi¹zki przewodnicz¹cego w razie jego nieobecno-
œci”… Ale który, je¿eli jest dwóch zastêpców prze-
wodnicz¹cego?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie. Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Piotr Zientarski:

Odpowiadam panu senatorowi Benderowi.
Anonimizacja nie dotyczy nazwisk senatorów,
którzy siê wypowiadaj¹. Podkreœlam, ¿e chodzi
o „zawarte w sprawozdaniu stenograficznym
chronione dane osobowe” – powtarzam: chronio-
ne dane osobowe – a nie o dane…

(Senator Ryszard Bender: Ale musimy wie-
dzieæ, czy senator nie chce chroniæ…)

Nie, nie. To chodzi o dane chronione wynika-
j¹ce z ustawy.

(Senator Leon Kieres: Z ustawy o ochronie da-
nych osobowych.)

Tak, o ochronie danych osobowych.
(Senator Ryszard Bender: Ale nie w Senacie! Tu

jak w s¹dzie…)
(Rozmowy na sali)
To trzeba by³oby dok³adnie zapoznaæ siê z usta-

w¹.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ano w³aœnie,

trzeba to sprawdziæ.)
Ta kwestia nie wywo³ywa³a ¿adnych w¹tpliwo-

œci komisji – tyle powiem.
(Senator Ryszard Bender: Bo przyzwyczailiœmy

siê do nowej cenzury.)
To nie wywo³ywa³o w¹tpliwoœci.
Teraz odpowiadam ³¹cznie na pytanie drugie

i trzecie, bo one siê wi¹¿¹ ze sob¹. Ja sk³adam po-
prawkê, a¿eby tego problemu wiceprzewodni-
cz¹cych w ogóle, ¿e tak powiem, nie tykaæ, czyli
¿eby w tej kwestii pozosta³ taki stan prawny, jaki
jest obecnie, ¿eby na przysz³oœæ nie zajmowaæ siê
kwesti¹. Chodzi wiêc o to, ¿eby by³ stan taki, jaki
jest, czyli ¿eby by³ jeden wiceprzewodnicz¹cy,
a wiêksza ich liczba zale¿na by³a od decyzji pre-
zydium, tak jak jest obecnie. Tak po prostu widzê
ten problem. I tu w dyskusji z³o¿ê takie popraw-
ki, taki projekt mam przygotowany.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator, proszê bardzo, pytanie.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, to ju¿ wszy-

stkie…)
Pan senator Kaleta oczywiœcie.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, dyskutujemy ju¿ o re-

gulaminie Senatu, kwestia zastêpców przewodni-
cz¹cego jest tu mocno akcentowana. Wydaje mi
siê, ¿e jest ju¿ komisja…

(Senator Piotr Zientarski: Ju¿ powiedzia³em…)
Ja wiem, ale chodzi mi o komisjê, która z samej

istoty sprawy powinna mieæ pewien bardzo logicz-
ny i polityczny uk³ad, jeœli chodzi o sk³ad prezy-
dium. Mam na myœli komisjê, któr¹ pan w³aœnie
tu reprezentuje. Bowiem w komisji etyki jest

dwóch przewodnicz¹cych… przepraszam, jest je-
den przewodnicz¹cy, a z tego, co mi wiadomo…

(Senator Piotr Zientarski: I jeden wice-.)
Tak, i jeden wiceprzewodnicz¹cy. I nie ma

przedstawiciela opozycji. Chcia³bym wiêc za-
pytaæ, czy z pana punktu widzenia jest to dzia-
³anie uzasadnione, s³uszne. Czy akurat w ko-
misji zajmuj¹cej sie tak newralgicznym obsza-
rem, czyli w komisji etyki, ten wiceprzewodni-
cz¹cy nie powinien byæ w³aœnie wiceprzewodni-
cz¹cym delegowanym przez opozycjê? Ewen-
tualnie czy nie powinno byæ tu dwóch wiceprze-
wodnicz¹cych?

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, w komisji regulaminowej jest

jeden wiceprzewodnicz¹cy, w poprzedniej ka-
dencji te¿ by³ jeden wiceprzewodnicz¹cy i nie by-
³o potrzeby zmiany tego. Z tego wynika, ¿e jeden
wystarcza³. Komisja regulaminowa sk³ada siê
tak¿e z cz³onków partii opozycyjnej, równie¿
przewodnicz¹cych innych komisji. Jest tam pan
przewodnicz¹cy Piotrowicz, jest pan marsza³ek
Romaszewski.

(G³os z sali: Ale wiceprzewodnicz¹cego nie ma.)
Wiceprzewodnicz¹cego nie ma, ale te kwestie

by³y rozwa¿ane ogólnie ju¿ podczas ustalania pa-
rytetu przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych
wszystkich komisji senackich.

(Senator Ryszard Bender: No ale ta jest szcze-
gólnie wa¿na.)

No to trzeba ewentualnie zamieniæ. Ale te kwe-
stie by³y wczeœniej rozstrzygane. Myœlê, ¿e nie
w komisji regulaminowej…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panowie Senatorowie, pytania powinny doty-

czyæ zmian regulaminowych.
Pan senator Kaleta.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Ja jednak, Panie Marsza³ku, chcia³bym w tej

materii… Po prostu chcia³bym zadaæ pytanie uzu-
pe³niaj¹ce.

Czy pana zdaniem jest to w porz¹dku? Czy to
tak powinno byæ? Czy obyczaje polityczne nie zo-
sta³y tutaj w pewien sposób z³amane?

Senator Piotr Zientarski:
Jeszcze raz panu mówiê, ¿e parytet przewodni-

cz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych dotyczy wszyst-
kich ³¹cznie. A jak rozdziel¹ siê te funkcje, to ju¿
jest kwestia umowy miêdzy klubami. I to jest wy-
nik umowy miêdzy klubami, wynik zgodnych po-
rozumieñ.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
(Senator Ryszard Bender: Ja mam jeszcze za-

pytanie w zwi¹zku z pytaniem pana senatora, pa-
na wicemarsza³ka Romaszewskiego.)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Czy skonfrontowano kwestiê anonimizacji
z ustaw¹ o chronieniu danych, tych danych wra¿-
liwych? Bo rzeczywiœcie nie mo¿na tak robiæ. Gdy
wyrok s¹dowy i jego uzasadnienie s¹ publikowa-
ne, tam siê nie wyrzuca tych danych wra¿liwych.
Jak mo¿na przemilczaæ, ¿e Izba te dane wra¿liwe
rozpatrywa³a?

(Senator Piotr Zientarski: To nie s¹ dane wra¿li-
we…)

To by³oby, w moim przekonaniu, czymœ cuda-
cznym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Ja ju¿ odpowiedzia³em, Panie Senatorze, ¿e jest

ustawa o ochronie danych osobowych i ona regu-
luje te kwestie.

(Senator Ryszard Bender: Czy dotyczy Senatu
i Sejmu?)

Dotyczy wszystkich.
(Senator Ryszard Bender: Nie wiem, pan tak mó-

wi. Niech pan to, Panie Senatorze, skonfrontuje.)
Nie ma wy³¹czeñ.
(Senator Ryszard Bender: Niech pan to skon-

frontuje. Stawiam wniosek o skonfrontowanie te-
go z ustaw¹ i dopiero wtedy pan nam powie…)

Ale to dopiero ewentualnie w dyskusji. Teraz
nie ma wniosków…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, mo¿e pan z³o¿yæ wniosek do-
tycz¹cy dopisania lub wykreœlenia, takie mo¿li-
woœci jeszcze s¹, ale wniosku o skonfrontowanie
nie ma.

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Andrzejewski.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e jest tu ró¿ni-

ca. Ja to pamiêtam jeszcze z okresu, kiedy Urban
z rady konsultacyjnej stenogramy przemienia³
w protoko³y. Wtedy stenogram odzwierciedla³

wszystko, ³¹cznie z danymi tak zwanymi wra¿li-
wymi – mecenas Si³a-Nowicki formu³owa³ to pod
adresem tego gremium – natomiast protokó³, któ-
ry by³ powszechnie dostêpny, ju¿ nie.

Czy mamy rozumieæ, ¿e ust. 3a w art. 39 doty-
czy protoko³u, a nie stenogramu? Ja to tak rozu-
miem. W tym przepisie „zawarte w sprawozdaniu
stenograficznym chronione dane osobowe podda-
je siê anonimizacji” powinno byæ „w protokole”, bo
stenogram jest naszym wewnêtrznym dokumen-
tem. Oczywiœcie je¿eli jest jakaœ inwektywa, ktoœ
powie, ¿e pan profesor, na przyk³ad, ma nos nie
taki i z³amane okulary, to rozumiem, ¿e nie ma
powodu, ¿eby w stenogramie te dane wra¿liwe siê
nie znalaz³y, ale w protokole ju¿ nie licuje to z pew-
n¹ godnoœci¹ dokumentów.

(Senator Ryszard Bender: Ale w stenogramie
niech bêdzie dok³adnie.)

Czy tak mamy to rozumieæ? Bo to nie jest je-
dnoznaczne. Ja w ka¿dym razie rozumiem, i tak
rozumia³em to w g³osowaniu w komisji regulami-
nowej, jako jej cz³onek, ¿e dotyczy to protoko³u.

(Senator Piotr Zientarski: Protoko³u i sprawo-
zdania stenograficznego.)

Stenogram jest odpisem. Bo inaczej mo¿e byæ
tak, ¿e je¿eli, na przyk³ad, koledzy w komisji re-
gulaminowej bêd¹ mieli sprawy miêdzy sob¹
z racji naruszenia albo danych wra¿liwych, albo
dóbr osobistych, bez wychodzenia na zewn¹trz,
bo to jest nasza wewnêtrzna sprawa, to nie bê-
dzie mo¿na siê odwo³ywaæ do wiarygodnoœci ste-
nogramu, bo protokó³ ma ju¿ inny charakter,
tylko trzeba bêdzie domagaæ siê samej taœmy
z nagraniem, z której to nie bêdzie usuwane. Nie
chcia³bym w przysz³oœci… Patrzê bardzo kazui-
stycznie, byæ mo¿e za bardzo, ale komisja regu-
laminowa zajmuje siê te¿ sprawami miêdzy se-
natorami. W takim przypadku dokument prze-
stanie w pe³ni odzwierciedlaj¹c przebieg posie-
dzenia. On na zewn¹trz, jako protokó³, rzeczy-
wiœcie powinien byæ pozbawiony tych wszy-
stkich… Po pierwsze, fakultatywnie, na ¿¹danie
senatora czy na wniosek marsza³ka, po drugie,
z racji tego, ¿e s¹ to dane osobowe poddane ano-
nimizacji. Je¿eli chodzi o stenogram, który jest
przepisaniem nagrania, to tu w zasadzie nie
mo¿na tego zataiæ…

(Senator Ryszard Bender: Nawet jak ktoœ prze-
klnie.)

Tylko jest problem, jak bêdziemy w komisji re-
gulaminowej i w Senacie oceniaæ sam stenogram,
bo on przecie¿ te¿ jest powszechnie dostêpny.
Jest i protokó³, i stenogram, to s¹ dwa odrêbne
dokumenty. I wreszcie jest taœma, która, po to, ¿e-
by by³a dowodem, musi zostaæ przepisana, musi
byæ jej odpowiednik.

I tutaj mam pytanie, jak w takich sytuacjach
traktowaæ ten zapis.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Senatorze, re-
gulamin…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, Panie Senatorze, jeszcze pytanie
pana senatora Kalety.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku, jednak

z uporem maniaka chcia³bym na chwilê wróciæ do
tego, o czym mówi³em.

Otó¿, Panie Senatorze, w poprzedniej kadencji
by³o chyba troszeczkê inaczej, ni¿ jest teraz,
a z parytetów, o których mówimy, jasno wynika,
¿e chyba powinniœmy mieæ jeszcze trzech wice-
przewodnicz¹cych, w tym wiceprzewodnicz¹cego
komisji…

W zwi¹zku z tym zadajê to pytanie, czy wed³ug
pana jest to w porz¹dku, ¿e tak newralgiczna ko-
misja… Pytam o to dlatego, ¿e mia³em stycznoœæ
z t¹ komisj¹ jako chyba jeden z pierwszych w tej
kadencji, który zosta³ ukarany. Wydaje mi siê, ¿e
jednak tam wiceprzewodnicz¹cy powinien byæ…
Chcia³bym, ¿eby pan mi jasno odpowiedzia³, czy
to jest w porz¹dku, czy nie, ¿e nawet w tej materii
parytety s¹ ³amane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, senator sprawozdawca odpo-

wiedzia³ doœæ jasno.
(Senator Piotr Kaleta: W³aœnie nie odpowie-

dzia³.)
(Senator Ryszard Bender: Krêci³ i wywija³.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Proszê odpo-

wiedzieæ na te dwa pytania.

Senator Piotr Zientarski:
Na pocz¹tku odpowiem panu senatorowi An-

drzejewskiemu.
Panie Senatorze, regulamin mówi o trzech ele-

mentach: protokole, sprawozdaniu stenograficz-
nym oraz roboczej wersji sprawozdania stenogra-
ficznego. S¹ te trzy okreœlenia. Ta zmiana dotyczy
sprawozdania stenograficznego, nie roboczej wer-
sji, tylko sprawozdania stenograficznego. Myœlê,
¿e nie powinno byæ w¹tpliwoœci. Ka¿de z nich jest
odrêbne.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam, je-
szcze to uzupe³niê, bo dla nas wszystkich to jest
wa¿ne. W tej sytuacji dla celów dowodowych ro-
bocza wersja jest dokumentem, który jest archi-
wizowany i zachowywany.)

Tak jest.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
(Senator Ryszard Bender: Czyli w roboczej wer-

sji nie skreœlamy…)
Tak jest.
Panu senatorowi Kalecie odpowiadam po raz

kolejny. Panie Senatorze, ja nie pe³niê ¿adnej fun-

kcji politycznej, nie mia³em na to wp³ywu, nie oce-
niam tego i nie uczestniczy³em w podziale funkcji.
Od samego pocz¹tku, podkreœlam, od samego po-
cz¹tku tej kadencji by³o tak, ¿e przewodnicz¹cy
i wiceprzewodnicz¹cy byli z jednego ugrupowa-
nia. Akurat tak siê zdarzy³o. I nikt tego nie kwe-
stionowa³. Jeszcze jak ja by³em przewodni-
cz¹cym. Teraz nie jestem i sytuacja jest podobna.
Ale, jak mówiê, to nie dotyczy przedmiotu sprawy
i ja na te kwestie wp³ywu nie mam. Jak powiedzia-
³em, w komisji regulaminowej s¹ przewodnicz¹cy
wielu innych komisji, zarówno z jednego, jak
i z drugiego ugrupowania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Proszê pana senatora Zientarskiego o zabranie

g³osu w dyskusji.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, jak wspomnia³em w dysku-

sji, chcia³bym poprzeæ te zmiany regulaminowe
i jednoczeœnie z³o¿yæ poprawki, uznawszy, ¿e nie
ma potrzeby zmieniaæ regulaminu w zakresie licz-
by wiceprzewodnicz¹cych. Postulujê, ¿eby w tej
kwestii pozosta³o tak, jak jest obecnie. A ¿eby za-
kres dzia³ania Komisji Ustawodawczej nie zacho-
dzi³ w zakres dzia³ania Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, proponujê wyelimino-
wanie zapisu mówi¹cego: „ustaw dotycz¹cych
ustroju organów ochrony prawnej”, tak ¿eby tego
nie by³o w zakresie dzia³ania Komisji Ustawodaw-
czej, ¿eby nie pokrywa³y siê zakresy dzia³ania Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Ustawodawczej.

Ostatnia kwestia dotyczy wyra¿ania przez Se-
nat zgody na powo³ywanie i odwo³ywanie, to jest
w art. 91, generalnego inspektora ochrony da-
nych – i to jest; prezesa Instytutu Pamiêci Narodo-
wej – to te¿ jest, a tak¿e prezesa Urzêdu Komuni-
kacji Elektronicznej, bo zgodnie z nowymi przepi-
sami wyra¿amy zgodê na powo³anie i odwo³anie
prezesa tego urzêdu. To jest zgodne z nowymi
przepisami, czyli po prostu uaktualniamy regula-
min. Proszê o przyjêcie tego.

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

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chcia³bym zg³osiæ trzy poprawki, zreszt¹ z³o-

¿y³em je wczoraj na piœmie. Chodzi o to, a¿eby
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w art. 1 wykreœliæ pkt 2, 4 i 6 oraz ¿eby wykreœliæ
art. 2 z tej ustawy.

Co do wa¿noœci… By³a taka proœba, ¿eby nie
zabieraæ czasu, niemniej jednak przygotowa³em
siê do wyst¹pienia i jest to opinia po czêœci popie-
rana przez mój klub, klub „Prawo i Sprawiedli-
woœæ”. Chcia³bym siê odnieœæ do sprawy najwa¿-
niejszej, to jest kwestii anonimizacji. Otó¿, proszê
pañstwa, tak siê sk³ada, ¿e ten bardzo krótki, la-
koniczny zapis, który znalaz³ siê w propozycji, ma
siê nijak do opinii Trybuna³u Konstytucyjnego,
który wyda³ wyrok w tej sprawie. Ja bym zachêca³
pañstwa, ¿eby przed podjêciem decyzji w sprawie
g³osowania nad ca³¹ uchwa³¹, a tak¿e poprawk¹
z³o¿on¹ przeze mnie, zapoznaæ siê z nim. Bo nie-
stety widaæ wielki rozdŸwiêk, wielki dysonans, je-
œli chodzi o interpretacjê prawa do ochrony ¿ycia
prywatnego oraz prawa do informacji. Wyrok try-
buna³u pokazuje, co nas czeka w przysz³oœci po
wprowadzeniu tego lakonicznego zapisu.

Proszê pañstwa, ja bardzo proszê, ¿ebyœmy nie
u¿ywali pojêcia stenogramu roboczego itd. Ka¿dy
obywatel ma prawo dostêpu do informacji.
W zwi¹zku z tym, czy nazwiemy go stenogramem
roboczym, czy stenogramem, to i tak stenogram
oddaje rzeczywistoœæ. Argumenty przeciwko te-
mu zapisowi s¹ nastêpuj¹ce.

Pierwszy, najwa¿niejszy. W relacjach pomiêdzy
obiema izbami parlamentu wskazana jest syme-
tria. Otó¿, proszê pañstwa, Regulamin Sejmu nie
przewiduje ingerencji w treœæ sprawozdañ steno-
graficznych. Mamy do czynienia z wyraŸn¹ asy-
metri¹, która w gorszej sytuacji i na s³abszej pozy-
cji stawia nasz¹ Izbê, Panie Marsza³ku.

Przepis art. 61 ust. 4 konstytucji mówi, ¿e tryb
udzielania informacji publicznej okreœlaj¹ miêdzy
innymi regulaminy Sejmu i Senatu. Nie ma tam
mowy o ograniczaniu zakresu tej informacji. Try-
buna³ Konstytucyjny w wyroku z 16 wrzeœnia
2002 r. K 38/01 stwierdzi³, ¿e tryb udzielania in-
formacji, o którym mowa w art. 61 ust. 4 konsty-
tucji, to dyrektywy proceduralne wskazuj¹ce spo-
sób urzeczywistniania materialnej treœci prawa.
Treœæ materialna ograniczenia jest wiêc poza re-
gulaminem, a regulamin mo¿e co najwy¿ej mó-
wiæ, jak zrealizowaæ postulaty ustaw.

I wreszcie argument bardzo pragmatyczny, zu-
pe³nie oczywisty, który pokazuje w jakiejœ mierze
absurdalnoœæ tej propozycji. Anonimizacja doko-
nywana w stenogramie w ¿aden sposób nie wp³y-
wa na treœæ przekazów telewizyjnych, radiowych,
w tym tak¿e fragmentów ewentualnie lokowa-
nych w Internecie. Zmiana nie gwarantuje wiêc
pe³nej ochrony praw osobistych i danych osobo-
wych wra¿liwych.

Proszê pañstwa, przy negatywnej interpretacji,
nie pozytywnej, bo tak¹ us³yszeliœmy u mojego
przedmówcy, mo¿e siê pojawiæ, i to jest bardzo

prawdopodobne, sytuacja, w której pojawi siê po-
gl¹d, i¿ nowe brzmienie art. 39 ust. 3a zobowi¹zu-
j¹ce do zatarcia informacji o niektórych uczestni-
kach posiedzenia mo¿e dotyczyæ na przyk³ad
przedstawiciela rz¹du, który mo¿e czuæ siê do-
tkniêty nawi¹zaniem do jego wczeœniejszych do-
œwiadczeñ zawodowych i zdecydowanie nie godzi
siê na ich ujawnianie, wiêc pojawia siê sugestia,
¿e te dane podlegaj¹ ochronie.

Nale¿y uznaæ, ¿e proponowana, bardzo krótka,
lakoniczna, poprawka w gruncie rzeczy zamiast
poprawiæ stan faktyczny mo¿e spowodowaæ ca³¹
seriê dodatkowych komplikacji i utrudnieñ. Bar-
dzo bym prosi³ o wstrzemiêŸliwoœæ, ewentualnie
wycofanie tej poprawki i zastanowienie siê nad
tym. Bo temat jest wa¿ny, ja nie proponujê prze-
milczenia go, ale treœæ orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego… No, proponujê to przeczytaæ. Tam
nie ma jasnej odpowiedzi. I ju¿ sama ta treœæ su-
geruje, z jakimi problemami siê zetkniemy w toku
realizacji tego. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany w naszym regulaminie

s¹ lepsze lub gorsze, ale zmiana zawarta w pkcie 2
jest w moim przekonaniu zmian¹ po prostu kurio-
zaln¹. Jest to zmiana ingeruj¹ca w wolnoœæ s³owa
senatorów. Ja przepraszam bardzo, ale ja siê do-
magam, ¿eby nas, senatorów traktowaæ po prostu
powa¿nie. Je¿eli mam ochotê ujawniæ jakieœ dane
osobowe, to robiê to z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Je¿eli
jest budowana piramida i ja z tej mównicy zamie-
rzam ostrzec spo³eczeñstwo przed piramid¹, to
nazwa tej piramidy po prostu ma byæ. To ja pono-
szê pe³ne konsekwencje tego, zarówno konsek-
wencje cywilnoprawne, jak i konsekwencje dys-
cyplinarne. I wszelka cenzura – cenzurê ju¿ prze-
¿ywa³em do 1989 r. – moich wypowiedzi jest dla
mnie po prostu nie do pojêcia!

Wnoszê o skreœlenie pktu 2. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê,PanieSenatorzeBender,ozabranieg³osu.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W pe³ni zgadzam siê z tym, co powiedzia³ ostro,

ale prawdziwie, pan marsza³ek Romaszewski. Nie
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mo¿emy samym sobie ograniczaæ wolnoœci. Nie
mo¿emy wprowadzaæ cenzury, która by³a, gdy
wp³ywy mia³ Jerzy Urban, z którym trzynaœcie lat
musia³em siê procesowaæ. Niech ju¿ opadnie kur-
tyna, nawet ¿elazna, tak ¿ebyœmy nie pozwolili,
aby coœ takiego przez ni¹ przenika³o.

Ale rozumiem, ¿e ten wniosek pana marsza³ka
wsparty moimi deliberacjami mo¿e nie uzyskaæ
w komisji wiêkszoœci. W zwi¹zku z tym jako mini-
mum minimorum proponujê, a¿eby wyraŸnie po-
wiedzieæ, ¿e treœci wra¿liwe pozostaj¹ w wersji ro-
boczej stenogramu z posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. I wnoszê poprawkê, ¿eby by³o
to wyraŸnie powiedziane, jeœli potrzebna jest ta
zmiana. Lepiej by³oby jednak, tak jak proponuje
marsza³ek, daæ temu spokój, przejœæ nad tym do
porz¹dku dziennego, nie ograniczaæ wolnoœci s³o-
wa. Ale gdyby to by³o konieczne, to proszê tê po-
prawkê uwzglêdniæ, chocia¿ ona czyni Ÿród³o
z wersji roboczej, która nie jest dla historyków –
obaj jesteœmy, Panie Marsza³ku, historykami –
wersj¹ ostateczn¹. Wa¿na jest wersja ostateczna,
czyli te stenogramy z niebieskim paskiem, jednak
bêdzie mo¿liwoœæ dotarcia przez historyka do
Ÿród³a w tej wersji ubo¿szej w sensie nominalnym,
czyli w wersji roboczej.

Zg³aszam tak¹ poprawkê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszêozabranieg³osupanasenatoraKieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Reagujê dlatego, ¿e chcia³bym, byœmy wiedzie-

li, o czym mówimy w tej sprawie. Inspiracj¹ moje-
go wyst¹pienia by³o wyst¹pienie, bardzo wa¿ne,
pana senatora Andrzejewskiego, z którym siê zga-
dzam lub nie zgadzam w wielu przypadkach. Pan
senator Andrzejewski podniós³ bardzo wa¿k¹
kwestiê oceny materia³u Ÿród³owego. Tutaj za-
miennie siê u¿ywa nazw: protokó³, stenogram,
taœma magnetofonowa. W tej sprawie oprócz Re-
gulaminu Senatu i oprócz ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora obowi¹zuj¹ jeszcze
dwie ustawy – mówiê spontanicznie, zupe³nie siê
nie przygotowywa³em do tego wyst¹pienia – czyli
ustawa o ochronie danych osobowych, bodaj¿e
z 1996 r., która tak¿e nas obowi¹zuje, i ustawa
o narodowym zasobie archiwalnym. Przede wszy-
stkim nasze wyst¹pienia s¹ nagrywane na taœmê
i stanowi¹ czêœæ zasobu archiwalnego. Nie wiem,
jaka jest praktyka tutaj, ale ja mam bogate do-
œwiadczenie z racji pe³nionej poprzednio funkcji
i wiem, ¿e taœmy, ogó³em noœniki, elektroniczne
noœniki informacji, bo to nie jest tylko taœma, to

mo¿e byæ te¿ dysk, powinny byæ archiwizowane.
I tam niczego siê nie anonimizuje, Panie Senato-
rze Bender, historyk bêdzie móg³ dotrzeæ do tego
rodzaju Ÿróde³ informacji o wypowiedziach po-
s³ów i senatorów. Nastêpna sprawa – stenogram.
Trzeba odró¿niaæ stenogram jako pisemn¹ formê
odtworzenia zapisu wypowiedzi utrwalonej na
taœmie czy na p³ycie elektronicznej od protoko³u
z posiedzenia. Stenogram jest czêœci¹ protoko³u.
W protokole jest te¿ ta czêœæ nag³ówkowa, jest po-
dana lista obecnoœci, lista zaproszonych goœci
itd., plus w³aœnie stenogram, czyli ten zapis. To,
o czym mówi³ pan senator Zientarski, odnosi siê
do pisemnej formy wypowiedzi w jêzyku polskim,
zanotowanej na taœmie czy p³ycie i przetworzonej,
zawartej w³aœnie w protokole.

Wydaje mi siê, podkreœlam, wydaje mi siê…
Ustawa o ochronie danych osobowych nas obo-
wi¹zuje, ale nie przesadzajmy, a nawet powie-
dzia³bym, nie histeryzujmy, mówi¹c, ¿e tutaj siê
wprowadza cenzurê i odbiera nam siê prawo za-
bierania g³osu i wypowiadania siê. ¯adnej anoni-
mizacji nie podlegaj¹ nazwy firm, a wiêc nie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e nie bêdziemy pisali na przyk³ad
„firma Leon Kieres spó³ka jawna”, tylko bêdziemy
to anonimizowaæ. Firmy s¹ ewidencjonowane
w Krajowym Rejestrze S¹dowym, w ewidencji
podmiotów dzia³alnoœci gospodarczej, s¹ te¿ in-
nego rodzaju rejestry. Ka¿dy, kto ma interes pra-
wny, mo¿e zajrzeæ do danych tej firmy, nie potrze-
buje naszej zgody czy innej formy akceptacji tego
rodzaju dzia³ania.

Ochrona danych osobowych odnosi siê wy³¹cz-
nie do danych osób fizycznych. Ale z kolei osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne, ka¿d¹ tak¹ funkcjê,
od ministra, prezydenta, premiera, ministra a¿ po
urzêdników gminnych ró¿nego rodzaju, nie pod-
legaj¹ tutaj ochronie, ich dane osobowe nie podle-
gaj¹ anonimizacji; jest to zwi¹zane z wykonywa-
nymi przez nie funkcjami. Proszê o tym pamiêtaæ.
Ochrona danych osobowych odnosi siê do zwyk-
³ych obywateli. Generalny inspektor ochrony da-
nych osobowych wyraŸnie to stwierdzi³. Dopro-
wadzi³ nawet do procesów karnych skazuj¹cych
urzêdników, którzy upubliczniali dane osobowe.
Chodzi³o na przyk³ad o osoby, które otrzyma³y
mieszkania socjalne i ich nazwiska zosta³y wywie-
szone na tablicy og³oszeñ w urzêdzie miejskim.
Nie wolno tego. Znam taki przypadek, bodaj¿e
z Koszalina, bo mówi³ mi o tym pan prezydent Ko-
szalina. Nie wolno wywieszaæ na klatce schodowej
listy lokatorów mieszkañ komunalnych czy
spó³dzielczych. Takie jest prawo. A wiêc tutaj cho-
dzi o nastêpuj¹c¹ ochronê danych osobowych.
Je¿eli ja wypowiadam siê, mieszaj¹c dane osobo-
we osób publicznych, które mogê podawaæ, z da-
nymi osobowymi osób, które w ogóle ¿adnego
zwi¹zku z jakimiœ tam sprawami nie maj¹… Mogê
na przyk³ad rzeczywiœcie, jak pan senator mówi³,
powiedzieæ, ¿e to nie jest rozs¹dne, ¿eby z klatki
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schodowej znika³ spis lokatorów. Przecie¿ wiem,
to fakt, ¿e na klatce schodowej mojej mamy nadal
wisi ta lista lokatorów. I móg³bym to powiedzieæ,
a na dowód tego przytoczyæ tutaj pañstwu, odczy-
taæ nazwiska mieszkañców od numeru od 1 do
50, ale wtedy ju¿ naruszê ustawê o ochronie da-
nych osobowych. Jeœli tê listê odczytam, to ona
siê znajdzie na taœmie magnetofonowej czy na p³y-
cie. Ale gdy urzêdnik Kancelarii Senatu bêdzie
z tej taœmy spisywa³ stenogram, to w moim prze-
konaniu – taka chyba jest intencja komisji regula-
minowej – powinien jednak zanonimizowaæ te da-
ne, bo ci biedni ludzie z ulicy Kniewskiego 23,
gdzie moja mama mieszka, nie chc¹, ¿eby… O,
w ten sposób ujawni³em ju¿ dane osobowe mojej
mamy, ale myœlê, ¿e moja mama, dziewiêædziesiê-
cioletnia ju¿, nie poda mnie do s¹du.

(G³os z sali: No to my podamy.)
Otó¿ oni nie chc¹ tego i nie chcieliby tego, bo

w ten w³aœnie sposób podajemy ich dane, no nie
wiem, z³odziejom, przestêpcom, deanonimizuje-
my te dane. Czyli na przyk³ad mówimy, ¿e wiemy,
gdzie mieszka Helena Kieres, ¿e w Koszalinie, przy
tej w³aœnie ulicy. To jest w³aœnie ten problem, któ-
ry, jak uwa¿am, nie powinien byæ tutaj demonizo-
wany. On w ¿adnym wypadku nie ogranicza na-
szych kompetencji.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze…
Dobrze. To nie by³o pytanie do pana senatora.
W tej chwili jesteœmy w trakcie dyskusji, wiêc

teraz ja sobie udzielê g³osu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Szanowni Pañstwo!
Ta propozycja nie wziê³a siê znik¹d. Ona siê

wziê³a z praktyki. Dotyczy problemów, z którymi
siê stykamy, z którymi styka siê tak¿e marsza³ek.
Tego typu sytuacje w zasadzie nie dotycz¹ wy-
st¹pieñ senatorskich. One dotycz¹ oœwiadczeñ
senatorskich, w które nie mo¿na ingerowaæ.
Oœwiadczenia senatorskie bardzo czêsto zaopa-
trywane s¹ w sentencje wyroków, gdzie s¹ wymie-
nieni in extenso nie tylko skazani, ale tak¿e œwiad-
kowie, z adresami, imionami itd. I wtedy jest to
problem dla marsza³ka, a tak¿e dla administracji,
bo za ujawnienie tego typu danych odpowiada nie
tylko ten, który ujawnia tutaj, przekazuje ten ma-
teria³, ale tak¿e ta instytucja, która to publikuje.
W zasadzie ona te¿ odpowiada za ujawnienie.

Chcê powiedzieæ te¿ o pewnej sprawie, która,
wydawa³oby siê, nie powinna siê zdarzyæ, a je-
dnak zdarzy³a siê w Senacie. Nie bêdê ju¿ wskazy-
wa³, po której akurat stronie ten senator siedzia³.

Chodzi o to, ¿e senator, który z³o¿y³ oœwiadczenie
protestuj¹ce przeciwko pedofilii, zawar³ tam ad-
res internetowy strony pedofilskiej, i to te¿ musie-
liœmy opublikowaæ. To s¹ tego typu problemy.
Akurat w tej ostatniej sprawie uda³o mi siê, w wy-
niku porozumienia z senatorem, który nie bardzo
rozumia³, o co chodzi, dlaczego ja mam do niego
pretensje, ten adres usun¹æ. Niemniej jednak do
momentu, kiedy uda³o siê to usun¹æ, by³o ju¿ kil-
kadziesi¹t wejœæ na tê stronê. Tak wiêc ta propo-
zycja nie wziê³a siê znik¹d. Ona w zasadzie doty-
czy i powinna dotyczyæ przede wszystkim oœwiad-
czeñ, bo to tam tego typu ró¿ne kwiatki mo¿na
znaleŸæ. Ja rozumiem, ¿e s¹ obawy, rozumiem te
obawy, ale i komisja, i pañstwo senatorowie mu-
sz¹ tutaj zwa¿yæ dwie racje, poniewa¿ s¹ tu dwie
wartoœci. To nie jest tak, ¿e to siê wziê³o jakby z te-
go, ¿e chce siê zastosowaæ cenzurê.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, nie
mo¿emy fa³szowaæ Ÿróde³…)

I tylko tyle. Ja nie wiem, czy nale¿y pójœæ kon-
sekwentnie akurat w tê stronê. No jeœli pañstwo
senatorowie przyjêliby do wiadomoœci, ¿e pew-
nych rzeczy siê nie publikuje, to by³aby inna sy-
tuacja. Ta propozycja pochodzi ze zbioru do-
œwiadczeñ.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, teraz ja sobie udzieli³em g³o-

su. Je¿eli pan senator chce jeszcze przemówiæ, to
proszê bardzo, lista jest otwarta.

Je¿eli nie ma chêtnych do zabrania g³osu, to
zamknê dyskusjê.

Informujê, ¿e lista zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie: Id-
czak, Romaszewski, Zientarski i Bender.

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt uchwa³y do Komisji Ustawodawczej oraz Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich.

I przechodzimy do kolejnego punktu obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Zawarty jest w dru-
ku nr 561, a sprawozdanie komisji w druku
nr 561S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora Trzciñ-
skiego, o przedstawienie wspólnego sprawozda-
nia komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, obraduj¹cych
wspólnie 17 czerwca bie¿¹cego roku, przedsta-
wiam sprawozdanie o senackim projekcie ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych, zawarte w druku nr 561S.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z 17 maja 2006 r.
stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów z konstytucj¹ w przy-
padku art. 8a ust. 5, art. 8a ust. 6 pkt 1, art. 8a
ust. 7 pkt 1, art. 8a ust. 7 pkt 2, a tak¿e
art. 9 ust. 1.

Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e 1 stycznia 2007 r.
wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ko-
deksu cywilnego, która usuwa czêœæ niezgod-
noœci. Odpowiednio do art. 1 pktu 2 tej ustawy
nowe brzmienie uzyska³ art. 8a ust. 4 i 5,
a ust. 6 i 7 zosta³y uchylone. Jednoczeœnie
w p o w o ³ a n y m a r t . 8 a d o d a n e z o s t a ³ y
ust. 4a–4e, ust. 6a–6b oraz ust. 8. Oprócz tego
na mocy art. 1 pktu 3 tej samej ustawy w art. 9
ustawy o ochronie praw lokatorów dodany zo-
sta³ ust. 1. Tym sposobem ustawodawca dosto-
sowa³ regulacje zamieszczone w ustawie
o ochronie praw lokatorów do wymogów sta-
wianych przez normy konstytucyjne i zrealizo-
wa³ w tym zakresie wskazania trybuna³u. Wy-
raŸnie okreœli³ przyczyny podwy¿szenia czyn-
szu, które mog¹ byæ uznawane za zasadne w ro-
zumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów,
przes¹dzaj¹c przede wszystkim, ¿e podwy¿ka
w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej w danym roku
kalendarzowym œredniorocznego wskaŸnika
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
mo¿e byæ uwa¿ana za uzasadnion¹. Sprecyzo-
wa³ tak¿e zasady uiszczenia czynszu w sytuacji
odmowy przyjêcia podwy¿ki albo wyst¹pienia
przez lokatora do s¹du z powództwem o ustale-
nie jej niezasadnoœci w ca³oœci lub czêœci.
Okreœli³ te¿ czêstotliwoœæ z jak¹ w³aœciciel mo-
¿e podwy¿szaæ czynsz b¹dŸ te¿ inne op³aty za
u¿ywanie lokalu.

Jednoczeœnie ustaw¹ z dnia 14 czerwca 2007 r.
ustawodawca dokona³ zmiany w ustawie
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Znowelizowane zosta³y
przepisy art. 4 ustawy o spó³dzielniach mieszka-
niowych, w wyniku czego spó³dzielcom oraz oso-
bom niebêd¹cym cz³onkami spó³dzielni zagwa-
rantowany zosta³ znacznie lepszy ni¿ dotychczas
stopieñ ochrony, porównywany niemal z tym, jaki
porêcza ustawa o ochronie praw lokatorów.

Z uwagi na koniecznoœæ pe³nego wykonania
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
17 maja 2007 r. i brzmienie sentencji wyroku oraz
motywy jego uzasadnienia, powsta³a potrzeba do-
konania zmian. Komisja proponuje zmianê
brzmienia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych. Nowe-
lizacja ma polegaæ na zast¹pieniu przewidzianego
w tym przepisie okresu czternastu dni okresem
trzech miesiêcy przy pozostawieniu zwrotu co
najmniej decyduj¹cego o tym, ¿e jest to w istocie
okres minimalny, tak jak i ten wyznaczony
w art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.
Jednoczeœnie w przypadku op³at niezale¿nych od
spó³dzielni zaproponowano pozostawienie do-
tychczasowej normy zobowi¹zuj¹cej do informo-
wania o zmianie wysokoœci tych op³at z czterna-
stodniowym wyprzedzeniem, ale przenosi siê tê
normê do nowego ustêpu.

Projekt ustawy by³ konsultowany z Minister-
stwem Sprawiedliwoœci oraz pierwszym prezesem
S¹du Najwy¿szego, którzy nie wnieœli uwag.
Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych
Rzeczypospolitej zaproponowa³ rozbicie terminu:
na trzymiesiêczny w odniesieniu do op³at zale¿-
nych od spó³dzielni i czternastodniowy w odnie-
sieniu do op³at niezale¿nych od spó³dzielni. Zo-
sta³o to uwzglêdnione w projekcie ustawy. Stowa-
rzyszenie Sêdziów Polskich zaproponowa³o do-
precyzowanie treœci uzasadnienia zmiany wyso-
koœci op³at, o którym mowa w art. 4 ust. 7. Ale
propozycja ta wykracza poza wykonanie wyroku
i nie zosta³a uwzglêdniona.

Ustawa nie powoduje skutków finansowych
dla bud¿etu pañstwa, nie jest objêta prawem Unii
Europejskiej.

Wysoka Izbo, po³¹czone komisje wnosz¹
o przyjêcie projektu ustawy oraz projektu uchwa-
³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej re-
prezentowania równie¿ pana senatora Marka
Trzciñskiego.

Czy s¹ pytania?
(Senator Ryszard Bender: Tak.)
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze Sprawozdawco, pragnê zapy-

taæ, czy wysokoœæ op³at obejmuje zarówno czynsz,
œwiadczenia za wodê i inne porz¹dkowe sprawy,
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jak i tak zwany fundusz remontowy. A pytam dla-
tego, ¿e obecnie spó³dzielnie winduj¹ wysokoœæ
wp³at na fundusz remontowy. Przyk³adowo
u mnie w spó³dzielni nagle siê okaza³o, ¿e wp³ata
na fundusz stanowi 1/3 wszystkich op³at. Podob-
no œrodkami z tego funduszu naj³atwiej jest po-
krywaæ koszta spó³dzielni. I o to chcia³bym siê
zapytaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Problem sygnalizowany przez pana senatora

jest powszechny. Ustawa, któr¹ siê zajmujemy,
nak³ada obowi¹zek informowania o zmianie takich
op³at z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. I w³a-
œnie tym aspektem zajmowa³y siê komisje. Komi-
sje nie zajmowa³y siê analiz¹ tych sk³adników.

(Senator Ryszard Bender: Nie zajmowa³y siê
funduszem remontowym i czynszem…)

Tak, tak, znaczy zajmowa³y siê jedynie w tym
kontekœcie, ¿e op³aty te zosta³y podzielone na
dwie czêœci: zale¿ne od spó³dzielni i niezale¿ne.
W przypadku op³at niezale¿nych od spó³dzielni
w ustawie wprowadzono obowi¹zek informowa-
nia o zmianach z wyprzedzeniem czternasto-
dniowym, a w przypadku op³at zale¿nych, takich
jak op³aty remontowe, informacja…

(Senator Ryszard Bender: Ale to s¹ op³aty zale¿-
ne czy niezale¿ne?)

To jest zale¿ne od spó³dzielni. I wówczas taka
informacja o zmianie czynszu musi byæ podana
z trzymiesiêcznym wyprzedzeniem.

(Senator Ryszard Bender: I ostatnie pytanie.
Czy spó³dzielnie musz¹ to negocjowaæ wczeœniej
z lokatorami?)

To nie jest przedmiotem tej ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
A, jeszcze pan senator Andrzejewski.
Przepraszam. Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie wynika tu jasno, dlaczego jeden tekst uzna-

no za przekraczaj¹cy zakres orzeczenia Trybuna-
³u Konstytucyjnego. Proszê o bli¿sze wyjaœnienie,
bo tego w sprawozdaniu nie ma, a my musimy te¿
skontrolowaæ prawid³owoœæ tego, co mo¿e byæ
w zakresie tej inicjatywy, a co ma byæ przedmio-
tem byæ mo¿e inicjatywy odrêbnej. Czy komisja

uzna³a zasadnoœæ poprawki i czy rozwa¿a³a wnie-
sienie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie?
Prosi³bym o przybli¿enie tej poprawki i przyczyn,
dla których na podstawie orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego komisja uzna³a, ¿e poprawka
przekracza zakres swobody legislacyjnej Senatu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marek Trzciñski: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w posiedzeniu
uczestniczy³ przedstawiciel Stowarzyszenia Sê-
dziów Polskich, który zasygnalizowa³ problem
pojawiaj¹cy siê przy dowolnoœci orzekania, jak¹
mo¿na dostrzec w pracach spó³dzielni mieszka-
niowych, bardzo ogólnikowo uzasadniaj¹cych
zmianê wysokoœci op³at. Opinia Biura Legisla-
cyjnego, oparta na Regulaminie Senatu, by³a
w³aœnie taka, ¿e debatowanie nad tym proble-
mem jest nieuzasadnione dlatego, ¿e nie zosta³
on podniesiony ani w wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, ani w jego uzasadnieniu. W zwi¹zku
z tym komisje t¹ spraw¹ dalej siê nie zajmowa³y,
nie podjê³y równie¿ decyzji o rozpoczêciu inicja-
tywy legislacyjnej, co oczywiœcie jest mo¿liwe
i wydaje siê zasadne.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie dodatkowe. Mo¿na, Panie Marsza³ku?
W zwi¹zku z tym rozumiem, ¿e komisja potrak-

towa³a orzeczenie trybuna³u, i¿ art. 8a i ust. 7
pkt 1 ustawy o ochronie lokatorów s¹ niezrozu-
mia³e i nadmiernie uprzywilejowuj¹ w³aœcicieli lo-
kali, jako zwolnienie od uzasadniania decyzji
o podwy¿ce. Po prostu ¿e nie musz¹ one mieæ uza-
sadnienia. Tak? Jak rozumiem, ta poprawka eli-
minuje koniecznoœæ uzasadniania podwy¿ek i to
wykracza poza orzeczenie trybuna³u? Ja tutaj nie
widzê logicznego zwi¹zku, nie wiem, czy to o to
chodzi. Czy rozwa¿aliœcie panowie treœæ orzecze-
nia trybuna³u i czy ona zosta³a przekroczona? Bo
ja nie widzê przekroczenia, skoro zarzutem
w orzeczeniu trybuna³u by³ w³aœnie brak nale¿y-
tego uzasadnienia. Jak dalece by³o badane to
orzeczenie pod k¹tem tego, moim zdaniem, dys-
kusyjnego stanowiska Biura Legislacyjnego?

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, trybuna³ wska-

zywa³ przede wszystkim na niezgodnoœci przepi-
sów z konstytucj¹ w zwi¹zku z tym, i¿ dotychcza-
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sowe przepisy umo¿liwia³y podwy¿szenie czynszu
w wysokoœci przekraczaj¹cej… Nie by³y zdefinio-
wane granice, do jakich mo¿liwe by³o podwy¿sze-
nie czynszu. I tutaj w orzeczeniu, a tak¿e w uzasa-
dnieniu, ja nie znajdujê wskazania trybuna³u,
które odnosi³oby siê do kwestii poruszanej przez
pana senatora. Tak ¿e jeœli pan senator dostrzega
jednak w uzasadnieniu ten problem, którym ko-
misja ostatecznie siê nie zajê³a, a nie zajê³a siê
w³aœnie opieraj¹c siê na opinii Biura Legislacyjne-
go, bardzo proszê o wskazanie tego fragmentu
uzasadnienia.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mogê wskazaæ?)
Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

W uzasadnieniu podpisanym przez przewodni-
cz¹cych komisji gospodarki, polityki spo³ecznej
oraz ustawodawczej – trzech przewodnicz¹cych –
jest napisane, ¿e to wszystko sk³oni³o Trybuna³
Konstytucyjny do stwierdzenia, i¿ te przepisy s¹
niezrozumia³e. No ale je¿eli s¹ niezrozumia³e, to
chyba wymagaj¹ uzasadnienia. Czy to nie jest wy-
konanie orzeczenia trybuna³u? To uzasadnienie –
pan jest sprawozdawc¹, Panie Senatorze – prze-
wodnicz¹cy trzech komisji…

(Senator Marek Trzciñski: Tak…)
…podpisali, chyba œwiadomie. W zwi¹zku z tym

byæ mo¿e jest inne wyt³umaczenie: ¿e z ogólnych
zasad czy z innych przepisów wynika, ¿e to musi
byæ uzasadnione. Ale skoro nie wynika, skoro Try-
buna³ Konstytucyjny stwierdza, ¿e to jest niezro-
zumia³e, to nie mo¿na z inicjatywy legislacyjnej Se-
natu usuwaæ koniecznoœci uzasadnienia takich
decyzji o podwy¿ce czynszu. Tak to rozumiem. Czy
komisje nie uwa¿aj¹, ¿e niezrozumia³oœæ musi byæ
usuniêta za pomoc¹ wymogu uzasadnienia takiej
podwy¿ki? Bo do tego zmierza to pytanie.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, komisje na
podstawie opinii Biura Legislacyjnego tak uzna³y.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ka¿dy senator
i przewodnicz¹cy swój rozum posiada, chyba to
jest aksjomat. Nie tylko przedstawiciel Biura Le-
gislacyjnego…)

Panie Senatorze, ja sk³adam sprawozdanie
z posiedzenia komisji. Nie oceniam rozumu ka¿-
dego z senatorów.

(Senator Piotr Andrzejewski: Rozumiem. Z tego
wynika, ¿e nie rozwa¿aliœcie i nie kontrolowaliœcie
stanowiska Biura Legislacyjnego. Dziêkujê.)

Taka jest opinia pana senatora.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Nie ma pytañ?
(G³os z sali: Nie ma.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Marek Trzciñski: Dziêkujê.)
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os?
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pozwolê sobie odnieœæ siê wy³¹cznie do tych

kwestii, które wynikaj¹ z przed³o¿enia Wysokiej
Izby, z tego projektu, który ma za zadanie zmieniæ
w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych ak-
tualnie obowi¹zuj¹cy ust. 7 art. 4. Mianowicie do-
tychczasowe brzmienie by³o nastêpuj¹ce: o zmia-
nie wysokoœci op³at spó³dzielnia jest obowi¹zana
zawiadomiæ osoby, o których mowa w konkret-
nych ustêpach wystêpuj¹cych przed omawianym
ustêpem, co najmniej czternaœcie dni przed up³y-
wem terminu do wnoszenia op³at, ale nie póŸniej
ni¿ ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego ten
termin. Zmiana wysokoœci op³at wymaga uzasa-
dnienia na piœmie. Przed³o¿enie, które dzisiaj jest
omawiane przez Wysok¹ Izbê, nie ruguje w ¿aden
sposób wymaganego uzasadnienia zmiany wyso-
koœci op³at na piœmie, czyli to jest przenoszone
ponownie do tekstu proponowanego przez Wyso-
k¹ Izbê. Jednoczeœnie poprzez wy³¹czenie z zasa-
dy ogólnej, która mówi, ¿e o zmianie wysokoœci
op³at spó³dzielnia jest obowi¹zana zawiadomiæ
wymienione odpowiednio osoby co najmniej trzy
miesi¹ce naprzód, wyró¿nia siê op³aty niezale¿ne
od spó³dzielni, co do których zawiadomienie takie
winno siê odbyæ co najmniej czternaœcie dni przed
up³ywem terminu do wnoszenia op³at, ale nie póŸ-
niej ni¿ do ostatniego dnia miesi¹ca poprzedza-
j¹cego ten termin.

Wed³ug mojej opinii takie rozwi¹zanie jest s³u-
szne, poniewa¿ nale¿y nie wprost konfrontowaæ
przed³o¿enie trzech po³¹czonych komisji z ustaw¹
o ochronie praw lokatorów. Jednak jest pewna
ró¿nica pomiêdzy op³atami wnoszonymi przez
cz³onków spó³dzielni oraz osoby zobowi¹zane do
ich wnoszenia na konto spó³dzielni a op³atami
wnoszonymi przez lokatorów rozumianych jako
najemcy lokali.

Chcia³bym przypomnieæ Wysokiej Izbie, ¿e
w przypadku spó³dzielni mieszkaniowych wystê-
puj¹ dodatkowo organy, które s¹ zobowi¹zane
w imieniu cz³onków spó³dzielni dokonywaæ pew-
nych kontroli. Nadzoruj¹, wprost to wynika
z ustawy – Prawo spó³dzielcze, formu³y stosowane
przez inne organy, a tworz¹ce na przyk³ad zmiany
wysokoœci op³at. W przypadku najemców takiej
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mo¿liwoœci nie ma. Najemca jest indywidualn¹
stron¹ umowy najmu z odpowiedni¹ osob¹ bê-
d¹c¹ w³aœcicielem lokalu.

Równie¿ w mojej opinii przed³o¿enie Wysokiej
Izby zawiera pewien element zwi¹zany z zachowa-
niem odpowiedniej jakoœci przep³ywów finanso-
wych w jednostce gospodarczej, jak¹ jest
spó³dzielnia mieszkaniowa, i w tym przypadku
zabezpiecza odpowiednie relacje przychodowe,
ustalone na poziomie zobowi¹zania cz³onka
spó³dzielni do pokrycia odpowiedniej wysokoœci
op³at, oraz zobowi¹zania wydatkowe zwi¹zane
z obci¹¿eniami na³o¿onymi przez us³ugodawców.
Notabene te us³ugi œwiadczone s¹ na rzecz cz³on-
ków spó³dzielni.

Do pozosta³ych kwestii podnoszonych w dys-
kusji przed wyra¿eniem przez mnie opinii nie
chcê siê odnosiæ ze wzglêdu na to, ¿e wszystkie
elementy zawarte w tej regulacji wydaj¹ siê wy-
czerpywaæ oczywiœcie wyrok Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, ale przede wszystkim zasadê prowa-
dzenia prawid³owej gospodarki w spó³dzielniach
mieszkaniowych odbywaj¹cej siê w przypadku
takich regulacji z zachowaniem odpowiednich
uprawnieñ osób zobowi¹zanych do œwiadczenia
op³at na rzecz spó³dzielni mieszkaniowej. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e pytania maj¹ pan senator An-

drzejewski i pan senator Majkowski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, w zwi¹zku z kontrowersj¹
i ograniczeniem zakresu legislacji w Senacie
w zwi¹zku z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyj-
nego w oparciu o nowy zapis Regulaminu Senatu
chcia³bym spytaæ o interpretacjê. Czy to, co jest
w dodawanym ust. 71 i nowej wersji ust. 7 art. 4
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych elimi-
nuje, w przypadku ust. 71, koniecznoœæ uzasa-
dnienia na piœmie? Bo siódemka mówi, tak jak
zreszt¹ pan minister podkreœli³, ¿e zmiana wyso-
koœci op³at wymaga uzasadnienia na piœmie. Ale
ona mówi o zawiadomieniu o zmianach, które za-
le¿¹ od decyzji szczególnej zmiennej w³adz
spó³dzielni. A czy w przypadku, kiedy spó³dzielnia
mo¿e siê powo³ywaæ na zewnêtrzne zwy¿ki kosz-
tów, nie musi ju¿ uzasadniaæ tej zmiany w tym za-
wiadomieniu? Jaka jest interpretacja? Jak wy-
gl¹da sprawa zgodnoœci wyk³adni gramatycznej

i wyk³adni systemowej? Jednym s³owem, czy
ust. 71 równie¿ zawiera, mimo ¿e nie jest to zapi-
sane expressis verbis, wymóg uzasadnienia na
piœmie tej zmiany, tak jak to ma miejsce w przy-
padku nowej wersji ust. 7?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przed³o¿enie
trzech komisji zawiera w ust. 71 zdanie, ¿e przepis
ust. 7 zdanie drugie stosuje siê. Tak jest przynaj-
mniej w tej wersji tekstu, który mam przed sob¹,
wydrukowanej w zwi¹zku z obecnoœci¹ mojej oso-
by przed Wysok¹ Izb¹.

Senator Piotr Andrzejewski:
Bardzo dziêkujê. To jest bardzo istotne z per-

spektywy tego, jaki by³ zakres wykonania orzecze-
nia Trybuna³u Konstytucyjnego, który mówi³
o niezrozumia³ym charakterze równie¿ tych de-
cyzji dla adresatów tej wewnêtrznej normy
spó³dzielni. Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Piotr Styczeñ: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, ja mam jedno krótkie pytanie.

Jedn¹ z g³ównych bol¹czek w ogóle spó³dzielczoœci
w Polsce by³y kredyty zaci¹gniête przed 1 stycznia
1992 r. – ja mówiê o spó³dzielniach mieszkanio-
wych. Czy ta ustawa dotyczy tej kwestii, czy nie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ustawa,

a w szczególnoœci to przed³o¿enie, dotyczy tej
kwestii tylko w taki sposób, w jaki spó³dzielnia
przek³ada zobowi¹zanie wynikaj¹ce ze sp³aty kre-
dytów przez spó³dzielnie na przyk³ad do jednego
z banków – w tym przypadku tym g³ównym kredy-
todawc¹ by³ bank PKO BP – i wol¹ miêdzy innymi
rz¹du, bo tutaj s¹ og³aszane tak zwane normaty-
wy wielkoœci tych sp³at, bezpoœrednio na cz³on-
ków. W tej sytuacji zaliczy³bym op³aty z tego tytu-
³u do op³at niezale¿nych od spó³dzielni i miêdzy
innymi zawiadomienie, o którym mowa jest
w art. 4 ust. 7 i ust. 71 traktowa³bym w katego-
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riach wyczerpuj¹cych przede wszystkim ust. 71,
mówi¹cy o co najmniej czternastu dniach przed
up³ywem terminu do wnoszenia op³at. Oznacza
to, ¿e zobowi¹zanie zewnêtrzne spó³dzielni w sto-
sunku do banku jest realizowane poprzez wp³aty
cz³onków oraz traktowane jest jako niezale¿ne
i jednoczeœnie w pe³ni wyczerpuj¹ce zobowi¹za-
nia z jednej strony cz³onka wobec spó³dzielni,
a z drugiej strony spó³dzielni wobec otoczenia,
które jest uprawnione do wymagania sp³aty odpo-
wiednich kredytów.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma… A, jeszcze pan senator.

Przepraszam bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, czy to stwierdzenie, ¿e musi

byæ uzasadnienie na piœmie, zamyka sprawê?
Przecie¿ ono mo¿e byæ dête, mo¿e nie odpowiadaæ
realiom. Czy jest mo¿liwoœæ jakiegoœ odwo³ania
siê i uzyskania ponownej odpowiedzi, równie¿ na
piœmie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W spó³dziel-
ni mieszkaniowej, która ma przecie¿ charakter
korporacji, dobrowolnego zrzeszenia cz³onków,
zawsze istnieje mo¿liwoœæ odwo³ywania siê na
drodze spó³dzielczej od wysokoœci op³at czy te¿
nawet, w tym przypadku, od uzasadnienia, bo po-
przez kwestionowanie uzasadnienia mo¿emy do-
wodziæ, ¿e wysokoœæ op³at jest niew³aœciwa. To
jest pierwsza œcie¿ka, dostêpna co do zasady
cz³onkom spó³dzielni. Oczywiœcie cz³onek
spó³dzielni mo¿e odwo³aæ siê od wysokoœci op³at
w postêpowaniu s¹dowym. W takim przypadku
trwaj¹cy przewód s¹dowy mo¿e wyczerpaæ ¿¹da-
nie cz³onka co do uznania tej wysokoœci op³at za
niew³aœciw¹ lub te¿ potwierdziæ zasadnoœæ takich
zmian op³at, o których na przyk³ad poinformowa-
ny zosta³ cz³onek spó³dzielni w trybie okreœlonym
w ustawie.

Do czêœci op³at mo¿na stosowaæ równie¿ wy-
móg dotycz¹cy pisemnego uzasadnienia kalku-
lacji tych op³at. W przypadku ustawy o ochronie
praw lokatorów element kalkulacyjny wystêpuje.
Zreszt¹ w przypadku pewnych zmian op³at czyn-
szowych kalkulacja musi byæ dostarczona na-
jemcy, on na podstawie tej kalkulacji ocenia, czy

uzasadnienie t¹ w³aœnie kalkulacj¹ jest prawid-
³owe. W przypadku spó³dzielni mieszkaniowych
czêœæ op³at nie wymaga kalkulowania, jest prze-
noszona wprost, jak na przyk³ad podatek od nie-
ruchomoœci. Tytu³ zwi¹zany z u¿ytkowaniem
wieczystym gruntu te¿ jest przenoszony wprost
na cz³onków i tutaj trudno mówiæ o jakiejkolwiek
kalkulacji. Ale ju¿ w przypadku czynszu czy fun-
duszu remontowego mo¿na od spó³dzielni wy-
magaæ, aby uzasadnienie – a znaczenie s³owa
„uzasadnienie” jest bardzo szerokie – by³o w ja-
kiejœ czêœci powi¹zane z kalkulowaniem zwi¹za-
nym na przyk³ad z zamiarami dotycz¹cymi wy-
datkowania funduszu remontowego czy te¿ ko-
sztami ponoszonymi przez spó³dzielnie choæby
z samego faktu, ¿e ona istnieje, mówi¹c ju¿ tak
bardzo obrazowo i szeroko. Wydaje siê, ¿e prak-
tyka ³atwiej dowiedzie, w jakim kszta³cie uzasa-
dnienie bêdzie wyczerpywaæ ciekawoœæ, zainte-
resowanie, ale równie¿ potrzebê cz³onków
spó³dzielni co do jakoœci informowania o jednej
z najwa¿niejszych cech dzia³alnoœci spó³dzielni,
mianowicie pokrywaniu kosztów wynikaj¹cych
z funkcjonowania zasobu mieszkaniowego,
a tak¿e i samej korporacji.

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê, Panie Ministrze, za to szerokie wyjaœ-

nienie. Ale jest i druga sprawa. Rodzina planuje
swoje dochody, pensjê czy emeryturê, i wydatki
na ogó³ miesiêcznie. Czy termin czternastu dni
nie bêdzie czasami burzyæ, powiedzmy, tego ro-
dzinnego bud¿etu? Czy nie mo¿na by³oby jednak
przyj¹æ, ¿eby to by³o trzydzieœci dni?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Odpowiada-

j¹c na tak szczegó³owe pytanie, chcia³bym zauwa-
¿yæ, ¿e na pocz¹tku swojego wyst¹pienia podnios-
³em kwestiê bardzo istotn¹ z punktu widzenia
bezpieczeñstwa wszystkich cz³onków spó³dzielni
i spó³dzielni mieszkaniowej jako korporacji, mia-
nowicie odpowiednie jakoœci przep³ywów finanso-
wych. Gdybyœmy w tym przypadku kierowali siê
ide¹ dba³oœci o pojedyncz¹ rodzinê, to moglibyœ-
my dokonaæ zak³ócenia tej cechy prawid³owoœci
przep³ywu, która w koñcu decyduje o jakoœci
dzia³ania spó³dzielni, ale te¿ o tym, ¿e jakiekol-
wiek zawirowania na tym polu nie s¹ przenoszo-
ne, bo odnosz¹ siê póŸniej do dodatkowych kosz-
tów, równie¿ na tê rodzinê, która mia³aby proble-
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my, tak jak to okreœli³ pan senator. Dlatego tak¹
regulacj¹ nie mo¿emy tak bardzo uszczegó³awiaæ
przepisów, nawet w formie ochrony. Wydaje siê,
¿e ta regulacja w sposób wystarczaj¹cy wyczerpu-
je kwestiê takiej ochrony.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma chêtnych do zadawania pytañ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt siê nie zapisa³ do g³osu. Wo-

bec tego dyskusjê zamykam.
Informujê równie¿, ¿e trzecie czytanie projektu

ustawy rozpatrywanego jako ostatni punkt po-
rz¹dku obrad odbêdzie siê ju¿ razem z g³osowa-
niami.

Proszê o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark:
Posiedzenie Komisja Zdrowia w sprawie rozpa-

trzenia wniosków zg³oszonych w trakcie debaty
do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, prze-
chowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narz¹dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks karny, zawartej w druku
senackim nr 585, odbêdzie siê w dniu dzisiejszym
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali nr 182.

Nastêpny komunikat. Posiedzenie Komisji Œro-
dowiska, dotycz¹ce rozpatrzenia wniosków zg³o-
szonych podczas debaty do ustawy o systemie za-
rz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i in-
nych substancji, odbêdzie siê w dniu dzisiej-
szych, to jest 16 lipca 2009 r., piêtnaœcie minut po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

I ostatni komunikat. Uprzejmie informujê, ¿e
posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich odbêdzie siê w dniu 23 lipca
o godzinie 12.15 w sali nr 102. Porz¹dek obrad:
godzina 12.15 – rozpatrzenie wniosków zg³oszo-
nych na 38. posiedzeniu Senatu do projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu;
projekt ten znajduje siê w druku senackim
nr 560. Bêdzie to posiedzenie wspólne z Komisj¹
Ustawodawcz¹. I o godzinie 13.00 – rozpatrzenie
ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na rok
2009, druk sejmowy nr 2163, w czêœciach w³aœci-
wych zakresowi pracy komisji. Podpisa³ siê prze-
wodnicz¹cy Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich, Zbigniew Szaleniec.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy ja dobrze
us³ysza³em, nie dziœ, tylko 23 lipca, tak?)

Tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tych poprawek

dziœ nie bêdzie?)

Nie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, og³aszam pó³toragodzinn¹

przerwê i zapraszam na g³osowania.
(G³osy z sali: Dziêkujemy bardzo.)
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 32
do godziny 17 minut 00)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: trzecie czy-

tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwa-
rancji zap³aty za roboty budowlane.

Pañstwo Senatorowie, proszê zaj¹æ miejsca
i skoñczyæ rozmowy.

(G³os z sali: Zacznijmy od pierwszego punktu,
Panie Marsza³ku, bo nie ma jeszcze sprawozdaw-
cy, senatora Trzciñskiego.)

Nie ma Trzciñskiego? A gdzie jest Trzciñski?
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwo-
wym Ratownictwie Medycznym.

Komisja Zdrowia oraz mniejszoœæ Komisji
Zdrowia przedstawi³y projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Druk nr 598A.

W pierwszej kolejnoœci odbêdzie siê g³osowanie
nad poprawkami, a nastêpnie nad ustaw¹ w ca³o-
œci.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza nadaje
nowe brzmienie definicji centrum urazowego. Po-
prawka szósta stanowi jej konsekwencjê.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 75 senatorów 74 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 1)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga ma na celu doprecyzowanie

okreœlenia uczelni medycznych wspó³pracu-
j¹cych z centrum urazowym…

(G³os z sali: Jest jeszcze wniosek mniejszoœci)
Przepraszam, wniosek mniejszoœci ma charak-

ter jêzykowy. Przyjêcie wniosku mniejszoœci spo-
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woduje odpowiedni¹ modyfikacjê poprawek pier-
wszej i czwartej oraz art. 3.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 81 senatorów 33 g³osowa³o za, 47 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 2)
Wniosek mniejszoœci zosta³ odrzucony.
Poprawka druga precyzuje okreœlenie uczelni

medycznych wspó³pracuj¹cych z centrum urazo-
wym.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 83 senatorów 80 g³osowa³o za, 3 – przeciw.

(G³osowanie nr 3)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹ i siódm¹ g³osujemy

³¹cznie. Poprawka trzecia zmierza do doprecyzo-
wania w zakresie struktury centrów urazowych.
Siódma stanowi jej konsekwencjê.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 84 senatorów 82 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Poprawki przyjête.
Poprawka czwarta ma na celu uœciœlenie ure-

gulowania dotycz¹cego dalszego postêpowania
w sprawie leczenia pacjenta po opuszczeniu przez
niego centrum urazowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 87 by³o za. (G³oso-

wanie nr 5)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 senatorów 86 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 6)
Dziêkujê.
Poprawka przyjêta.
G³osowanie nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medy-
cznym.

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o za-
rz¹dzaniu kryzysowym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, która przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie.

Senator Zbigniew Meres proszony jest o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze…
(G³osy z sali: Ju¿ powinien byæ.)
Panie Generale, proszê bardzo.
Senator Meres ju¿ jest przy mównicy.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej mam zaszczyt przed-
stawiæ sprawozdanie z posiedzenia komisji, które
odby³o siê w dniu 15 lipca 2009 r.

Komisja po rozpatrzeniu wniosków zg³oszo-
nych w toku debaty w dniu 15 lipca bie¿¹cego ro-
ku nad ustaw¹ o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu
kryzysowym przedstawia Wysokiemu Senatowi
nastêpuj¹ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ wnioski zawarte
w punktach: pierwszym, pi¹tym, dziewi¹tym,
dwunastym, dwudziestym pierwszym, dwudzie-
stym szóstym, trzydziestym i trzydziestym dru-
gim.

PanieMarsza³ku,WysokaIzbo,dziêkujêzauwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy, Idczak b¹dŸ

Cichoñ, chc¹ zabraæ g³os? Nie.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania

najpierw nad poprawkami, a potem nad ustaw¹
w ca³oœci.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
(G³osy z sali: Nie dzia³a, nie dzia³a!)
(Rozmowy na sali)
Teraz dzia³a?
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 8)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga modyfikuje definicjê ochrony

infrastruktury krytycznej.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Poproszê o wyniki.
Na 86 senatorów 38 – za, 48 – przeciw. (G³oso-

wanie nr 9)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzecia zmierza do zachowania do-

tychczasowej definicji planowania cywilnego.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 86 senatorów 37 – za, 48 – przeciw, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 10)
Poprawka odrzucona.
Nad poprawkami: czwart¹, siedemnast¹, dzie-

wiêtnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹ trzeci¹ i dwu-
dziest¹ czwart¹, g³osujemy ³¹cznie. Przywracaj¹
one w ustawie instytucjê Narodowego Systemu
Pogotowia Kryzysowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 38 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 11)
Poprawki odrzucone.
Poprawka pi¹ta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 86 g³osowa³o za, 2 – przeciw.

(G³osowanie nr 12)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta modyfikuje katalog zadañ

z zakresu planowania cywilnego o wskazanie, ¿e
obejmuje on tak¿e gromadzenie i przetwarzanie
informacji o mo¿liwych do u¿ycia si³ach i œrod-
kach w sytuacjach kryzysowych, stanów nadzwy-
czajnych i w czasie wojny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 86 senatorów 39 g³osowa³o za, 47 – przeciw.

(G³osowanie nr 13)
Poprawka odrzucona.
Poprawka siódma wskazuje, ¿e zadania z za-

kresu planowania cywilnego powinny uwzglê-
dniaæ tak¿e racjonalne gospodarowanie si³ami
i œrodkami w sytuacjach kryzysowych, stanów
nadzwyczajnych i w czasie wojny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 38 – za, 49 – przeciw, 1 wstrzy-

ma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)
Poprawka odrzucona.
Poprawka ósma wskazuje, ¿e zadania z zakre-

su planowania cywilnego powinny uwzglêdniaæ
równie¿ zapewnienie ludziom warunków prze-
trwania w sytuacjach kryzysowych, stanach nad-
zwyczajnych i w czasie wojny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 38 – za, 50 – przeciw. (G³oso-

wanie nr 15)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter precyzu-

j¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 73 – za, 14 – przeciw, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 16)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta rozszerza zakres za³¹czni-

ków funkcjonalnych planu g³ównego o organiza-
cjê ochrony przed zagro¿eniami radiacyjnymi,
biologicznymi i chemicznymi.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 38 – za, 50 – przeciw. (G³oso-

wanie nr 17)
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Poprawka odrzucona.
Poprawka jedenasta zmierza do przywrócenia

dotychczasowej treœci przepisowi wskazuj¹cemu,
¿e koordynacja przygotowania raportu o zagro¿e-
niach bezpieczeñstwa narodowego nale¿y tylko
do prezesa Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 87 senatorów 37 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 18)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dwunasta ma na celu uchylenie

przepisu nak³adaj¹cego na w³aœcicieli oraz posia-
daczy obiektów infrastruktury krytycznej obo-
wi¹zków niewynikaj¹cych z aktu prawa powsze-
chnie obowi¹zuj¹cego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 66 g³osowa³o za, 21 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 19)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta modyfikuje zasady spo-

rz¹dzania jednolitego wykazu obiektów, urz¹dzeñ
i us³ug wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury kry-
tycznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 86 senatorów 36 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 20)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czternasta dodaje do ustawy prze-

pis upowa¿niaj¹cy Radê Ministrów do okreœle-
nia w drodze rozporz¹dzenia zasad i trybu
w³¹czania do jednolitego wykazu obiektów in-
stalacji, urz¹dzeñ i us³ug wchodz¹cych w sk³ad
infrastruktury krytycznej z podzia³em na syste-
my.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 38 – za, 50 – przeciw. (G³oso-

wanie nr 21)
Poprawka odrzucona.

Nad poprawkami piêtnast¹, szesnast¹ i osiem-
nast¹ g³osujemy ³¹cznie. Przywracaj¹ one do
ustawy instytucjê planu ochrony infrastruktury
krytycznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 38 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 22)
Poprawki odrzucone.
Poprawka dwudziesta pierwsza wskazuje, ¿e

jednym z zadañ Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñ-
stwa jest wspó³dzia³anie z podmiotami, komórka-
mi i jednostkami organizacyjnymi Organizacji
Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego, Unii Europej-
skiej oraz innych organizacji miêdzynarodowych,
odpowiedzialnymi za zarz¹dzanie kryzysowe
i ochronê infrastruktury krytycznej.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 23)
Poprawka przyjêta.
Poprawki: dwudziesta druga, dwudziesta

pi¹ta, dwudziesta ósma, dwudziesta dziewi¹ta
i trzydziesta pierwsza, które bêd¹ przeg³osowane
³¹cznie, zmierzaj¹ do uchylenia przepisów, na
podstawie których niektóre zadania z zakresu za-
rz¹dzenia kryzysowego powinny byæ podejmowa-
ne we wspó³dzia³aniu z szefem Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
88 obecnych, za g³osowa³o 38, przeciw – 50.

(G³osowanie nr 24)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwudziesta szósta ma charakter re-

dakcyjny.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
84 obecnych, 83 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 25)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma modyfikuje prze-

pis nak³adaj¹cy na organy administracji publicznej
oraz posiadaczy obiektów infrastruktury krytycznej
obowi¹zek przekazywania szefowi Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego bêd¹cych w ich posiada-
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niu informacji dotycz¹cych zagro¿eñ o charakterze
terrorystycznym dla tej infrastruktury.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych, 38 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 26)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzydziesta ma charakter doprecyzo-

wuj¹cy.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
86 obecnych, 72 g³osowa³o za, 14 – przeciw.

(G³osowanie nr 27)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga odsuwa o rok datê

wejœcia w ¿ycie przepisu zobowi¹zuj¹cego jedno-
stki samorz¹du terytorialnego do tworzenia rezer-
wy celowej na realizacjê zadañ w³asnych z zakre-
su zarz¹dzania kryzysowego.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Wyniki.
85 obecnych, 84 g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 28)
Poprawka przyjêta.
G³osowanie nad ca³¹ uchwa³¹.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
88 obecnych, 52 g³osowa³o za, 36 – przeciw.

(G³osowanie nr 29)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej, które przygotowa³y
wspólne sprawozdanie; druk nr 610Z.

Pan senator Wies³aw Dobkowski jest sprawo-
zdawc¹ komisji.

Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej przedstawiæ ³¹czne sprawozdanie
z posiedzenia komisji; druk nr 610Z.

Komisje, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu
15 lipca 2009 r. wniosków zg³oszonych w toku deba-
ty w dniu 15 lipca 2009 r. nad ustaw¹ o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przedstawiaj¹ Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki
pierwsz¹, trzeci¹, siódm¹ i ósm¹. Pozosta³e popraw-
ki nie uzyska³y wiêkszoœci w komisji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca, to znaczy pan senator
Rulewski, chc¹ jeszcze zabraæ g³os?

(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê. Nie.
Zatem najpierw g³osujemy nad poprawkami.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza zmierza

do ujednolicenia terminologii ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 30)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga rezygnuje ze zwolnienia od

podatku œwiadczeñ pieniê¿nych oraz wprowadza
zwolnienie wartoœci bonów, talonów i innych
znaków uprawniaj¹cych do ich wymiany na to-
wary lub us³ugi.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

48* – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 31)

Poprawka odrzucona.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjno-

-porz¹dkuj¹cy.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych, wszyscy za. (G³osowanie nr 32)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta zwiêksza kwotê woln¹ od

podatku z 380 z³ do 500 z³.
Obecnoœæ.
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Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów, 39 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 33)
Odrzucona.
Poprawka pi¹ta wprowadza zwolnienie od podat-

ku wartoœci bonów, talonów i innych znaków upra-
wniaj¹cych do ich wymiany na towary lub us³ugi.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 34)

Poprawka odrzucona.
Poprawka szósta wprowadza zwolnienie od po-

datku wartoœci bonów, talonów i innych znaków
uprawniaj¹cych do ich wymiany na towary lub
us³ugi, wskazuj¹c, ¿e znaki te s¹ œwiadczeniami
rzeczowymi.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³oso-
wa³o. (G³osowanie nr 35)

Poprawka odrzucona.
Poprawka siódma zmierza do zastosowania

w³aœciwej techniki legislacyjnej.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 36)
Poprawka ósma wprowadza czternastodniowy

okres vacatio legis.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
87 obecnych, 86 g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 37)
Poprawka przyjêta.
G³osowanie na uchwa³¹ w ca³oœci, Wysoki Se-

nacie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê. Proszê o wyniki.
87 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 38)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych.

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ³agodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przed-
siêbiorców.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, które po debacie przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie; druk
nr 609Z.

Senator sprawozdawca Mieczys³aw Augustyn
jest ju¿ na mównicy.

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Po³¹czone komisje w przypadku tej ustawy

popar³y wniosek, zawarty w punkcie oznaczo-
nym rzymsk¹ jedynk¹, o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ zabraæ

g³os? Nie.
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania, najpierw nad

wnioskiem o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za,

38 przeciw. (G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ³agodze-
niu skutków kryzysu ekonomicznego dla praco-
wników i przedsiêbiorców.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu ban-
ków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawki do ustawy. W pierwszej
kolejnoœci g³osujemy nad poprawk¹ komisji,
a nastêpnie nad ca³oœci¹ uchwa³y.

Poprawka formu³uje przepis zmieniaj¹cy
w sposób uwzglêdniaj¹cy zasady techniki prawo-
dawczej.

(G³os z sali: Ale jeszcze senator Motyczka…)
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Antoni Motyczka: No trudno, wra-

cam…)
(Weso³oœæ na sali)
Panie Senatorze, bardzo dziêkujê, ale nie mia-

³em pana w scenariuszu. (Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Ale niech zag³osuje.)
Tak, czekamy na pana senatora. Jestem wzru-

szony, dziêkujê bardzo.
88 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat, ³¹cznie z panem senatorem Antonim Motycz-
k¹, podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy…

(G³os z sali: Nie, jeszcze g³osowanie nad ca³o-
œci¹,)

(G³os z sali: To by³a poprawka, teraz ca³oœæ.)
Przepraszam…
(G³os z sali: Teraz ca³oœæ.)
Przepraszam bardzo. G³osujemy nad uchwa³¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 41)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dziel-
czych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych.

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rol-
nym w 2010 r.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, która przygotowa³a spra-
wozdanie; druk nr 599Z.

Pan senator Przemys³aw B³aszczyk jest tym ra-
zem wezwany.

Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu dzi-

siejszym rozpatrzy³a wnioski zg³oszone w czasie
dyskusji w dniu wczorajszym do ustawy o po-
wszechnym spisie rolnym i rekomenduje…

Senator Piotr Andrzejewski:

Przepraszam bardzo, w kwestii formalnej. Ja
wycofujê poprawkê czternast¹ w zwi¹zku z popar-

ciem poprawki piêtnastej. Senator Piotr £ukasz
Juliusz Andrzejewski – mówiê to, gdyby ktoœ nie
wiedzia³, czyja to poprawka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czternasta wycofana.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Dobrze, Panie Senatorze, uwzglêdniê to pod-

czas wyczytywania poprawek. W razie czego pro-
szê mi przypomnieæ.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Komisja rekomenduje poprawki: pierwsz¹,

drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ós-
m¹, dziewi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹, trzynast¹,
piêtnast¹, szesnast¹, siedemnast¹ i osiemnast¹.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
(G³os z sali: O, teraz…)
I teraz pan senator powinien siê odezwaæ.
(G³os z sali: W³aœnie.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Podtrzymujê to, co

powiedzia³em.)
Czternasta. Czy ktoœ chce podtrzymaæ czterna-

st¹ poprawkê?
(G³os z sali: Nie.)
Wycofana, nikt jej nie podtrzymuje. Dobrze,

wycofaliœmy j¹.
G³osujemy najpierw nad poprawkami: pier-

wsz¹, szóst¹, ósm¹, trzynast¹ i siedemnast¹. G³o-
sujemy nad nimi ³¹cznie. Przenosz¹ one termin
przeprowadzenia spisu rolnego z jesieni na wios-
nê 2010 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê i proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 37 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 42)
Poprawki odrzucone.
Druga poprawka ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów…
(G³os z sali: Nie tak szybko!)
(G³os z sali: Prawo i Sprawiedliwoœæ nad¹¿a.)
To nie zmienia wyników.
Na 88 senatorów 84 g³osowa³o za, 4 nie g³oso-

wa³o. (G³osowanie nr 43)
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Proszê pañstwa, g³osowanie nad poprawk¹
mia³o skutek pozytywny: zosta³a ona przyjêta.

Trzecia i dwunasta eliminuj¹ z treœci przepisów
niepotrzebne powtórzenia normy stanowi¹cej, ¿e
badanie metod produkcji rolnej wchodzi w sk³ad
powszechnego spisu rolnego.

(G³os z sali: Szybciej, szybciej!)
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 44)
Przyjête.
Czwarta doprecyzowuje przepis poprzez wyraŸ-

ne wskazanie kompetencji prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego do prowadzenia bazy da-
nych spisu rolnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 45)
Przyjêta.
Poprawka pi¹ta koreluje treœæ zdania drugiego

przepisu ze zdaniem pierwszym.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Siódma poprawnie konstruuje odes³anie do in-

nego przepisu…
(G³os z sali: Wyniki!)
(G³os z sali: A odczytanie wyników?)
A, przepraszam.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 46)
(G³os z sali: I teraz siódma.)
Siódma poprawnie konstruuje odes³anie do in-

nego przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 47)
Przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu usuniêcie z ba-

zy danych informacji pozwalaj¹cych na identyfi-
kacjê osób fizycznych i jednostek organizacyj-
nych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 54 g³osowa³o za, 35 – przeciw.

(G³osowanie nr 48)
Przyjêta.
Poprawka jedenasta usuwa z przepisu niepo-

trzebne podkreœlenie, ¿e normê prawn¹ stosuje
siê na terytorium ca³ego kraju.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
88 obecnych senatorów, 83 g³osowa³o za,

4 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 49)
Przyjêta.
Czternasta zosta³a wycofana.
Piêtnasta przyznaje kompetencjê do wydania

rozporz¹dzenia w sprawie audycji propaguj¹cych
spis rolny Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
w porozumieniu z Rad¹ Ministrów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 39 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 50)
Odrzucona.
Szesnasta i osiemnasta, przeg³osowywane

³¹cznie, zastêpuj¹ wyraz „e-mail” polskim odpo-
wiednikiem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 51)
Przyjêta.
Uchwa³a w ca³oœci, Wysoki Senacie.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 52)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o powsze-
chnym spisie rolnym w 2010 r.

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy…

(G³os z sali: Siódmy, siódmy!)
(G³os z sali: Nie, ósmy, ósmy.)
Ósmy.
(G³os z sali: Dobra, przepraszam, dobra.)
Tak, tak, tutaj s¹ zmiany wynikaj¹ce z tego, ¿e

niektórzy senatorowie reprezentuj¹ nas w Sejmie,
wiêc musimy byæ elastyczni, Wysoki Senacie.
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Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o praktykach absolwen-
ckich.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, które przygotowa³y wspólne sprawozdanie.
To druk nr 590Z.

Przedstawia je pan senator Mieczys³aw Augu-
styn. Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Po³¹czone komisje rekomenduj¹ przyjêcie po-
prawek: drugiej, trzeciej, czwartej… przepra-
szam, drugiej, trzeciej, pi¹tej, ósmej oraz od dzie-
si¹tej do czternastej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca, senator Wiatr, chc¹ za-
braæ g³os?

(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê.
G³osujemy zatem nad poprawkami, a potem

nad ca³oœci¹.
Proszê pañstwa, nad pierwsz¹ i dziewi¹t¹ po-

prawk¹ g³osujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do uzu-
pe³nienia katalogu podmiotów, które mog¹ przyj-
mowaæ praktykanta na praktykê, o jednostki or-
ganizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej,
a tak¿e umo¿liwiaj¹ odbywanie praktyki absol-
wenckiej osobom, które ukoñczy³y co najmniej
gimnazjum. Jednoczeœnie poprawki te zmieniaj¹
redakcjê przepisów.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 38 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Poprawki odrzucone.
Druga uzupe³nia katalog podmiotów, które

mog¹ przyjmowaæ praktykanta na praktykê o je-
dnostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowo-
œci prawnej.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 54)
Przyjêta.

Trzecia i pi¹ta, g³osujemy nad nimi ³¹cznie. Ma-
j¹ one na celu umo¿liwienie odbywania praktyki
absolwenckiej osobom, które ukoñczy³y co naj-
mniej gimnazjum, w tym tak¿e osobom, które po-
siadaj¹ œwiadectwo ukoñczenia szko³y za grani-
c¹, uznane za równorzêdne œwiadectwu ukoñcze-
nia polskiego gimnazjum.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Przyjête.
Czwarta zmienia górn¹ granicê wieku umo¿li-

wiaj¹c¹ odbywanie praktyki absolwenckiej z trzy-
dziestu na trzydzieœci piêæ lat.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 56)

Odrzucona.
Poprawka szósta… Przepraszam, teraz siód-

ma, bo szósta ju¿… Wprowadza ona zasadê od-
p³atnoœci za praktykê absolwenck¹ oraz wyj¹tek,
zgodnie z którym praktyka bêdzie mog³a byæ od-
bywana nieodp³atnie w przypadku, gdy tygodnio-
wy wymiar czasu praktyki nie przekracza piêtna-
stu godzin.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 37 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Poprawka odrzucona.
Poprawka ósma zmierza do sformu³owania

odes³ania zgodnie z zasadami techniki prawo-
dawczej.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 58)
Przyjêta.
Dziesi¹ta ma na celu wyeliminowanie ewen-

tualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych co do
sposobu rozwi¹zania umowy o praktykê absol-
wenck¹, przyznaj¹c jednoznacznie ka¿dej ze
stron prawo do rozwi¹zania umowy przez z³o¿enie
oœwiadczenia drugiej stronie.

Obecnoœæ.
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Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Przyjêta.
Jedenasta to zmiana o charakterze redakcyj-

nym.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Wyniki.
89 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 60)
Przyjêta.
Dwunasta eliminuje z ustawy zbêdne oznacze-

nie rocznika, numeru i pozycji dziennika urzêdo-
wego.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 senatorów 83 – za, 2 senatorów nie g³oso-

wa³o. (G³osowanie nr 61)
Przyjêta.
Trzynasta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 62)
Przyjêta.
Czternasta ma na celu umo¿liwienie prakty-

kantowi nabycia b¹dŸ utrzymania statusu bezro-
botnego, precyzuj¹c jednoczeœnie kwestie doty-
cz¹ce prawa do zasi³ku.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 63)
Przyjêta.
Uchwa³a w ca³oœci, Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 64)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o prak-
tykach absolwenckich.

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej, które przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie, zawarte
w druku nr 591Z.

Przedstawi je senator sprawozdawca Jan Ru-
lewski.

Panie Senatorze…

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje wieczorem nie przyjê³y

¿adnego wniosku, to znaczy nie przyjê³y
wniosku rz¹dowego, nie przyjê³y wniosku, aby
przyj¹æ ustawê bez poprawek, ani te¿ nie przy-
jê³y poprawek. Wobec tego rozstrzygniêcie le-
¿y… Mo¿na powiedzieæ: Janek Rulewski pad³,
bo jego wniosków nie przyjêto. Ale mam roz-
wi¹zanie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: S³ucham,
Panie Senatorze.)

Wycofujê swoje poprawki.
(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci…
(G³os z sali: Ja w sprawie formalnej mam pyta-

nie.)
…komisji, pana senatora Augustyna, o przed-

stawienie wniosku mniejszoœci.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Proszê o przyjêcie ustawy bez poprawek.
(G³os z sali: Ja przejmujê poprawki.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senator wnioskodawca, Jan Rulewski,

i pozosta³y sprawozdawca, Piotr Gruszczyñski,
chc¹ zabraæ g³os? Nie chc¹.

Proszê pañstwa, poprawki senatora Rulew-
skiego zosta³y podtrzymane, ale g³osujemy naj-
pierw nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Jest to wniosek mniejszoœci.

Proszê pañstwa, proszê, przycisk obecnoœci.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

38 – przeciw. (G³osowanie nr 65)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tka-
nek i narz¹dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks karny.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Zdrowia. Pan senator Micha³ Ok³a przedstawi
sprawozdanie, zawarte w druku nr 585Z.

Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W przerwie odby³o siê posiedzenie senackiej

Komisji Zdrowia. Komisja jednog³oœnie przyjê³a
wszystkie piêæ poprawek i jednog³oœnie rekomen-
duje przyjêcie ustawy z poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator chce zabraæ g³os jako wnios-

kodawca?
(Senator Micha³ Ok³a: Nie.)
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie, dobrze, ale musia³em o to zapytaæ.
Nad poprawkami pierwsz¹, czwart¹ i pi¹t¹ g³o-

sujemy ³¹cznie. Proszê pañstwa, to s¹ poprawki,
które ujednolicaj¹ terminologiê, jak¹ pos³uguje
siê ustawa, z terminologi¹ innych aktów praw-
nych zwi¹zanych z t¹ problematyk¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 66)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga ma na celu wy³¹czenie oœrod-

ków kwalifikuj¹cych do przeszczepienia z podle-
gania kontroli w zakresie dzia³alnoœci objêtej po-
zwoleniami. Prowadzenie tego rodzaju dzia³alno-
œci nie wymaga pozwolenia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia wprowadza podstawê praw-

n¹ dokonywania kontroli oœrodków kwalifiku-
j¹cych do przeszczepienia w zakresie wymagañ
okreœlonych w ustawie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 68)
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad ca³oœci¹

ustawy.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze-
pianiu komórek, tkanek i narz¹dów oraz o zmianie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o systemie zarz¹dzania emi-
sjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Œro-
dowiska, która przygotowa³a sprawozdanie, za-
warte w druku nr 587Z.

Pan senator Krzysztof Majkowski ju¿ jest przy
mównicy.

Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja po rozpatrzeniu na posiedzeniu

w dniu 16 lipca 2009 r. wniosków zg³oszonych
podczas debaty nad ustaw¹ o systemie zarz¹dza-
nia emisjami gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji przedstawia Wysokiemu Senatowi nastê-
puj¹ce stanowisko: Wysoki Senat raczy przyj¹æ
poprawki drug¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, dwunast¹, trzynast¹ i piêtnast¹. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ zabraæ g³os? Nie.
Dziêkujê.

G³osujemy zatem najpierw nad poprawkami,
a potem nad uchwa³¹ w ca³oœci.
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Poprawka pierwsza zmierza do wyeliminowa-
nia nieprawid³owego odes³ania do przepisów nie-
funkcjonuj¹cych jeszcze w systemie prawa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga zmierza do umieszczenia

przepisu ust. 4 we w³aœciwym miejscu w struktu-
rze jednostki redakcyjnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 71)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby sposób

wykorzystania jednostek poch³aniania, sformu-
³owany w zmienianym przepisie, dotyczy³ projek-
tów wspólnych wdro¿eñ poza terytorium, a nie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta dotyczy doprecyzowania

odes³ania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 90 obecnych senatorów

41 g³osowa³o za, 49 – przeciw. (G³osowanie
nr 73)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta zapewnia spójnoœæ terminolo-

giczn¹ w ramach ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 74)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta zapewnia spójnoœæ termino-

logiczn¹ w ramach ustawy.
Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 75)
Proszê pañstwa, poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 76)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma ma na celu wprowadzenie

gwarancji finansowych dla polskich podmiotów
realizuj¹cych projekty wspólnych wdro¿eñ i me-
chanizmu czystego rozwoju.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 77)
Poprawka odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter porz¹dkowy

i polega na zamieszczeniu skrótu „Narodowy Fun-
dusz” oraz podaniu pe³nej nazwy „Krajowego ope-
ratora systemu zielonych inwestycji”.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 78)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta uzupe³nia odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 79)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta dostosowuje terminologiê

ustawy – Prawo ochrony œrodowiska do termino-
logii przedmiotowej ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 80)
Poprawka przyjêta.

38. posiedzenie Senatu w dniu 16 lipca 2009 r.
G³osowania 199

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Proszê pañstwa, nad poprawkami dwunast¹,
trzynast¹ i piêtnast¹ g³osujemy ³¹cznie. Powodu-
j¹ one przesuniêcie o rok obowi¹zku sporz¹dza-
nia przez podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska ra-
portu zawieraj¹cego informacjê o emisjach oraz
dokonania przez wojewódzkiego inspektora
ochrony œrodowiska oceny informacji zawartej
w takich raportach oraz wprowadzaj¹ regulacjê
przejœciow¹ odsuwaj¹c¹ do dnia 1 stycznia
2010 r. wejœcie w ¿ycie przepisu art. 56 pkt 7.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 81)
Poprawki przyjête.
Teraz mo¿emy g³osowaæ nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 82)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o systemie
zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i in-
nych substancji.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpie-
czeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ Korei, podpisanej w Warszawie
dnia 25 lutego 2009 roku.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa g³osujemy nad tym projektem
uchwa³y.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 83)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym po-
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Ko-
rei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009
roku.

Proszê pañstwa, powracamy do punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miê-

dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Organiza-
cj¹ do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)
w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji
do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego
w Hadze 5 sierpnia 2008 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Obro-
ny Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce pro-
jekty uchwa³ i wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 84)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Organizacj¹ do spraw Zakazu Broni
Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i im-
munitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni
Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sier-
pnia 2008 r.

Powracamy do punktu czternastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Protoko³u dodatkowego do Konwen-
cji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. doty-
cz¹cego przyjêcia dodatkowego znaku rozpo-
znawczego, przyjêtego w Genewie dnia 8 grudnia
2005 r. (Protokó³ III).

Komisja Spraw Zagranicznych wnosi o przyjê-
cie ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, mo¿emy g³osowaæ.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 85)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u dodatkowego do Konwencji Ge-
newskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotycz¹cego
przyjêcia dodatkowego znaku rozpoznawczego,
przyjêtego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r.
(Protokó³ III).

Proszê pañstwa, powracamy do punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej. Przygotowa³y one wspól-
ne sprawozdanie, zawarte w druku nr 593Z.

Sprawozdawc¹ jest pan senator Leon Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przepraszam za zamieszanie, ale w czasie g³o-

sowania by³em w Sejmie, jako przedstawiciel Se-
natu przedstawia³em projekt ustawy o uwierzy-
telnianiu dokumentów.

Rzeczywiœcie, 16 lipca 2009 r. odby³o siê posie-
dzenie dwóch komisji, Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz niektórych
innych ustaw. Komisje proponuj¹ Wysokiej Izbie
przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y sena-

tor sprawozdawca chc¹ zabraæ g³os?
Czy pan senator Andrzejewski chce zabraæ

g³os? Nie.
W takim razie najpierw g³osujemy nad wnios-

kiem o odrzucenie ustawy, a potem nad przyjê-
ciem ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Andrzejewskiego o odrzucenie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 8 g³osowa³o za, 50 –

przeciw, 26 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 86)

Wniosek zosta³ odrzucony.
W zwi¹zku z tym mo¿emy g³osowaæ nad wnios-

kiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 27 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 87)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz
niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu szesnastego porz¹dku
obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji o projekcie ustawy oraz zosta³a przepro-
wadzona dyskusja.

Przypominam, ¿e trzecie czytanie obejmuje tyl-
ko g³osowanie.

Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy
wprowadzi³y do niego poprawki i wnosz¹ o przyjê-
cie przez Senat projektu ustawy zawartego w dru-
ku nr 561S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Marka Trzciñskiego do reprezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych oraz projektem uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 88)
Dziêkujê.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy, upowa¿niaj¹c senatora Mar-
ka Trzciñskiego do reprezentowania stanowis-
ka naszej Izby w dalszych pracach nad projek-
tem.

Proszê pañstwa, jeszcze raz… A nie, teraz mu-
simy wróciæ, ju¿ wracam do samego pocz¹tku.

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad, to ma byæ
to. Tak? Pytam, ¿ebym siê nie pomyli³. Dobrze.

Powracamy do punktu osiemnastego po-
rz¹dku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o gwarancji zap³aty za roboty
budowlane.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na
trzydziestym pi¹tym posiedzeniu Senatu 17 czer-
wca. Senat skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Dodatkowe sprawozdanie znajduje siê w dru-
ku nr 404X.

Pan senator Marek Trzciñski proszony jest
o przedstawienie dodatkowego sprawozdania ko-
misji.

Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje nie popar³y wniosku zg³oszonego w to-

ku dyskusji i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zap³a-
ty za roboty budowlane oraz projektu uchwa³y
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy w wersji przedstawionej w druku nr 404S.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca Stanis³aw Bisztyga

chce zabraæ g³os?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie.)
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ pytania do

sprawozdawcy i wnioskodawcy.
(G³os z sali: Nie mog¹.)
Mog¹.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ale nie musz¹.)
Proszê pañstwa, nie widzê chêtnych do zadania

pytañ.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad poprawk¹, a nastêpnie nad
przyjêciem projektu w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ poprawk¹.

Poprawka wprowadza zasadê, ¿e udokumento-
wane przez inwestora koszty udzielenia gwarancji
zap³aty ponosz¹ w równych czêœciach inwestor
oraz wykonawca robót budowlanych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³oso-
wa³o. (G³osowanie nr 89)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad

projektem ustawy oraz uchwa³¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 90)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o gwarancji zap³aty za roboty budowlane i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy, upowa¿niaj¹c senatora Marka
Trzciñskiego do reprezentowania Senatu w dal-
szych pracach.

(G³osy z sali: A regulamin?)
Proszê pañstwa, chcê poinformowaæ, ¿e g³oso-

wania nad regulaminem nie bêdzie. Na tym koñ-
czymy g³osowania.

Wysoki Senacie, g³osowania siê zakoñczy³y,
a teraz pan senator sekretarz odczyta og³oszenie.

(Senator Ryszard Bender: Ale dlaczego nie ma
g³osowania?)

Nie wiem, tak mnie poinformowano, nie wiem,
dlaczego.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie odby³o siê
posiedzenie komisji.)

Aha, posiedzenie komisji siê nie odby³o. Tak?
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak.)
(Senator Ryszard Bender: Ale dlaczego siê nie

odby³o?)
Posiedzenie komisji odbedzie siê dwudziestego

trzeciego. Tak, Panie Senatorze?
Proszê bardzo, proszê wys³uchaæ og³oszenia.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Posiedzenie Prezydium Senatu odbêdzie siê za-

raz po zakoñczeniu obrad. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, proszê senatorów wyznaczo-

nych do reprezentowania Senatu o dalsz¹ pracê
w zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Wiêkszoœci senatorów dziêkujê. Do zobaczenia
za dwa tygodnie.

Pan senator Ryszard Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Oœwiadczenie kierujê do prezesa Rady Mini-

strów Rzeczypospolitej Polskiej, pana Donalda
Tuska.

Panie Premierze!
Niemiecki Federalny Trybuna³ Konstytucyjny

orzek³, ¿e traktat lizboñski ogranicza pozycjê
ustawodawcz¹ obu izb parlamentu Republiki Fe-
deralnej Niemiec, Bundestagu i Bundesratu,
a wiêc de facto narusza jej suwerennoœæ, przynaj-
mniej w tym zakresie. Federalny Trybuna³ Kon-
stytucyjny czyni z kolei podleg³ym Europejskie-
mu Trybuna³owi…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
Ja bardzo proszê o przeniesienie wszystkich

rozmów poza salê obrad Senatu.
Panie Senatorze, proszê kontynuowaæ.

Senator Ryszard Bender:
Ten stosuje przepisy tak zwanego prawa euro-

pejskiego. Prawa tego nie ustanawia Parlament
Europejski, nie posiada on bowiem inicjatywy
ustawodawczej. Tê monopolizuje Komisja Euro-
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pejska – organ wykonawczy Unii Europejskiej,
a tak zwane prawo europejskie stanowi¹ g³ównie
dyrektywy komisarzy europejskich.

Panie Premierze, Niemcy broni¹ uprawnieñ
ustawodawczych Bundestagu i Bundesratu, my
zaœ tkwimy w inercji. Nie mo¿emy udawaæ, ¿e wy-
rok federalnego trybuna³u jest wewnêtrzn¹ spra-
w¹ Niemiec. Republika Federalna niebawem za-
bezpieczy znacz¹cy obszar swojej suwerennoœci,
jej parlament utrzyma pe³n¹ moc ustawodaw-
cz¹, której nie unicestwi tak zwane prawo euro-
pejskie.

Panie Premierze, dostrzega pan chyba, ¿e wy-
rok Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego
stwarza szanse innym krajom europejskim? Ju¿
wczeœniej parlamentarzyœci czescy zwrócili siê
w tej sprawie do swego trybuna³u konstytucyjne-
go. Wspomniany wyrok stanowi szansê równie¿
dla Polski. Trzeba, by polski Trybuna³ Konstytu-
cyjny rozwa¿y³ konsekwencje, jakie dla polskiego
parlamentu, dla naszej suwerennoœci poci¹ga za
sob¹ traktat lizboñski sprzeczny z nasz¹ konsty-
tucj¹. Niemcy traktuj¹ swoj¹ konstytucjê powa¿-
nie. Dlaczego my tego nie czynimy, Panie Premie-
rze? Przecie¿ nasza konstytucja w art. 90 zezwala
przekazaæ czêœæ „kompetencji organów w³adzy
pañstwowej w niektórych sprawach”, podkreœ-
lam, „w niektórych”, wy³¹cznie organizacji miê-
dzynarodowej, a nie ¿adnemu pañstwu – nawet
tak znamienitemu pañstwu, jakim bêdzie Unia
Europejska po akceptacji traktatu lizboñskiego.

Panie Premierze, posiada pan konstytucyjne
prawo wyst¹pienia do Trybuna³u Konstytucyjne-
go w omawianej sprawie. Pañski wniosek w tej
kwestii uproœci³by i przyœpieszy³ procedurê,
a czas nagli. To prawda, art. 191 konstytucji po-
zwala wyst¹piæ do Trybuna³u Konstytucyjnego
równie¿ parlamentarzystom – piêædziesiêciu po-
s³om lub trzydziestu senatorom. O ile pan pre-
mier nie skorzysta z w³asnej inicjatywy, niech pan
raczy wyraziæ zgodê na konsensus, a¿eby do try-
buna³u wyst¹pili parlamentarzyœci nie tylko opo-
zycji, ale i koalicji, której pan przewodzi. Taka so-
lidarnoœæ parlamentarna ponad podzia³ami par-
tyjnymi, powodowana trosk¹ o utrzymanie zna-
cz¹cej roli Sejmu i Senatu w strukturach Unii Eu-
ropejskiej, sk³oni³aby zapewne Trybuna³ Konsty-
tucyjny do g³êbszej jurydycznej refleksji i odwagi.
Je¿eli nie wyst¹pimy do Trybuna³u Konstytucyj-
nego, by za wzorem Niemiec broniæ suwerennoœci
kraju i rangi polskiego parlamentu, pozostanie
nam, Panie Premierze, zgodziæ siê z ostrze¿eniem
przekazanym nam wszystkim w „Weselu” Stani-
s³awa Wyspiañskiego: „Mia³eœ, chamie, z³oty róg,
mia³eœ, chamie, czapkê z piór: czapkê wicher nie-
sie, róg huka po lesie, osta³ ci siê jeno sznur”.

Podpisano: Ryszard Bender, senator RP. War-
szawa, 16 lipca 2009 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Kolejne oœwiadczenie wyg³osi pani senator Ja-

nina Fetliñska.
Proszê bardzo.
Przypominam, ¿e wyg³aszanie oœwiadczeñ nie

mo¿e przekraczaæ piêciu minut. Pan senator Ben-
der otar³ siê o tê granicê.

(Senator Ryszard Bender: Otar³ siê, ale jeszcze
zosta³o kilkadziesi¹t sekund.)

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym wyg³osiæ dwa oœwiadczenia.
Pierwsze oœwiadczenie kierujê do ministra

spraw wewnêtrznych i administracji, pana Grze-
gorza Schetyny, i do prezydenta miasta sto³eczne-
go Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.

15 sierpnia przypada wa¿ne dla katolików
œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny,
a dla wszystkich Polaków jest to równie¿ rocznica
„Cudu nad Wis³¹”. Wydanie zezwolenia na to, aby
w tym w³aœnie dniu na warszawskim Bemowie
odby³ siê koncert Madonny, niezwykle perwersyj-
nej piosenkarki, s³yn¹cej z wielu skandali, w tym
o pod³o¿u religijnym, jest wielce nietaktowne i ra-
ni uczucia religijne i patriotyczne wielu miesz-
kañców Warszawy i wielu Polaków.

Jest wiele innych terminów, w których mo¿na
by³o zaplanowaæ d³ugo oczekiwany przez rzeszê fa-
nów piosenkarki koncert. Chocia¿ zawsze bêdzie
to koncert osoby, która buduje swoj¹ to¿samoœæ
artystyczn¹ na bluŸnierstwach, na podszywaniu
siê, choæby poprzez swój pseudonim, pod osobê,
która jest bardzo wa¿na dla wszystkich katolików.

Po koncertach tej artystki, szczególnie po wy-
konaniu utworu „Live to Tell”, kiedy piosenkarka
œpiewa w cierniowej koronie na g³owie, ukrzy¿o-
wana na neonowym disco-krzy¿u, pojawia siê
wiele s³ów krytyki – z Rzymu, Moskwy, Holandii
czy Niemiec.

Trudno mieæ szacunek dla piosenkarki, mimo
jej niew¹tpliwego talentu muzycznego, która ci¹g-
le balansuje na granicy dobrego smaku.

W zwi¹zku z tym, solidaryzuj¹c siê z wieloma
œrodowiskami w Polsce, nie tylko katolickimi,
zwracam siê do pana ministra i pani prezydent
z proœb¹ o zmianê decyzji zezwalaj¹cej na organi-
zacjê koncertu Madonny, zaplanowanego na
dzieñ 15 sierpnia 2009 r. na Lotnisku Bemowo
w Warszawie.

Pod tym oœwiadczeniem oprócz mnie podpisali
siê panowie senatorowie: Stanis³aw Piotrowicz,
Zdzis³aw Pupa, Kazimierz Jaworski, Adam Mas-
salski, Stanis³aw Kogut, Bronis³aw Korfanty, Sta-
nis³aw Karczewski, Stanis³aw Zaj¹c, W³adys³aw
Dajczak, Zbigniew Cichoñ, Stanis³aw Gogacz
i Grzegorz Banaœ. (Oklaski)
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I kolejne oœwiadczenie, kierujê je do prezesa
Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, i do mini-
stra spraw zagranicznych, pana Rados³awa Si-
korskiego.

Coraz czêœciej w niemieckiej prasie pojawiaj¹
siê niepokoj¹ce i karygodne doniesienia o tak
zwanych polskich obozach koncentracyjnych.
Niestety nie s¹ to pojedyncze epizody.

Sformu³owania typu „polski obóz zag³ady w So-
biborze”, czy „polski esesmañski obóz zag³ady”,
czy „polski obóz koncentracyjny w Treblince”, czy
te¿ informacje, jakoby w niemieckim obozie szko-
leniowym dla esesmanów szkoleni byli równie¿
Polacy, mo¿na znaleŸæ na ³amach miêdzy innymi
dzienników „Saarbrücker Zeitung”, „Der Freitag”,
czy te¿ na portalach internetowych, na przyk³ad:
www.die-newsblogger.de oraz www.fuldainfo.de.

Podawanie tak nieprawdziwych, skandalicz-
nych informacji przez niemieckie media obra¿a
czy wrêcz szkaluje nasz kraj. Nie mo¿emy zatem
w ¿aden sposób tego przemilczaæ czy te¿ uspra-
wiedliwiaæ, tylko powinniœmy te incydenty bez-
wzglêdnie nag³aœniaæ i potêpiaæ. Czas najwy¿szy
¿eby media, nie tylko polskie, ale i niemieckie,
przedstawia³y prawdziw¹ historiê.

Mimo ¿e kilkakrotnie polski rz¹d w podobnych
sprawach prosi³ o sprostowania, to w niemieckich
redakcjach nadal brak jakiejkolwiek reakcji i re-
fleksji, co jednoczeœnie daje kolejnym autorom
przyzwolenie na powielanie tych informacji.

Berliñski adwokatStefanHamburastwierdzi³, ¿e
ju¿ najwy¿szy czas, aby polski rz¹d nie ogranicza³
siê tylko do ¿¹dania sprostowañ, ale zacz¹³ wstêpo-
waæ w podobnych sprawach na drogê prawn¹.

W zwi¹zku z omawianym problemem zwracam
siê do pana premiera i do pana ministra z zapyta-
niem, co rz¹d polski oraz Ministerstwo Spraw Za-
granicznych zamierzaj¹ uczyniæ, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu siê terminów: „polskie obozy
koncentracyjne” czy te¿ „polskie obozy zag³ady”.

Pod tym oœwiadczeniem oprócz mnie podpisali
siê równie¿ senatorowie: Stanis³aw Piotrowicz,
Zdzis³aw Pupa, Kazimierz Jaworski, Adam Mas-
salski, Stanis³aw Kogut, Bronis³aw Korfanty, Sta-
nis³aw Karczewski, Stanis³aw Zaj¹c, Stanis³aw
Gogacz oraz Grzegorz Banaœ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê pana senatora Karczewskiego… A, prze-

praszam. No dobrze, skoro ju¿ poprosi³em pana
senatora…

(Senator Tadeusz Gruszka: Mo¿e jednak ja naj-
pierw, Panie Marsza³ku.)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Pan senator
ma samolot…)

Przepraszam, Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Inicjatywa, któr¹ podjê³a w swoim oœwiadcze-

niu pani senator Fetliñska, jest prawie identycz-
na z moj¹, z tym ¿e w moim oœwiadczeniu omówio-
ny zostanie inny, acz podobny incydent. Przeczy-
tam to oœwiadczenie, ale zanim to zrobiê, powiem,
¿e ja tak¿e móg³bym siê podpisaæ pod oœwiadcze-
niem pani Fetliñskiej.

Zwracam siê do ministra spraw zagranicz-
nych, pana Rados³awa Sikorskiego, w sprawie
wa¿nej z punktu widzenia zarówno prawdy hi-
storycznej, jak i wizerunku Polski w innych pañ-
stwach, a dotycz¹cej tak zwanych polskich obo-
zów zag³ady, o których to bardzo czêsto mówi¹
œwiatowe media.

Ostatnio, 13 lipca bie¿¹cego roku w Niem-
czech, podanego tu okreœlenia u¿y³a telewizja
N24, nazywaj¹c hitlerowski obóz zag³ady zlokali-
zowany w Sobiborze polskim obozem zag³ady So-
bibór. Mia³o to miejsce w zwi¹zku z informacj¹ na
temat oskar¿eñ wobec Johana Damjaniuka.

Jest to przyk³ad tylko z ostatniego czasu. Zape-
wne znane s¹ panu ministrowi podobne incyden-
ty. Uwa¿am, ¿e problem jest niezwykle istotny,
gdy¿ tego typu zdarzenia wskazuj¹ na ogromn¹
ignorancjê i nieznajomoœæ historii, tak bolesn¹
i wa¿n¹ dla ka¿dego Polaka. Zwracam siê wobec
tego do pana ministra z pytaniem, w jaki sposób
Ministerstwo Spraw Zagranicznych walczy z prze-
k³amaniami dotycz¹cymi hitlerowskich obozów
zag³ady zlokalizowanych na terenie Polski. Jakie
interwencje podejmuj¹ polskie ambasady? Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I teraz pan senator Karczewski.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje oœwiadczenie kierujê do marsza³ka Sena-

tu pana Bogdana Borusewicza.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W nocy z 14 na 15 listopada 1410 r. by³a burza,

pada³ deszcz, wia³ porywisty wiatr. Rano zza
chmur wyjrza³o s³oñce, towarzysz¹c wydarze-
niom, które uczyni³y pañstwo jagielloñskie jedn¹
z wa¿niejszych si³ europejskich. Noc z 15 na 16
lipca znowu by³a deszczowa i zimna, przez co
zmar³o wielu rannych pozostawionych na grun-
waldzkich polach. Myœlê, ¿e 16 lipca rano nawet
uczestnicy tych wydarzeñ nie potrafili jeszcze
oceniæ ich znaczenia, a wiêkszoœæ mieszkañców
naszego pañstwa, Polaków, Litwinów i Rusinów,
¯ydów i Ormian, Tatarów i Niemców dowiedzia³a
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siê o bitwie du¿o póŸniej. A czy dziœ po piêciuset
dziewiêædziesiêciu dziewiêciu latach my wszyscy
potrafimy ju¿ oceniæ wagê tego, co sta³o siê pod
Grunwaldem?

Grunwald to nie tylko krwawa rozprawa miê-
dzy dwiema rycerskimi armiami. Gdyby nie by³o
Grunwaldu, dziœ nasze ¿ycie wygl¹da³oby pewnie
inaczej, inaczej równie¿ wygl¹da³aby mapa Euro-
py. Ówczesny konflikt naszych przodków z Krzy-
¿akami to nie tylko bohaterskie czyny wojenne
Zawiszy Czarnego i Zyndrama z Maszkowic, ale
tak¿e nowatorska doktryna tolerancyjnej koegzy-
stencji prezentowana przez Paw³a W³odkowica
z Brudzenia na soborze w Konstancji, to skutecz-
na akcja dyplomatyczna informuj¹ca europejsk¹
opiniê publiczn¹ o istocie konfliktu koordynowa-
na przez podkanclerzego koronnego Miko³aja
Tr¹bê, to logistyka niezbêdna do zaopatrzenia
wielkiej armii, to wreszcie most na ³odziach przez
Wis³ê pod Czerwiñskiem – wielkie osi¹gniêcie na-
szych saperów.

W piêæset dziewiêædziesi¹t¹ dziewi¹t¹ rocznicê
bitwy pod Grunwaldem potrafimy ju¿ sine ira et
studio, bez gniewu i zawziêtoœci, oceniæ oddanie
ojczyŸnie, m¹droœæ i przemyœlnoœæ bohaterów
tamtych dni. Potrafimy oceniæ znaczenie wzorów
osobowych tamtej epoki dla wspó³czesnoœci.

Pokojowa s³u¿ba krajowi równie¿ wymaga rze-
telnoœci, m¹droœci, odwagi i cierpliwoœci. Dziœ,
w rocznicê jednej z tych bitew, które wp³ynê³y na
historiê Europy i Polski, apelujê do pana mar-
sza³ka o to, aby nasza Izba sta³a siê inspiratorem
przywrócenia zbiorowej œwiadomoœci Polaków,
pamiêci o bohaterach tamtej epoki, wojskowych,
dyplomatach, politykach, ró¿nych narodach za-
mieszkuj¹cych jagielloñsk¹ Polskê, których
³¹czy³a umiejêtnoœæ m¹drej i skutecznej s³u¿by
krajowi. Spróbujmy doprowadziæ do tego, aby
urzêdy i struktury odpowiedzialne za przygotowa-
nie kadry do s³u¿by publicznej siêga³y czêœciej do
tych wzorców osobowych w si³ach zbrojnych,
w s³u¿bie zagranicznej, administracji publicznej,
szko³ach i uczelniach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego ósmego

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zo-
stanie udostêpniony senatorom w terminie trzy-
dziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste ósme posiedzenie Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 03)
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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 75 81 83 84 87 86 88 86 86 86 88 88 86 88 88 88 88 87 88 86
Za 74 33 80 82 87 86 87 85 38 37 38 86 39 38 38 73 38 37 66 36
Przeciw 0 47 3 1 0 0 0 0 48 48 49 2 47 49 50 14 50 50 21 50
Wstrzyma³o siê 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
5 M. Augustyn - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
7 R.J. Bender + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
8 J. Bergier - - + - + - . . + + - + . - - + + + + +
9 S. Bisztyga - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
11 K. Bochenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B.M. Borusewicz - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
16 L. Cichosz + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
17 W. Cimoszewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czelej + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
19 W. Dajczak + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
22 J. Duda - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + + + + - + + + + . + + + + - +
24 P.K. G³owski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
26 S.A. Gorczyca - - + - + - + + + + ? + # ? ? + + + + +
27 R.J. Górecki - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
29 M.T. Grubski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
32 A.S. Grzyb - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + - + - + - + + + + + + + + + - +
34 S.A. Iwan - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
35 K. Jaworski + + + + . + + + - + + + + + + + + + - +
36 S. Jurcewicz - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
38 S. Karczewski + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
39 L. Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 M. Klima + + + + . + + . + + + + + + + + + + - +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
44 S. Kogut + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
45 M. Konopka - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
47 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
49 W.J. Kraska + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
50 K. Kwiatkowski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
53 A. Massalski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek - - + - + - + + + + - + - - - + + + . +
57 A.A. Motyczka - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
60 M. Ok³a - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
61 J. Olech - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
63 A. Owczarek - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
66 Z.M. Paw³owicz - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
67 A. Person - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
68 A.K. Piechniczek - - + - + - + + + + - + - - - + + . + +
69 K.M. Piesiewicz - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + - + + + + + + + . + - +
72 J.W. Rachoñ - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
73 M.D. Rocki - - + - + - + + + + - + - - # + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + - + + + + + + + # + - +
75 J. Rotnicka - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
76 J. Rulewski - - + - . - + + + # - + + - - + + + + +
77 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 S. Sadowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
79 J. Sepio³ - # + - + - + + + + - + - - - + + + + +
80 W. Sidorowicz - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + - + + + + + + + + + - +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + - . - + + + + + + + + + - +
83 E.S. Smulewicz - - + - . - . + + + - + - - - + + + + +
84 J. Swakoñ - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
86 A. Szewiñski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
87 G.A. Sztark - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
88 M. Trzciñski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
89 P. Wach - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
91 M.S. Witczak - - + - + - + + + + # + - - # + + + + +
92 E.K. Wittbrodt - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + - # - + + + + + + + + + - +
94 M. Wojtczak - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
95 H.M. WoŸniak - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +
96 J. Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 S. Zaj¹c + + + + + + - + - + + + + + + + + + - +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - - + - + - + + + + - + - - - + + + + +

100 M. Zió³kowski - - + - + - + + + + - + - - - + + + . +

Obecnych 88 88 88 88 84 88 86 85 88 88 88 88 87 87 88 88 87 87 86 88
Za 38 38 88 38 83 38 72 84 52 87 38 88 39 37 38 88 86 87 48 88
Przeciw 50 49 0 50 1 50 14 0 36 0 48 0 47 49 47 0 0 0 38 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + - + + + - + + ? + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + ? + + + + + + + + + + + + + - + + + +
8 J. Bergier + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
9 S. Bisztyga # - # + + + + + + - + + - + + - - + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B.M. Borusewicz + - + + + + + + + + + + - + + - - + + +
13 B. Borys-Damiêcka + - + + + + + + - - + + - + + - - + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + . + - + + + + + + + + + . + +
16 L. Cichosz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czelej + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + - + + + + + + + + + . + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
23 J. Fetliñska . + + + + + + - + . + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + - . + + + + + + - + + - + + - - + + +
27 R.J. Górecki + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
28 H. Górski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
30 P.A. Gruszczyñski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + - + + + + + + + - # + - + + - - + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + - + + + + + + + + ? + + +
39 L. Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 M. Klima + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
44 S. Kogut + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 N.J. Krajczy + + + + + + + - + + + + + + + ? + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
51 R.E. Ludwiczuk + - + + + + + + - - + + - + + - - + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
55 T. Misiak . . + + + + + + + - . + - + + - - + + +
56 A. Misio³ek + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
57 A.A. Motyczka + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
60 M. Ok³a + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
61 J. Olech + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
67 A. Person + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
68 A.K. Piechniczek + - # + + + + + + - + + - + + - - + + +
69 K.M. Piesiewicz + - + + + + + + + - + + - + + ? - + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
73 M.D. Rocki + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + . + . + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
76 J. Rulewski + - + + + + . + + - + + + + + - + + + +
77 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + - + + + + + + - - ? + - + + + - + + +
80 W. Sidorowicz + - + + + + + + - - + + - + + - - + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + - + + # + ? + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + - # + + + + + + ? + + + +
83 E.S. Smulewicz + - # + + + + + + - + + - + + - - + + +
84 J. Swakoñ + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
85 Z.M. Szaleniec + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
86 A. Szewiñski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
87 G.A. Sztark + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
88 M. Trzciñski + - + + + + + + + + + + - + + - - + + +
89 P. Wach + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + - + + + + + + + ? + + + +
91 M.S. Witczak + - # + + + + + + - + + - + + - - + + +
92 E.K. Wittbrodt + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + - + + + + + + + ? + + + +
94 M. Wojtczak + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
95 H.M. WoŸniak + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +
96 J. Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 S. Zaj¹c + + + + + + + - + + + + + + + + ? + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +

100 M. Zió³kowski + - + + + + + + + - + + - + + - - + + +

Obecnych 86 88 88 89 89 88 88 89 88 88 87 89 89 89 89 89 89 87 89 89
Za 85 37 84 89 89 88 88 54 83 39 84 88 38 89 88 34 37 87 89 89
Przeciw 0 50 0 0 0 0 0 35 4 49 0 1 50 0 0 50 50 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 2 0 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + - + - - + + + - + . +
6 G.P. Banaœ + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + . + + + - + + + + - + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + #
15 Z.J. Cichoñ . + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czelej + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + - + - - + + + - - + +
23 J. Fetliñska + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
25 S. Gogacz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + - + - - + + . - + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + - + - + + + + - + + +
28 H. Górski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
30 P.A. Gruszczyñski # + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
31 T.J. Gruszka + + + + - + . + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
33 W.L. Idczak + + + + - + + + + + + + + + + + . + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
35 K. Jaworski + + + + - + . + . + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
37 P.M. Kaleta . + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres . . . . + + + + + - + - - + + + - + + +
40 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 M. Klima . + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 R. Knosala + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
44 S. Kogut + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
46 B.J. Korfanty + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 N.J. Krajczy + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
51 R.E. Ludwiczuk . + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
52 K. Majkowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 Z.H. Meres + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
55 T. Misiak + + + + + + + + + - + - - - + + - - + +
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
60 M. Ok³a + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
61 J. Olech + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
67 A. Person + + + + + + + + . - # - - + + + - + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + - . - - + + + - + + +
70 S. Piotrowicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
74 Z. Romaszewski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + - + . - + + + - + + +
76 J. Rulewski # + + + + + + + + - + - - + + + + + + +
77 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 S. Sadowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + - + - + + + + - + + .
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
81 T.W. Skorupa + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
90 K.A. Wiatr + + + + - + + + + . + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +
96 J. Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 S. Zaj¹c + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + - + - - + + + - + + +

Obecnych 85 89 89 89 90 90 88 89 88 89 89 89 90 90 90 89 89 90 89 89
Za 83 89 89 89 52 90 88 89 88 38 88 38 41 89 90 89 38 88 89 88
Przeciw 0 0 0 0 38 0 0 0 0 51 0 51 49 1 0 0 51 2 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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
54 Z.H. Meres + + + + + - + + + +
55 T. Misiak + + + + + - + + + +
56 A. Misio³ek + + + + + - + + ? +
57 A.A. Motyczka + + + + + - + + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + + + + + - + + + +
60 M. Ok³a + + + + + - + + + +
61 J. Olech + + + + + . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + + + ? ? + + +
63 A. Owczarek + + + + + - + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + - + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + ? ? + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + - + + + +
67 A. Person + + + + + - + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + - + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + - + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + ? ? + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + ? ? + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + - + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + - + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + - + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + - + + + +
76 J. Rulewski + + + # + - + + + +
77 C.W. Ryszka . . . . . . . . . .
78 S. Sadowski + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + - + + # +
80 W. Sidorowicz + + + + + - + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + ? + + + +
82 W. Skurkiewicz + ? + + + ? ? + ? +
83 E.S. Smulewicz + + + + + - + + # +
84 J. Swakoñ + + + + + - + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + - + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + - + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + ? + + +
88 M. Trzciñski + + + + + - + + - +
89 P. Wach + + + + + - + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + ? ? + + +
91 M.S. Witczak + + + + + - + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + - + + + +
93 G.M. Wojciechowski + ? + . + ? ? + + +
94 M. Wojtczak + + + + + - + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + - + + + +
96 J. Wyrowiñski . . . . . . . . . .
97 S. Zaj¹c + + + + + ? ? + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + . . . . .

100 M. Zió³kowski + + + + + - + + + +

Obecnych 90 90 90 89 89 85 85 85 84 84
Za 90 86 90 87 88 8 55 84 79 84
Przeciw 0 0 0 0 0 50 3 0 1 0
Wstrzyma³o siê 0 4 0 0 0 26 27 1 2 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 38. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym ma na celu zapewnienie skutecz-

niejszego systemu zarz¹dzania kryzysowego, usprawnienie procesu planowania oraz ujednolicenia do-
kumentacji. Mo¿na by uznaæ, ¿e ustawa przyczyni siê do efektywniejszego dzia³ania, daj¹c realne wyniki
w sytuacjach kryzysowych. Szkoda tylko, ¿e oprócz s³usznych zapisów ustawa zawiera elementy pozwa-
laj¹ce s³u¿bom specjalnym na bardzo g³êbok¹ infiltracjê ró¿nych œrodowisk, nie przewiduj¹c odpowied-
niego nadzoru nad tymi dzia³aniami. Mam tu na myœli obowi¹zek wynikaj¹cy z zapisu art. 12a ust. 2, mó-
wi¹cego i¿ „organy administracji publicznej, posiadacze samoistni i zale¿ni obiektów, instalacji lub
urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej s¹ obowi¹zani niezw³ocznie przekazywaæ Szefowi Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego, bêd¹ce w ich posiadaniu, informacje dotycz¹ce zagro¿eñ o charakterze terrory-
stycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagro¿eñ dla funkcjonowania systemów i sieci energe-
tycznych, wodnokanalizacyjnych, ciep³owniczych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia
bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e dzia³añ, które mog¹ prowadziæ do zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi,
mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub œrodowiska”. Znowelizowana ustawa o za-
rz¹dzaniu kryzysowym wprowadza zapis umo¿liwiaj¹cy szefowi Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
przekazywanie do podmiotów zagro¿onych dzia³aniami terrorystycznymi informacji pozyskiwanych tak-
¿e w drodze pracy operacyjnej (art. 12a ust. 3). Jest to istotna nowoœæ w naszym ustawodawstwie.

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ prawo do udzielania zaleceñ organom i podmiotom zagro¿onym mo¿e oddzia³y-
waæ w drug¹ stronê, tj. rodziæ odpowiedzialnoœæ szefa ABW w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej
(w wypadku wydania niew³aœciwych zaleceñ lub braku zaleceñ w przypadku posiadania takiej wiedzy).

Uwa¿am, ¿e czêœæ dotycz¹ca ABW w ogóle nie powinna znaleŸæ siê w dzisiaj procedowanej ustawie, a is-
tota podjêtych w tej czêœci zagadnieñ stanowi materiê na oddzieln¹ ustawê, w³aœnie o Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego.

Inny bardzo wa¿ny aspekt zarz¹dzania kryzysowego to wspó³praca z mediami. Istotne znaczenie ma
aktywna polityka informacyjna, która polega na szybkim i regularnym przekazywaniu oficjalnych komu-
nikatów, tak aby œrodki przekazu nie mog³y rozpowszechniaæ spekulacji i przek³amañ.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e sytuacje kryzysowe w obszarze ochrony zdrowia mog¹ dotyczyæ bardzo
szerokich grup ludnoœci, a niekiedy wrêcz ca³ego kraju. Ogó³ spo³eczeñstwa jest szczególnie podatny na
panikê wynikaj¹c¹ z rozpowszechnianych plotek i niesprawdzonych faktów w tym obszarze.

Z kolei gdy mamy do czynienia ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, zbyt szybki przep³yw in-
formacji mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu, a nawet ¿yciu ludzi. Wskazana wtedy jest czasowa „blokada infor-
macyjna”, ale oby to narzêdzie nie by³o nadu¿ywane przez rz¹dz¹cych. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e mo¿e dojœæ
do wykorzystywania mediów jako instrumentu dzia³ania miêdzynarodowych grup terrorystycznych.

Sprawna wspó³praca z mediami i umiejêtne zarz¹dzanie informacj¹ jest szczególnym wyzwaniem
w kontekœcie bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Czy taka praktyka spotka siê ze zrozumieniem mediów, czy
te¿ zwyciê¿y walka o widza i o to, która stacja nada najœwie¿szy news?
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Przedmiotowy projekt ustawy jest wynikiem dotychczasowych doœwiadczeñ w stosowaniu ustawy
o zarz¹dzaniu kryzysowym. Proponowane zmiany mo¿na skategoryzowaæ nastêpuj¹co: doprecyzowanie
niejasnych przepisów, uproszczenie procedur i dokumentacji oraz zaanga¿owanie innych podmiotów
i wskazanie na potrzebê ich œciœlejszej wspó³pracy. Niemniej jednak ich wspólnym mianownikiem jest
ci¹g³e doskonalenie procedur zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych.

Ka¿dy przepis prawa, aby by³ skutecznie stosowany, musi byæ jasny i zrozumia³y. W przeciwnym ra-
zie istnieje ryzyko, ¿e albo bêdzie stosowany w sposób niezgodny z zamierzeniem prawodawcy, albo nie
bêdzie stosowany w ogóle. Problem ten nabiera szczególnej istotnoœci w kontekœcie zarz¹dzania kryzy-
sowego, gdzie od tego, czy prawo bêdzie zastosowane w sposób szybki i prawid³owy, zale¿y niejedno-
krotnie ludzkie zdrowie i ¿ycie. Projektodawca, opieraj¹c siê na doœwiadczeniach w stosowaniu obecnej
ustawy, zaproponowa³ miêdzy innymi rozbudowanie katalogu definicji ustawowych, ujednolicenie na-
zewnictwa, na przyk³ad co do planu zarz¹dzania kryzysowego, oraz doprecyzowanie zasad wspó³pracy
organów administracji publicznej z w³aœcicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zale¿nymi infra-
struktury krytycznej.

Innym czêsto podnoszonym problemem jest równie¿ to, ¿e istniej¹ce plany i procedury s¹ zbyt rozbu-
dowane, a czasami nawet siê dubluj¹. Wymagaj¹ przez to znacznego zaanga¿owania w czynnoœci, które
nie maj¹ bezpoœredniego wp³ywu na przeciwdzia³anie sytuacji kryzysowej, co odbija siê negatywnie na
ogólnej sprawnoœci dzia³ania. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje proponowana nowelizacja art. 5, która
przewiduje rezygnacjê z niektórych mniej istotnych elementów planu zarz¹dzania kryzysowego. Nieza-
le¿nie od tego, w ramach planu zosta³y zintegrowane tak¿e inne dokumenty, które obecnie funkcjonuj¹
w samodzielnej formie, na przyk³ad plan ochrony infrastruktury krytycznej. W rezultacie tych zabiegów
nale¿y spodziewaæ siê poprawienia przejrzystoœci dokumentacji oraz podniesienia rangi samego planu.

Ponadto nale¿y równie¿ mieæ na wzglêdzie istotnoœæ pozyskiwania i przetwarzania wszelkich danych,
które mog¹ okazaæ siê pomocne w przewidywaniu i przeciwdzia³aniu zagro¿eniom. Projektodawca do-
strzeg³ i ten problem, zapisuj¹c w nowelizacji przepisy nakazuj¹ce szersze wspó³dzia³anie w³aœciwych
podmiotów. Wskazaæ nale¿y chocia¿by obowi¹zek uzgadniania planów z podmiotami uczestnicz¹cymi
w ich póŸniejszej realizacji, jak te¿ rozszerzenie katalogu podmiotów wspó³pracuj¹cych w ramach Rz¹do-
wego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego – dodano doñ na przyk³ad prezesa Krajowego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej. Podkreœlenia wymaga tak¿e wprowadzenie obowi¹zku œciœlejszej wspó³pracy miêdzy sek-
torem publicznym i prywatnym w zakresie zarz¹dzania i ochrony infrastruktury krytycznej.

Dwanaœcie lat temu nawiedzi³a nasz kraj katastrofalna w skutkach powódŸ, zwana powodzi¹ tysi¹cle-
cia. Od tamtego czasu poczyniono wiele starañ, aby móc zapobiec takim zdarzeniom w przysz³oœci: rozpo-
czêto starania o wybudowanie nowych zbiorników retencyjnych, zmodernizowano system wa³ów prze-
ciwpowodziowych, wprowadzono œciœlejszy monitoring poziomu wody w rzekach, udoskonalono odpo-
wiednie procedury. Doœwiadczenia ostatnich tygodni, kiedy mieliœmy do czynienia z licznymi powodzia-
mi i podtopieniami, których efektem s¹ straty w samym tylko województwie opolskim szacowane na po-
nad 22 miliony z³, pokaza³y jednak, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Sprawny system przewidywania negatywnych skutków zdarzeñ kryzysowych i przeciwdzia³ania im to
jednak nie tylko infrastruktura techniczna, zautomatyzowane systemy pomiarów i monitoringu. Do
pe³nego i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów niezbêdne jest w³aœciwe dzia³anie odpowied-
nich podmiotów, zarówno na etapie tworzenia planów, jak i ich realizowania. Nie mo¿na tego osi¹gn¹æ
bez wsparcia dobrze zaprojektowanych regulacji prawnych, stale dostosowywanych do aktualnych po-
trzeb i mo¿liwoœci. Dlatego te¿ proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie przedstawionego projektu ustawy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po przesz³o dwudziestu piêciu latach od uchwalenia ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece przy-

chodzi czas na jej nowelizacjê. W trakcie tego æwieræwiecza ogromnie du¿o zmieni³o siê w ¿yciu Polaków,
w naszym prawie i ustroju. Dlatego nowe propozycje ustawodawcy s¹ potrzebne i po¿¹dane.

Zasadniczo wskazaæ nale¿y cztery najistotniejsze zmiany, jakie niesie ze sob¹ ta nowela.
Po pierwsze, zniesiony zostaje istniej¹cy dotychczas podzia³ na hipotekê kaucyjn¹ i zwyk³¹. Dzieje siê

tak, poniewa¿ stosowane dot¹d dwa jej rodzaje czêsto doprowadza³y do sytuacji, w której strona zwraca-
j¹ca siê o ustanowienie hipoteki pozostawa³a bez ¿adnego zabezpieczenia, poniewa¿ Ÿle kwalifikowano
hipotekê, nazywaj¹c j¹ zwyk³¹, podczas gdy w rzeczywistoœci by³a kaucyjna. Zniesienie zró¿nicowania hi-
potek powoduje wiêc stworzenie takiej konstrukcji, która bêdzie obejmowa³a wierzytelnoœci istniej¹ce
oraz wierzytelnoœci przysz³e i warunkowe, bêdzie obejmowa³a równie¿ odsetki, nale¿ne koszty postêpo-
wania i œwiadczenia uboczne. Ta zmiana wzbudzi³a pewne kontrowersje. Niektórzy eksperci, miêdzy in-
nymi doktor Helena Ciep³a, sêdzia S¹du Najwy¿szego, stwierdzi³a, i¿ nie ma racjonalnych argumentów
przemawiaj¹cych za zniesieniem podzia³u hipotek i nale¿y utrzymaæ dotychczasowy stan prawny. Jest to
bodaj najostrzej wypowiedziane zdanie przeciwko przed³o¿onemu projektowi, dlatego przytaczam je,
stwierdzaj¹c jednoczeœnie, ¿e argumenty ustawodawcy wydaj¹ mi siê racjonalne, a ich racjonalnoœæ wy-
ka¿e z pewnoœci¹ praktyka funkcjonowania nowej ustawy.

Po drugie, nowelizacja zak³ada mo¿liwoœæ zabezpieczenia w jednej hipotece kilku wierzytelnoœci na
rzecz jednego podmiotu, co dot¹d by³o niemo¿liwe. Wierzytelnoœci te bêd¹ musia³y wynikaæ z jednego
przedsiêwziêcia gospodarczego, a kiedy bêdzie wielu wierzycieli ubiegaj¹cych siê o wpisanie do jednej hi-
poteki, wówczas konieczne stanie siê powo³anie jej administratora. Administrator taki mia³by dzia³aæ i na
rzecz w³asn¹, i na rzecz pozosta³ych wierzycieli, choæ tylko on by³by stron¹ ewentualnego postêpowania,
jednak¿e skutki tej dzia³alnoœci odnosi³yby siê do wszystkich pozosta³ych w³aœcicieli.

Trzeci¹ istotn¹ zmian¹ jest propozycja wprowadzenia mo¿liwoœci zmiany wierzytelnoœci. Otó¿ wierzy-
ciel bêdzie móg³ w ramach jednego podmiotu wierzycielskiego zamieniæ jedn¹ wierzytelnoœæ na drug¹
w ramach tej samej hipoteki. Konieczne bêdzie tu jednak spe³nienie dwóch warunków. Jeden to porozu-
mienie z w³aœcicielem nieruchomoœci, a drugi – by wpisana wierzytelnoœæ nie by³a wy¿sza od dotychcza-
sowej.

Czwarta ze zmian wzbudzi³a kilka kontrowersji. Zmiana ta dotyczy³a konstrukcji hipoteki w³aœciciela
i rozporz¹dzania opró¿nionym miejscem hipotecznym. Pomys³ hipoteki w³aœciciela polega na tym, ¿e w³a-
œciciel móg³by siê staæ jednoczeœnie swoim wierzycielem, przez co mia³by stworzon¹ mo¿liwoœæ kupna
wierzytelnoœci od innych wierzycieli, staj¹c siê tym samym w³aœcicielem i wierzycielem na jednej nieru-
chomoœci, zaœ w razie egzekucji na niej móg³by w takiej egzekucji uczestniczyæ. Takie, przyznajmy, dosyæ
ekstremalne rozwi¹zanie zaproponowano zast¹piæ wygaœniêciem hipoteki polegaj¹cym na tym, ¿e hipo-
teka wygasa, gdy d³u¿nik osobisty czy d³u¿nik nieruchomoœci sp³aci wierzytelnoœæ zabezpieczon¹ hipote-
k¹. Hipoteka ta wygasa, pozostaje po niej jednak puste miejsce, którym w³aœciciel mo¿e dysponowaæ.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jak wspomnia³em na wstêpie, zmiany przepisów o hipotekach i ksiêgach
wieczystych s¹ koniecznie potrzebne, wychodz¹ naprzeciw wyzwaniom obecnych czasów, maj¹ za zadanie
upraszczaæ ¿ycie obywateli, dlatego ich wprowadzenie jest nasz¹ powinnoœci¹. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Planowane obecnie zmiany ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece prowadz¹ do przeorganizowania

instytucji hipoteki, która, uregulowana w ustawie z 1983 r., praktycznie nie podlega³a dotychczas nowe-
lizacjom. Nowelizacja, nad któr¹ dziœ debatujemy, ma w g³ównym zarysie polegaæ na tym, i¿ w miejsce do-
tychczasowej hipoteki zwyk³ej i kaucyjnej zosta³aby wprowadzona jednolita hipoteka zbli¿ona konstruk-
cyjnie do dotychczasowej kaucyjnej. Bêdzie ona co do zasady zabezpieczaæ wierzytelnoœæ pieniê¿n¹,
w tym równie¿ przysz³¹. Dopuszczalne bêdzie tak¿e zabezpieczenie jedn¹ hipotek¹ kilku wierzytelnoœci
przys³uguj¹cych ró¿nym osobom.

W uzasadnieniu projektu czytamy, ¿e intencj¹ zmian jest dostosowanie przepisów ustawy do realiów
gospodarczych, co prze³o¿y siê na polepszenie warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Oczy-
wiste jest, ¿e wszelkie kroki podejmowane w celu dostosowania otoczenia prawnego biznesu do potrzeb
przedsiêbiorców s¹ istotne z punktu widzenia warunków rozwoju przedsiêbiorczoœci. Niemniej jednak
nowelizacja, nad któr¹ debatujemy, jest tak rozbudowana, ¿e wœród licznych proponowanych zmian po-
jawiaj¹ siê te¿ zmiany budz¹ce moje obawy.

Jedna z nich dotyczy wprowadzanej zmiany w art. 94. Proponowany zapis: „Wygaœniêcie wierzytelno-
œci zabezpieczonej hipotek¹ poci¹ga za sob¹ wygaœniêcie hipoteki, chyba ¿e z danego stosunku prawnego
mog¹ powstaæ w przysz³oœci kolejne wierzytelnoœci podlegaj¹ce zabezpieczeniu”, mo¿e prowadziæ do sy-
tuacji, ¿e nawet wiele lat po wygaœniêciu wierzytelnoœci, która by³a podstaw¹ wpisu, w³aœciciel nie bêdzie
móg³ swobodnie rozporz¹dzaæ swoj¹ nieruchomoœci¹. Moim zdaniem narusza to podstawow¹ zasadê ak-
cesoryjnoœci tego prawa, a hipoteka jest przecie¿ prawem akcesoryjnym. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci s¹ bardzo dynamiczne. Konieczne jest, by w œlad za nimi sz³y

stosowne unormowania prawne. Tak w³aœnie jest w przypadku ustawy o praktykach absolwenckich.
Wprowadzenie na polski grunt instytucji praktyki absolwenckiej nie jest alternatyw¹ ani dla umowy

o pracê, ani dla sta¿u. Uzupe³nia ona po prostu katalog dostêpnych form praktycznego zapoznania siê
z warunkami pracy w ró¿nych zawodach bez koniecznoœci, co bardzo wa¿ne, uzyskania statusu bezrobot-
nego, a wiêc bez udzia³u organów administracji pañstwowej i dodatkowego obci¹¿ania bud¿etu pañstwa.

Ustawa niniejsza skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych, któ-
rzy nie ukoñczyli trzydziestego roku ¿ycia. Umowa o praktykê mia³aby byæ zawierana na okres trzech
miesiêcy, a sama praktyka mog³aby byæ p³atna lub nieodp³atna. Umowa mog³aby byæ rozwi¹zana przez
ka¿d¹ ze stron w dowolnej chwili, w przypadku praktyki p³atnej z co najmniej dwutygodniowym wypowie-
dzeniem.

Chocia¿ umowa o zawarciu praktyki absolwenckiej jest oparta na zasadach podobnych, co umowa
o pracê, o której mowa w kodeksie pracy, trzeba z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e do umowy tej zaliczaj¹ siê tylko
te uregulowania kodeksu pracy, które s¹ literalnie wymienione w projekcie ustawy. Nowa ustawa nie za-
k³ada wliczenia praktyki absolwenckiej do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Dzieje siê tak, po-
niewa¿ pracodawcy niechêtnie odprowadzaliby sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne absol-
wentów, których praktyka wlicza³aby siê do sta¿u pracy.

W trakcie sejmowej debaty nad omawianym obecnie projektem pojawia³y siê pytania, czy nie lepsze
podejœcie do osoby pracuj¹cej nieodp³atnie jest w ustawie o wolontariacie. Spróbujmy jednak odpowie-
dzieæ na inne pytanie: czy racjonalne jest rozrzucanie kwestii poszczególnych rodzajów praktyki absol-
wenckiej po ró¿nych aktach prawnych? Moim zdaniem nie i st¹d kompleksowe omówienie tego zagadnie-
nia w jednej ustawie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Do chwili obecnej w Polsce nie istnia³y przepisy zabezpieczaj¹ce praw-
nie grupê m³odych ludzi znajduj¹cych siê na praktykach. Ustawa o praktykach absolwenckich dokonuje
takiego zabezpieczenia, polepsza sytuacjê m³odych ludzi na rynku pracy i tworzy im mo¿liwoœæ wykaza-
nia siê kompetencjami zawodowymi. Moim zdaniem s¹ to wystarczaj¹ce powody do uchwalenia niniej-
szej ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Ustawa ma na celu uregulowanie instytucji praktyki absolwenckiej jako formy praktycznego
zapoznania siê z warunkami pracy i wykonywania czynnoœci w ró¿nych zawodach. Przewiduje ona
mo¿liwoœæ – po poprawce, która, mam nadziejê, zostanie przyjêta – odbywania praktyk przez osoby, które
ukoñczy³y co najmniej szko³ê gimnazjaln¹.

W proponowanym projekcie ustawy zosta³o okreœlone maksymalne œwiadczenie, które mo¿e byæ wy-
p³acane praktykantowi, lecz nie ustosunkowano siê do œwiadczenia minimalnego. Projekt zak³ada, ¿e
praktyki absolwenckie mo¿na bêdzie odbywaæ odp³atnie lub nieodp³atnie, ale sk¹d pomys³, aby limito-
waæ górn¹ granicê œwiadczenia dla praktykanta? Dziwna to niekonsekwencja. Jednoczeœnie z tekstu
projektu ustawy wynika, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê o praktykê studenck¹ bêdzie mog³a j¹ odbywaæ po pod-
pisaniu umowy z osob¹ prawn¹ lub osob¹ fizyczn¹, ale te¿, zgodnie z poprawk¹, z jednostk¹ organizacyj-
n¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej. Ten dopisek usuwa wczeœniejsze pominiêcie.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich, uchwalonej
przez Sejm 26 czerwca 2009 r.

Ustawa ta stanowi novum w naszym porz¹dku prawnym, gdy¿ stwarza podstawy do zawierania umów
cywilnoprawnych w celu nabycia doœwiadczenia zawodowego. Cel ustawy wydaje siê nowatorski, ponie-
wa¿ ma ona u³atwiæ absolwentom uzyskiwanie doœwiadczenia i praktycznych umiejêtnoœci na rynku
pracy. Aktywizacja m³odych ludzi w zakresie zapoznawania siê przez nich z warunkami pracy w praktyce
bez w¹tpienia jest s³uszn¹ inicjatyw¹.

Obecne przepisy prawne daj¹ m³odym absolwentom dwa instrumenty. Pierwszy to sta¿ absolwencki,
odbywany przez osoby bezrobotne na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. Drugi to umowa o pracê na okres próbny, b¹dŸ inna terminowa, jako in-
stytucja zatrudnienia stosowana w celu oceny przydatnoœci pracownika na danym stanowisku.

Uchwalona 26 czerwca 2009 r. ustawa tworzy trzeci¹ instytucjê: tak zwan¹ umowê o praktykê. Sytua-
cja na rynku pracy spowodowa³a, ¿e oczekiwania pracodawców s¹ wysokie: wymagaj¹ oni, aby kandydat
do pracy by³ m³ody, dobrze wykszta³cony i posiada³ doœwiadczenie zawodowe. Istniej¹ce od d³u¿szego
czasu bezrobocie spowodowa³o, ¿e dobrze wykszta³ceni m³odzi ludzie nie tylko nie mog¹ znaleŸæ pracy
w wyuczonym zawodzie, ale równie¿ trudno jest im zdobyæ praktyczne doœwiadczenie w swojej profesji.
Czêstokroæ rejestruj¹ siê w urzêdach pracy, oczekuj¹c na mo¿liwoœæ skorzystania ze sta¿ów. Jednak¿e to
rozwi¹zanie w porównaniu z potrzebami jest niewystarczaj¹ce, a ponadto wysoce sformalizowane i ko-
sztowne. Tak¿e umowa na okres próbny, przewidziana w art. 25 §2 kodeksu pracy, nie jest rozwi¹zaniem
satysfakcjonuj¹cym zarówno dla pracodawcy, jak i dla absolwenta.

Tworz¹c trzeci¹ instytucjê, w za³o¿eniu mniej sformalizowan¹, opieraj¹c¹ siê g³ównie na przepisach
prawa cywilnego, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i kandydatów na
przysz³ych pracowników. Kreuj¹c mo¿liwoœæ elastycznego ukszta³towania umowy pomiêdzy jej strona-
mi, dajemy wyraz zasadzie swobody umów funkcjonuj¹cej na gruncie kodeksu cywilnego. Podmiotom
stosunku cywilnoprawnego pozostawia siê decyzjê, czy zawrzeæ tak¹ umowê, czy ma ona byæ odp³atna,
czy nieodp³atna. Z drugiej strony wprowadzenie w tej ustawie pewnych ograniczeñ co do czasu jej trwa-
nia, limitu miesiêcznego œwiadczenia, odpowiedniego stosowania wybranych przepisów kodeksu pracy
ma na celu ochronê przed nadu¿yciami i wykorzystywaniem tej formy jako nieformalnego zatrudnienia.

Umowa o praktykê absolwenck¹, jest szczególnym rodzajem umowy cywilnoprawnej. Bêdzie ona mieæ
zastosowanie do osób, które ukoñczy³y co najmniej szko³ê gimnazjaln¹ oraz w dniu rozpoczêcia praktyki
nie ukoñczy³y trzydziestu lat. Strony w formie pisemnej reguluj¹ rodzaj pracy, okres trwania praktyki, ty-
godniowy wymiar czasu pracy oraz wysokoœæ œwiadczenia w przypadku praktyki odp³atnej. Limitowane
ustawowo s¹ okres trwania umowy – maksymalnie trzy miesi¹ce – oraz wysokoœæ miesiêczna œwiadcze-
nia: do dwukrotnej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia. Przepisy dotycz¹ce zakazu dyskryminacji,
przestrzegania norm dobowego i tygodniowego czasu pracy, przerw w pracy oraz zakazu zatrudniania
w porze nocnej, znajduj¹ce siê w kodeksie pracy bêd¹ mieæ odpowiednie zastosowanie do praktykuj¹cego
absolwenta. Podyktowane jest to równie¿ potrzeb¹ zapobie¿enia nadu¿yciom polegaj¹cym na przekro-
czeniu norm wynikaj¹cych z kodeksu pracy. Tak¿e zakaz przyjmowania na praktykê do prac szczególnie
niebezpiecznych oraz nakaz stosowania w przypadku praktykantów zasad wynikaj¹cych z przepisów
BHP stanowi¹ uzupe³nienie powy¿szych uwag.

Ogólnie rzecz ujmuj¹c, za³o¿enia ustawy zmierzaj¹ w dobrym kierunku, jednak¿e w tym miejscu nale-
¿a³oby precyzyjnie dookreœliæ, które konkretnie przepisy kodeksu pracy bêdziemy stosowaæ, bo na przy-
k³ad z pewnoœci¹ ca³y rozdzia³ X z zakresu BHP nie bêdzie mia³ tutaj zastosowania. Wydaje siê, ¿e jest nie-
œcis³oœæ w tym zakresie.

Wskazano tak¿e na tryb rozwi¹zania umowy: wypowiedzenie pisemne niezw³oczne w przypadku umo-
wy nieodp³atnej oraz siedmiodniowe w przypadku odp³atnej. Tutaj równie¿ jest potrzeba doprecyzowania
terminologii.

W art. 7 nowej ustawy mowa jest te¿ o mo¿liwoœci uzyskania przez praktykanta, na jego wniosek, za-
œwiadczenia o rodzaju wykonywanej pracy oraz o umiejêtnoœciach nabytych w trakcie praktyki.

Oceniaj¹c za³o¿enia ustawy, mo¿na stwierdziæ, ¿e wydaje siê, ¿e tworz¹c now¹ formê dobrowolnego od-
bywania praktyki zawodowej w postaci szczególnej umowy cywilnoprawnej wychodzimy naprzeciw ocze-
kiwaniom wielu m³odych ludzi, którzy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ dobrowolnego zdobycia praktyki w ramach
niesformalizowanej umowy o praktykê absolwenck¹. Taka regulacja daje mo¿liwoœæ zdobycia niezbêdnej
praktyki, któr¹ absolwent mo¿e wykazaæ siê podczas póŸniejszego ubiegania siê o pracê. Ta forma powin-
na byæ równie¿ zachêt¹ dla pracodawców do zawierania takich umów, poniewa¿ nie rodzi ona wiêkszych
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obci¹¿eñ finansowych po ich stronie, a tylko gdy jest odp³atna, pracodawca ma obowi¹zek zap³aciæ zalicz-
kê na podatek dochodowy, podobnie jak jest to w przypadku innych umów cywilnych, stosuj¹c w tym
przypadku najmniejsz¹ stawkê podatkow¹.

W mojej ocenie przedmiotowa ustawa, wprowadzaj¹c nowe rozwi¹zania, ogólnie zmierza w dobrym
kierunku. Nale¿a³oby jednak przeanalizowaæ j¹ jeszcze pod k¹tem precyzyjnoœci u¿ytych w niej sformu-
³owañ, poniewa¿ g³êbsza analiza nasuwa sporo w¹tpliwoœci, zw³aszcza w zakresie u¿ywanej terminologii.
Chodzi o precyzyjne pos³ugiwanie siê w kolejnych artyku³ach pojêciami „praktykant”, „osoba zawiera-
j¹ca umowê o praktykê” itp.

Konieczne jest tak¿e doprecyzowanie trybu rozwi¹zania umowy w art. 5 ust. 6, tak aby wynika³o z nie-
go, ¿e chodzi o uregulowanie czynnoœci prawnej jednostronnej, jak¹ jest wypowiedzenie, które ma zasto-
sowanie zarówno do umowy odp³atnej, jak i nieodp³atnej. Zastosowanie porozumienia jako czynnoœci
dwustronnej do rozwi¹zania przedmiotowej umowy jest zawsze prawnie dopuszczalne i zbêdne jest regu-
lowanie tej kwestii, co aktualnie wynika z interpretacji art. 5 ust. 6 pkt 1.

Ogólne za³o¿enia ustawy s¹ s³uszne, ale wymaga ona jeszcze analizy pod k¹tem precyzyjnoœci zapisów,
aby nie by³o konieczne szybkie jej nowelizowanie, bowiem w praktyce mo¿e okazaæ siê, ¿e po jej wejœciu
w ¿ycie pojawi siê problem ze stosowaniem tego prawa.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zapowiadany w momencie wprowadzania reformy emerytalnej z 1999 r. raj pod palmami, jaki mieli

mieæ polscy emeryci, nie sta³ siê faktem. Emerytury z tak zwanego II filaru s¹ skromne, zaœ zyski fundu-
szy emerytalnych s¹ w porównaniu z nimi nieproporcjonalnie wysokie. Zmianê tego stanu rzeczy niesie
nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zmiany zak³adaj¹ miêdzy innymi rozwi¹zanie, zgodnie z którym fundusze emerytalne bêd¹ mog³y po-
bieraæ op³aty tylko w formie potr¹ceñ procentowo okreœlonej kwoty sk³adek, nie wiêkszej ni¿ 3,5%, do-
tychczas mog³o to byæ nawet 7%. Ustawodawca ju¿ wczeœniej za³o¿y³ obni¿kê tych op³at, lecz mia³o to na-
st¹piæ dopiero w roku 2014. Omawiana tu nowela wprowadza wiêc zasadnicze przyœpieszenie.

Nowa ustawa wprowadza tak¿e tabelaryczne okreœlenie skali wysokoœci aktywów netto w relacji do wy-
sokoœci miesiêcznej op³aty za zarz¹dzanie otwartymi funduszami emerytalnymi, wymieniane w niej wiel-
koœci s¹ szacowane w miliardach z³otych, co zwi¹zane jest z faktem, ¿e na koniec 2008 r. suma aktywów
wszystkich funduszy emerytalnych wynosi³a 138 miliardów z³, zaœ do funduszy tych zapisanych by³o
czternaœcie milionów Polaków.

Zmiany, które niesie omawiana tu ustawa wymagaj¹ uznania ich w statutach otwartych funduszy
emerytalnych. Wnioski o zmianê tych statutów OFE musz¹ z³o¿yæ do koñca paŸdziernika bie¿¹cego roku.

Panie Marsza³ku! Wysoka izbo! Kiedy dziesiêæ lat temu tworzony by³ nowy system emerytalny, jego po-
mys³odawcy chcieli poprzez dywersyfikacjê Ÿróde³ pochodzenia œrodków na emeryturê i zmniejszenie
udzia³u pañstwa w finansowaniu œwiadczeñ emerytalnych uczyniæ ten system bezpieczniejszym i efekty-
wniejszym. Pomóc osi¹gn¹æ ten cel mia³a wolna konkurencja miêdzy funduszami, zarówno cenowa, jak
i w zakresie wyników inwestycyjnych. W praktyce doprowadzi³o to jednak do sta³ej poprawy sytuacji fi-
nansowej funduszy, niezale¿nie od osi¹ganych przez nie rezultatów. Taki stan rzeczy jest spowodowany
wzrostem liczby kwot sk³adek i generaln¹, d³ugookresow¹ tendencj¹ wzrostow¹ wartoœci konkurencyj-
nych zachowañ OFE na rynku.

Skoro u zarania reformy emerytalnej sta³a chêæ zwiêkszenia efektywnoœci, konkurencyjnoœci i bezpie-
czeñstwa, to z ca³¹ stanowczoœci¹ powinno d¹¿yæ siê do tego, by te idee wprowadzaæ w ¿ycie i umacniaæ.
W moim najg³êbszym przekonaniu dyskutowana tu nowela s³u¿y osi¹gniêciu tego celu, dlatego zachê-
cam Wysok¹ Izbê do jej przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 38. posiedzenia Senatu 229



Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W tym roku mija dziesiêæ lat od wprowadzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce i wprowadzenia

obowi¹zkowego uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych. Celem utworzenia nowego systemu
emerytalnego by³a sp³ata miêdzypokoleniowego d³ugu zaci¹gniêtego wobec spo³eczeñstwa w przesz³oœci
oraz zabezpieczenie jesieni ¿ycia osób wtedy aktywnych zawodowo. Ka¿dy, kto podj¹³ pierwsz¹ pracê,
a urodzi³ siê po 1 stycznia 1969 r., musia³ wybraæ fundusz emerytalny. Osobom starszym pozwolono zdecy-
dowaæ, czy chc¹ przyst¹piæ do funduszu, czy te¿ ca³oœæ ich sk³adek ma byæ odprowadzana do ZUS. Od po-
cz¹tku wdro¿enia systemu prowizja od sk³adek, któr¹ pobiera³y fundusze emerytalne, by³a bardzo wysoka
i wynosi³a a¿ 7%. Stopniowo mia³a siê zmniejszaæ, tak by w roku 2014 r. osi¹gn¹æ poziom 3,5%.

W dniu 26 czerwca bie¿¹cego roku Sejm przyj¹³ ustawê nowelizuj¹c¹ ustawê z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Prowizja, któr¹ p³ac¹ cz³onkowie OFE, ma zma-
leæ do 3,5% ju¿ od pocz¹tku 2010 r. Jest to bardzo korzystne rozwi¹zanie dla wszystkich osób pracu-
j¹cych w Polsce i oszczêdzaj¹cych na swoj¹ emeryturê w II filarze, a nadmieniæ trzeba, ¿e jest ich a¿ czter-
naœcie milionów. Rozwi¹zanie to jest potrzebne szczególnie teraz, kiedy znacz¹ca czêœæ œrodków zgroma-
dzonych w OFE uleg³a pomniejszeniu przez kryzys, z którym obecnie siê borykamy.

Ni¿sza ma byæ tak¿e miesiêczna op³ata za zarz¹dzanie otwartym funduszem emerytalnym. Ta op³ata
bêdzie zale¿eæ od wysokoœci aktywów w OFE. Zmiana dotyczy jedynie dwóch grup o najwy¿szej wysokoœci
aktywów netto, to znaczy zmniejszona jest górna granica przedzia³u 35 miliardów – 65 miliardów z³ do
45 miliardów z³, bez zmiany wartoœci miesiêcznej op³aty, oraz nast¹pi³o obni¿enie z 65 miliardów z³ do
45 miliardów z³ ostatniego przedzia³u wysokoœci aktywów z jednoczesnym obni¿eniem miesiêcznej op³aty
do 15 milionów 500 tysiêcy z³. W tym miejscu nasuwa siê pytanie, dlaczego nie zweryfikowano wysokoœci
miesiêcznej op³aty dla aktywów do 35 miliardów z³. Wydaje siê uzasadnione, ¿e w przysz³oœci, wraz z po-
wiêkszaj¹cym siê portfelem zarz¹dzanym przez PTE, op³aty przez nie pobierane powinny ulec dalszemu
obni¿eniu.

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
230 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 38. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pakiet klimatyczny to jedna z wa¿niejszych kwestii dnia dzisiejszego nie tylko na obszarze Unii Euro-

pejskiej, ale równie¿ w skali globalnej. Procedowana ustawa w zakresie swojej regulacji umo¿liwia wyko-
nanie wielu rozporz¹dzeñ i dyrektyw Komisji Wspólnoty Europejskiej, a przede wszystkim rozporz¹dze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej nr 166/2006 w sprawie ustanowienia Eu-
ropejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeñ.

Koniecznoœæ unormowania zagadnienia zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych wynika z wielu
przes³anek. Najistotniejsza z nich dotyczy faktu, ¿e w obowi¹zuj¹cym dzisiaj u nas stanie prawnym nie
wystêpuj¹ regulacje o charakterze systemowym, które zapewnia³yby wywi¹zanie siê Rzeczypospolitej
Polskiej ze zobowi¹zañ miêdzynarodowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych
substancji, inwentaryzacji emisji tych gazów oraz raportowania iloœci zanieczyszczeñ uwalnianych do at-
mosfery. Ponadto wraz z rozpoczêciem okresu zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ratyfikowanego przez Polskê
Protoko³u z Kioto obejmuj¹cego lata 2008–2012, istnieje pilna potrzeba uregulowania zasad obrotu je-
dnostkami przyznanej emisji. Bior¹c pod uwagê, i¿ Polska dysponuje dzisiaj spor¹ nadwy¿k¹ jednostek
emisji, najwa¿niejsze jest chyba to, ¿e mo¿emy tê obecnie wystêpuj¹c¹ nadwy¿kê zagospodarowaæ.
Umo¿liwia nam to procedowana ustawa.

Omawiany projekt reguluje oraz okreœla miêdzy innymi zadania krajowego oœrodka bilansowania i za-
rz¹dzania emisjami, zasady funkcjonowania krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji,
zasady sporz¹dzania raportów dotycz¹cych emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, zasady fun-
kcjonowania krajowego rejestru jednostek Kioto, zasady obrotu i zarz¹dzania jednostkami Kioto, zasady
funkcjonowania krajowego systemu zielonych inwestycji oraz rachunku klimatycznego, warunki i zasady
realizacji projektów wspólnych wdro¿eñ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje utworzenie krajowego oœrodka bilansowania i zarz¹dzania emisjami. Bêdzie on od-
powiedzialny przede wszystkim za prowadzenie bazy danych o emisjach gazów cieplarnianych i innych
substancji uwalnianych do atmosfery, prowadzenie krajowego rejestru jednostek Kioto, opiniowanie
wniosków o wydanie listu popieraj¹cego lub wniosków o wydanie listu zatwierdzaj¹cego realizacjê pro-
jektów wspólnych wdro¿eñ realizowanych w Polsce, a tak¿e za opiniowanie projektów, które s¹ realizowa-
ne poza terytorium Rzeczypospolitej, prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji ra-
portów dotycz¹cych osi¹gniêtych efektów zwi¹zanych z redukcj¹ gazów cieplarnianych w ramach krajo-
wego systemu zielonych inwestycji, sporz¹dzanie raportów i prognoz w zakresie wielkoœci emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji oraz ustalenie metodyki w zakresie wskaŸników emisji. W sk³ad kra-
jowego oœrodka wejdzie te¿ krajowy administrator systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Jeden z wa¿niejszych elementów procedowanej ustawy to fakt, ¿e nowo powo³ywana jednostka nie bê-
dzie generowa³a dodatkowych obci¹¿eñ bud¿etowych, zaœ koszty zwi¹zane z zadaniami przez ni¹ wyko-
nywanymi bêd¹ pokrywane z op³at i kar pieniê¿nych pobieranych na podstawie przepisów o wspólnoto-
wym systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz przepisów o systemie bilansowania i rozliczania
wielkoœci emisji CO2 i tlenków azotu.

Ustawa przewiduje równie¿ stworzenie krajowego systemu zielonych inwestycji. Krajowy system zielo-
nych inwestycji gwarantuje, ¿e wykorzystanie œrodków pochodz¹cych ze zbycia jednostek przebiega z za-
chowaniem uzgodnionych z nabywc¹ wszystkich warunków sprzeda¿y, to jest przeznaczenia, terminów
wykorzystania œrodków, informacji z uzyskanych efektów ekologicznych. Projekt ustawy zak³ada, ¿e
œrodki pochodz¹ce ze zbycia jednostek przyznanej emisji bêd¹ gromadzone na rachunku klimatycznym,
który bêdzie stanowi³ wyodrêbniony rachunek bankowy w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. Œrodki z rachunku klimatycznego zostan¹ przeznaczone na dofinansowanie zadañ
zwi¹zanych ze wspieraniem przedsiêwziêæ realizowanych w ramach programów i projektów objêtych kra-
jowym systemem zielonych inwestycji, a tak¿e na pokrycie kosztów operacyjnych funkcjonowania
i wdra¿ania ca³ego systemu.

Reasumuj¹c, pragnê stwierdziæ, ¿e omawiany projekt ustawy przewiduje dobre rozwi¹zania w zakresie
zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych, dlatego w pe³ni popieram przedstawione zapisy prawne
w nim zawarte. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Wojciecha Skurkiewicza
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Aktualnie Senat RP obraduje nad projektem ustawy o systemie zarz¹dzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji. W przedmiotowym dokumencie, który ma kompleksowo kszta³towaæ
sprawê emisji gazów cieplarnianych, w sposób oczywisty brak jest zasadniczego elementu, jakim jest
poch³anianie CO

2
przez lasy. Obecne zobowi¹zania Polski na arenie miêdzynarodowej zmuszaj¹ nasz kraj

do raportowania poch³aniania CO
2
przez œrodowisko leœne, co oznacza, ¿e zachodzi koniecznoœæ, aby

zosta³ wprowadzony system handlu jednostkami poch³aniania.
W kwietniu 2007 r. za poœrednictwem Rady Ministrów z Ministerstwa Œrodowiska zosta³ przekazany

pod obrady Sejmu RP projekt ustawy o instrumentach wspomagaj¹cych redukcjê emisji do powietrza ga-
zów cieplarnianych i innych substancji. Projekt ten przeszed³ ca³¹ œcie¿kê legislacyjn¹, która zosta³a za-
koñczona akceptacj¹ go przez sejmow¹ Komisjê Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa
w sierpniu 2007 r. Po wyborach parlamentarnych na jesieni 2007 r. nowe kierownictwo resortu œrodo-
wiska nie podjê³o dalszych prac nad ustaw¹, jej zapisami.

Zgodnie z rozwi¹zaniami prawnymi przyjêtymi w projekcie ustawy z roku 2007, prowadz¹cy gospodar-
stwa leœne mieli uzyskiwaæ dochody finansowe za udzia³ w poch³anianiu – wykreowana zostanie dopusz-
czona przez Protokó³ z Kioto jednostka poch³aniania RMU równa 1 t CO2 – w nastêpstwie œwiadomej de-
cyzji o przeznaczeniu powierzchni ziemskiej pod roœlinnoœæ leœn¹, czyli zalesianie gruntu, oraz w nastêp-
stwie dzia³añ w ramach gospodarki leœnej, ukierunkowanych na wzmo¿one poch³anianie dwutlenku
wêgla przez lasy. Polska, jako podmiot prawa miêdzynarodowego, jest obowi¹zana do rozliczania siê
z efektów poch³aniania dwutlenku wêgla przez lasy, przy czym od tego roku rozliczanie siê z poch³aniania
zwi¹zanego z lasami powsta³ymi w wyniku zalesiania gruntów od roku 1990 w powi¹zaniu z klimatyczny-
mi efektami wylesiania gruntów musi mieæ charakter dzia³añ obowi¹zkowych. Zgodnie z regulacjami
Protoko³u z Kioto, kraj zg³aszaj¹cy dzia³ania leœne wymienione w art. 3 ust. 3, a wiêc zalesianie i wylesia-
nie, oraz w art. 3 ust. 4 Protoko³u z Kioto, czyli tak zwane dzia³ania dodatkowe w ramach gospodarki leœ-
nej, musi uwzglêdniaæ w swoim raportowaniu ogó³ zasobów leœnych kraju.

Ustawa wykreowa³a krajowy system zarz¹dzania jednostkami poch³aniania. System ten uwzglêdni³
regulacje Protoko³u z Kioto, które da³y sygnatariuszom tego dokumentu miêdzy innymi mo¿liwoœæ wy-
wi¹zywania siê ze swoich zobowi¹zañ poprzez wykazywanie tak zwanej ujemnej emisji gazów cieplarnia-
nych zwi¹zanej z poch³anianiem dwutlenku wêgla przez las w nastêpstwie zmian w prowadzeniu gospo-
darki leœnej oraz prawo poddawania jednostek poch³aniania, zwi¹zanych z zalesianiem i wylesianiem
gruntów oraz ze zmianami w prowadzeniu gospodarki leœnej, obrotowi miêdzynarodowemu.

W projekcie ustawy przyjêto, ¿e system poch³aniania bêdzie zasilany finansowo przez wp³ywy ze zby-
wania jednostek poch³aniania w ramach wy¿ej wymienionego obrotu miêdzynarodowego.

Prowadz¹cy gospodarstwa leœne mieli osi¹gaæ dochody finansowe za us³ugi na rzecz Rzeczpospolitej
Polskiej jako strony zobowi¹zanej na mocy Protoko³u z Kioto do okreœlonej redukcji emisji gazów cieplar-
nianych do atmosfery. Prowadz¹cy gospodarstwa leœne musieli zaprojektowaæ okreœlone dzia³ania leœne
skutkuj¹ce wzmo¿onym poch³anianiem dwutlenku wêgla przez lasy, a nastêpnie dzia³ania te zrealizowaæ
i po ich zrealizowaniu obj¹æ je sprawozdaniem.

W ustawie proponowano rozwi¹zanie polegaj¹ce tym, ¿e prowadz¹cy gospodarstwa leœne prywatne bê-
d¹ przystêpowaæ do systemu dobrowolnie, a Lasy Pañstwowe – obowi¹zkowo. Lasom Pañstwowym przy-
pisano zdecydowanie wiêcej obowi¹zków informacyjno-sprawozdawczych ani¿eli innym, dobrowolnym,
uczestnikom systemu poch³aniania. Na Lasy Pañstwowe na³o¿ono bowiem obowi¹zek informacyjno-
-sprawozdawczy w odniesieniu do lasów, których w³aœciciele lub posiadacze nie przyst¹pi¹ do systemu.

W proponowanych rozwi¹zaniach ka¿demu prowadz¹cemu gospodarstwo leœne stworzono mo¿liwoœæ
uczestniczenia w systemie w charakterze beneficjenta na równych prawach, to jest osi¹gania korzyœci
z udzia³u w poch³anianiu ze wzglêdu na zalesianie gruntów, art. 3.3. Protoko³u z Kioto, oraz ze wzglêdu na
opracowanie i zrealizowanie programu ukierunkowanego na wzmaganie poch³aniania dwutlenku wêgla
przez lasy istniej¹ce przed rokiem 1990, art. 3.4. Stworzono bowiem zasadê, ¿e prowadz¹cy gospodarstwa
leœne charakteryzuj¹ce siê ma³¹ powierzchni¹ leœn¹, w celu osi¹gania korzyœci z dzia³añ, o których mowa
w art. 3.4. Protoko³u z Kioto, powinni utworzyæ grupê prowadz¹cych gospodarstwa leœne, tak aby ³¹czna po-
wierzchnia ich lasów wynosi³a co najmniej 300 ha. Taki area³ lasu pod wzglêdem potencjalnego udzia³u w po-
ch³anianiu odpowiada w przybli¿eniu granicznemu poziomowi emisji, poni¿ej którego nie jest ona ujmowa-
na.Wprzypadkuarea³u lasuwynosz¹cegowprzybli¿eniu300hamo¿liwestaje siêopracowanie racjonalnego
planu dzia³añ leœnych ukierunkowanych na wzmo¿one poch³anianie dwutlenku wêgla przez te lasy.

Regulacje prawne okreœlaj¹ce krajowy system zarz¹dzania jednostkami poch³aniania nie narusza³y
wówczas prawa unijnego.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jest powszechnie wiadome, ¿e naszych rodaków spotkaæ mo¿na pod dos³ownie ka¿d¹ szerokoœci¹ geo-

graficzn¹. S¹ to czêsto miejsca, które z naszego punktu widzenia s¹ bardzo egzotyczne. Na przyk³ad w Ko-
rei Po³udniowej mieszka obecnie oko³o stu piêædziesiêciu Polaków, nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e w glo-
balizuj¹cym siê œwiecie liczba ta wzroœnie w najbli¿szym czasie. I w³aœnie w trosce o Polaków mieszka-
j¹cych w Republice Korei 25 lutego bie¿¹cego roku spisana zosta³a miêdzy rz¹dem polskim a koreañskim
umowa o zabezpieczeniu spo³ecznym.

Dotychczas za Polaków pracuj¹cych w Korei Po³udniowej pracodawca musia³ op³acaæ podwójne sk³ad-
ki ubezpieczeniowe: w Polsce i Korei. Mia³o to ogromny wp³yw na koszty pracy i ewentualny transfer
œwiadczeñ. Obecnie wprowadzane regulacje zak³adaj¹ równe traktowanie pracowników, transfer œwiad-
czeñ, jednoœæ stosowanego ustawodawstwa i sumowanie okresów ubezpieczenia. Œwiadczenia nabyte
zgodnie z ustawodawstwami ka¿dego z pañstw nie mog¹ byæ zmniejszane, zawieszane lub zmieniane
w zwi¹zku z przebywaniem danej osoby w drugim z umawiaj¹cych siê krajów.

Regulacje, o których tu mowa, nie dotycz¹ tak zwanych pracowników delegowanych, czyli osób delego-
wanych przez swoich pracodawców do pracy w drugim pañstwie. W myœl umowy przez szeœædziesi¹t mie-
siêcy kalendarzowych osoby te nadal musz¹ podlegaæ przepisom zabezpieczenia spo³ecznego kraju,
z którego przyby³y.

Omawiana tu umowa przewiduje tak¿e wprowadzenie standardowo stosowanego rozwi¹zania doty-
cz¹cego prawa uzyskiwania œwiadczeñ emerytalno-rentowych i ich wysokoœci. Zak³ada ona bowiem, ¿e
œwiadczenia te bêd¹ ustalane z uwzglêdnieniem ³¹cznych okresów ubezpieczenia przebytych w obydwu
pañstwach, przy czym koszty ustalenia tych œwiadczeñ bêd¹ obci¹¿a³y instytucje w³aœciwe ka¿dej ze
stron, proporcjonalnie do okresów ubezpieczenia przebytych w danym pañstwie.

Umowa okreœla tak¿e zagadnienia zwi¹zane z przep³ywem informacji miêdzy organami ubezpieczenio-
wymi obydwu krajów – przep³yw ten ma byæ bezp³atny – reguluje tak¿e kwestie ochrony danych osobo-
wych, zwalniania dokumentów z op³at oraz bardzo wa¿n¹ sprawê wyp³aty œwiadczeñ, która ma mieæ
miejsce w walucie kraju, w którym przebywa uprawniona osoba, lub w innej walucie swobodnie wymie-
nialnej.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Niniejsza ustawa wprowadzaj¹ca umowê polsko-koreañsk¹ jest bar-
dzo potrzebna, poniewa¿ dokonuje znacznych u³atwieñ. Dlatego jej przyjêcie jest dla nas i powinnoœci¹,
i formalnoœci¹. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Broñ chemiczna jest jedn¹ z najokrutniejszych broni masowego ra¿enia, jakie stworzy³ cz³owiek. Jej

stosowanie prowadzi do najbardziej obrzydliwych i op³akanych skutków, jakie mo¿na sobie wyobraziæ,
dlatego jej ograniczenie i likwidacja jest rzecz¹ tak wa¿n¹.

Omawiane tu porozumienie reguluje przywileje i immunitety funkcjonariuszy OPCW konieczne do
rzetelnego i skutecznego wykonywania przez nich swoich funkcji. Najwa¿niejsze przywileje, o jakich na-
le¿y tu powiedzieæ, to immunitet chroni¹cy przed zatrzymaniem i aresztowaniem, nietykalnoœæ doku-
mentów, nietykalnoœæ baga¿u osobistego czy u³atwienia walutowe. U³atwienia te maj¹ dotyczyæ niewiel-
kiej liczby funkcjonariuszy odwiedzaj¹cych terytorium Polski.

Przypomnijmy, ¿e w kwietniu 1997 r. wesz³a w ¿ycie konwencja o zakazie broni chemicznej. Zak³ada
ona ca³kowity zakaz u¿ytkowania broni chemicznej i nakaz likwidacji broni pod kontrol¹ miêdzynarodo-
w¹, co ma nast¹piæ do koñca kwietnia 2012 r. Kontrolê w tym zakresie sprawowaæ ma specjalnie utwo-
rzona Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, czyli OPCW.

Wspomniane przeze mnie nieszczêœcia, jakie niesie ze sob¹ u¿ywanie broni chemicznej, powinny byæ
dla ka¿dego cywilizowanego cz³owieka motywatorem do walki z t¹ broni¹. Walce tej s³u¿y przede wszyst-
kim Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, a pomoc tej organizacji, niesiona przy u¿yciu wszel-
kich dostêpnych œrodków, jest nasz¹ powinnoœci¹. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera

Oœwiadczenie skierowane do prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej Anny Stre¿yñskiej

Szanowna Pani Prezes!
W Lublinie pó³ miasta objê³a telewizyjn¹ us³ug¹ kablow¹ firma UPC, czynna równie¿ w innych mia-

stach Polski. Przed kilkoma miesi¹cami UPC wy³¹czy³a kana³ udostêpniaj¹cy dot¹d ogl¹danie Telewizji
„Trwam” oo. Redemptorystów z Torunia.

Po proteœcie, jaki skierowa³em wraz z kilkunastoma senatorami do prezesa UPC pana Simona Boyda w
lutym bie¿¹cego roku, otrzyma³em z UPC propozycjê uzyskania dostêpu do Telewizji „Trwam” w systemie
kablowym, z pomoc¹ dekodera, ale pod warunkiem, ¿e zgodzê siê na jednoczesne przejêcie od TPSA nu-
meru mojego telefonu stacjonarnego przez UPC. Wyrazi³em zgodê. Otrzyma³em 26 maja bie¿¹cego roku
dekoder, mam mo¿liwoœæ ogl¹dania Telewizji „Trwam”, ale nie zosta³ dot¹d przeniesiony do UPC numer
mojego telefonu stacjonarnego. Zmuszony jestem tym samym do op³acania rachunków przesy³anych mi
zarówno przez TPSA, jak i UPC. W nastêpstwie mojej interwencji w lubelskim oddziale UPC otrzyma³em
wiadomoœæ, ¿e taki stan bêdzie trwa³ do sierpnia bie¿¹cego roku, do pocz¹tku miesi¹ca albo do koñca,
tego nie wiadomo, i w tym czasie muszê wnosiæ op³aty zarówno do TPSA, jak i do UPC. Stanowisko takie
uwa¿am za absurdalne i krzywdz¹ce.

Pani Minister, jeœli w ten sposób obie firmy traktuj¹ senatora RP, lêkam siê myœleæ, jak one postêpuj¹
wobec innych osób niebêd¹cych parlamentarzystami. Obawiam siê, ¿e w podobnej sytuacji jak moja
znajduj¹ siê setki ludzi, korzystaj¹cych z us³ug telekomunikacyjnych TPSA i UPC.

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o interwencjê w UPC u prezesa pana Simona Boyda, by podob-
ne sytuacje nie mia³y w przysz³oœci miejsca, a u¿ytkownicy linii telefonicznej UPC nie musieli czekaæ mie-
si¹cami na przejêcie ich numeru telefonicznego od TPSA i nie byli zmuszeni do op³acania dwóch rachun-
ków zamiast jednego.

Kopiê niniejszego oœwiadczenia przesy³am p. Simonowi Boydowi, prezesowi UPC w Polsce.

Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Od 2004 r. funkcjonuje w Europie projekt o nazwie CIRCLE, czyli Climate Impact Research Coordina-

tion for a Larger Europe, maj¹cy na celu wykonywanie dzia³añ nastawionych na adaptacjê do zmian kli-
matycznych w skali krajowej i miêdzynarodowej. Polska jest w tej chwili obserwatorem przy tej organiza-
cji. W CIRCLE opracowywane s¹ konkursy na konkretne projekty badawcze, które prócz œrodków unij-
nych musz¹ byæ wspó³finansowane przez dany kraj.

Chcia³bym zapytaæ, jakie procedury dotycz¹ce pe³noprawnego cz³onkostwa Polski w CIRCLE s¹ podej-
mowane. Czy podjête zostan¹ decyzje o finansowaniu b¹dŸ odmowie finansowania udzia³u Polski w tym
przedsiêwziêciu? Kiedy mo¿emy spodziewaæ siê wydania stosownych decyzji?

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 28 maja 2009 r. odby³a siê publiczna dyskusja z mieszkañcami powiatu zduñskowolskiego, na

której projektanci drogi ekspresowej S-8, firma Mosty Katowice Sp. z o.o. wraz z przedstawicielami
GDDKiA Oddzia³ w £odzi przedstawili wariantowe rozwi¹zania przebiegu drogi przez teren ich powiatu.
Przestawiono trzy warianty: wariant po³udniowy (zielony), wariant pó³nocny (ró¿owy, granatowy) oraz
wariant poœredni (niebieski). Wiêkszoœæ mieszkañców jednoznacznie opowiedzia³a siê za budow¹ wa-
riantu po³udniowego przebiegaj¹cego w korytarzu drogowym zarezerwowanym ju¿ w latach siedemdzie-
si¹tych na przebieg pocz¹tkowo autostrady A-8, a nastêpnie drogi ekspresowej S-8. Za wariantem tym
opowiada siê równie¿ Stowarzyszenie Jednostek Samorz¹du Terytorialnego, w sk³ad którego wchodzi
a¿ dwadzieœcia piêæ samorz¹dów.

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami, jakie docieraj¹ do filii mojego biura w Zduñskiej Woli, pragnê zapy-
taæ o nastêpuj¹ce sprawy.

1. Kiedy zapadnie decyzja o wyborze wariantu przebiegu drogi?
2. Kiedy planowane jest rozpoczêcie prac nad budow¹ tej drogi?
Odpowiedzi na powy¿sze pytania pozwol¹ mi poinformowaæ i wyjaœniæ przedstawione powy¿ej kwestie

mieszkañcom terenów, przez które ma przebiegaæ ta droga.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W prasie lokalnej pojawiaj¹ siê w ostatnich dniach niepokoj¹ce doniesienia dotycz¹ce wyboru inwe-

stora do przedwstêpnej umowy na sprzeda¿ akcji PZL Œwidnik. Wynika z nich, ¿e jedynym kryterium, ja-
kim kierowaæ siê ma Agencja Rozwoju Przemys³u przy wyborze oferty zakupu zak³adu, bêdzie cena. Jak
twierdz¹ zwi¹zkowcy zak³adowej „Solidarnoœci” oraz przedstawiciele Urzêdu Miasta Œwidnik, jest to
sprzeczne z dotychczasowymi zapewnieniami agencji i ministra Skarbu Pañstwa. Oczekuj¹ oni, ¿e wy-
brany zostanie inwestor strategiczny, który zabezpieczy odpowiedni zakres inwestycji, rozwój zak³adu,
dostêp do rynku oraz nowych technologii, a w konsekwencji zapewni za³odze gwarancjê zatrudnienia.
A zapewnieniem ochrony praw pracowniczych powinno byæ, moim zdaniem, w³¹czenie pakietu socjalnego
do umowy sprzeda¿y!

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie, na podstawie jakich kryteriów dokona-
ny bêdzie wybór inwestora do prywatyzacji PZL Œwidnik? Proszê o przybli¿enie szczegó³ów pakietu socjal-
nego i inwestycyjnego oferowanego przez zainteresowanych kupnem inwestorów: Agusta Westland i Aero
Vodochody.

Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Obserwowane w Polsce procesy transformacji demograficznej s¹ istotnym elementem kszta³tuj¹cym

sytuacjê zdrowotn¹ i spo³eczn¹ kraju. Prognozy demograficzne dla Polski opracowane przez Departa-
ment Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia wskazuj¹ na systematyczny wzrost przeciêtnej
d³ugoœci trwania ¿ycia do poziomu oko³o 77,6 roku dla mê¿czyzn oraz 83,3 roku dla kobiet. Zwiêkszanie
siê œredniej d³ugoœci ¿ycia z równoczesnym spadkiem wskaŸnika urodzeñ powoduje starzenie siê
spo³eczeñstwa. W wielu krajach œwiata, w tym równie¿ w Polsce, wzrasta odsetek osób powy¿ej szeœædzie-
si¹tego pi¹tego roku ¿ycia. Osoby w podesz³ym wieku stanowi¹ ju¿ w Polsce oko³o 13% ogó³u populacji.

Wraz ze starzeniem siê spo³eczeñstwa zmieniaj¹ siê tak¿e jego potrzeby zdrowotne. W wieku po-
desz³ym wzrasta zachorowalnoœæ na choroby przewlek³e oraz pojawiaj¹ siê liczne dysfunkcje narz¹dów
zmys³u, ruchu, powoduj¹ce pogarszanie siê funkcjonowania spo³ecznego. Osoby w starszym wieku s¹
bardzo czêsto obci¹¿one ró¿nymi schorzeniami jednoczeœnie. Ponadto du¿¹ czêœæ polskiej spo³ecznoœci
ludzi starszych cechuj¹ zjawiska takie jak izolacja spo³eczna i psychiczna, brak zadowolenia, utrata sen-
su ¿ycia.

Wzrost populacji osób starszych rzutuje na gospodarkê, kulturê kraju, ale stawia te¿ nowe wyzwania,
zwi¹zane z zapewnieniem odpowiedniej opieki medycznej i socjalnej dla osób starszych. Sprawy tej grupy
polskiej populacji wymagaj¹ kompleksowego, medycznego i spo³ecznego podejœcia. Tymczasem w Polsce
nie ma tradycji i kultury akceptowania i oswajania siê ze staroœci¹, co w po³¹czeniu z niskim standardem
¿ycia i brakiem ofert zagospodarowania czasu osób starszych skazuje je na ¿ycie na marginesie spo³ecze-
ñstwa.

Uwarunkowania te wskazuj¹, jak wa¿ny jest zatem w Polsce sprawnie dzia³aj¹cy system opieki pielê-
gniarskiej nad osobami starszymi. Niestety trzeba zauwa¿yæ, ¿e ten dzia³aj¹cy dotychczas jest niewydol-
ny zarówno w zakresie opieki ambulatoryjnej, podstawowej, jak i specjalistycznej. Aktualny system
œwiadczeñ medycznych na rzecz osób starszych i niepe³nosprawnych znajduje siê na najs³abszej pozycji
w odniesieniu do mo¿liwoœci uzyskania specjalistycznej opieki medycznej i spo³ecznej. Nie ma progra-
mów rozwoju tej opieki wspieranych przez ministra zdrowia czy ministerstwo polityki spo³ecznej, co
w sposób zasadniczy uniemo¿liwia wdra¿anie standardów tej opieki. Niekorzystna sytuacja materialna
s³u¿by zdrowia ogranicza mo¿liwoœci realizowania skutecznego postêpowania. Sytuacja ta przyczynia siê
do pogarszania stanu finansowego placówek, które maj¹ wielkie problemy z zakontraktowaniem swoich
us³ug.

Œrodowiska pielêgniarek postuluj¹ tworzenie form opieki domowej i ambulatoryjnej. Takie formy uwa-
¿ane s¹ za najbardziej w³aœciwe, zapewniaj¹ bowiem – nie tylko pacjentowi, ale równie¿ jego rodzinie lub
opiekunom – holistyczn¹ opiekê medyczn¹ œwiadczon¹ przez interdyscyplinarny zespó³, sk³adaj¹cy siê z
lekarza, pielêgniarki, rehabilitanta/fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka, pracownika socjalnego i w za-
le¿noœci od doraŸnych potrzeb zdrowotnych chorego rozszerzony o niezbêdnych konsultuj¹cych specjali-
stów. Obecne procedury NFZ nie przewiduj¹ jednak takich rozwi¹zañ.

Nierealizowane jest tak¿e jedno z g³ównych za³o¿eñ systemu ochrony zdrowia, jakim by³o tworzenie
zak³adów pielêgnacyjno-opiekuñczych oraz opiekuñczo-leczniczych jako alternatywnej formy leczenia
stacjonarnego osób w podesz³ym wieku, które wymagaj¹ ca³odobowej opieki pielêgniarskiej. Nadal ciê-
¿ar leczenia przerzucany jest na szpital, co jedynie generuje wiêksze koszty. Równie¿ kontraktowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia œwiadczenia w zakresie opieki d³ugoterminowej domowej dotycz¹
tylko niewielkiej liczby osób jej wymagaj¹cych. Konieczne jest wiêc wprowadzenie ró¿nych form tej
opieki, szczególnie w odniesieniu do pacjentów przewlekle chorych z ustalon¹ diagnoz¹ oraz terapi¹ i
niewymagaj¹cych leczenia szpitalnego, którzy powinni byæ kwalifikowani do opieki domowej lub am-
bulatoryjnej.

Wydajnie dzia³aj¹cej pielêgnacji domowej nie stworzy siê jednak bez wprowadzenia systemu œwiad-
czeñ sk³adaj¹cego siê na ubezpieczenie pielêgnacyjne. Wprowadzenie takich rozwi¹zañ, i to rozwi¹zañ
ustawowych, jest konieczne dla rozbudowy i koordynacji rozwoju niezbêdnych struktur zaopatrzenia
pielêgnacyjnego, rozwoju œwiadczeñ medyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegaj¹cych niezdolnoœci do sa-
modzielnej egzystencji lub uzupe³niaj¹cych pielêgnacjê.

Odrêbnym aspektem istniej¹cego problemu opieki nad osobami starszymi jest brak kadry pielêgnia-
rek i to zarówno œwiadcz¹cych pomoc szpitaln¹, jak i domow¹. Z dokumentacji przekazanej przez Na-
czeln¹ Radê Pielêgniarek i Po³o¿nych wynika, ¿e istnieje zjawisko luki pokoleniowej w tej grupie zawodo-
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wej. W Polsce zatrudnione s¹ dwieœcie osiemnaœcie tysiêcy dziewiêæset siedemdziesi¹t trzy pielêgniarki i
po³o¿ne. Liczba zatrudnionych pielêgniarek i po³o¿nych na tysi¹c mieszkañców wynosi w Polsce piêæ. W
zestawieniu z odpowiednimi danymi pochodz¹cymi z innych krajów Unii Europejskiej wskaŸnik ten jest
bardzo niski. We Francji jest to 7,5, w Niemczech 9,6, w Wielkiej Brytanii 9,2, na Wêgrzech 8,6, w Cze-
chach 8,1. Nawet œredni wskaŸnik dla UE, stanowi¹cy 8,6, jest znacznie wy¿szy od tego w naszym kraju.

Dodatkowo obserwuje siê, wed³ug uzyskanych danych z NIPiP, kolejne niepokoj¹ce zjawisko: starze-
nie siê kadry pielêgniarek i po³o¿nych. Wœród pielêgniarek aktywnych zawodowo ponad 60% to osoby
w wieku powy¿ej czterdziestu lat. W grupie wiekowej od dwudziestu piêciu do dwudziestu dziewiêciu lat
pracuj¹ce pielêgniarki stanowi¹ tylko 4,48%. Kolejne obawy budzi obserwowane wœród pielêgniarek
i po³o¿nych zjawisko odchodzenia od wykonywania zawodu oraz wczesne przechodzenie na emeryturê.
Wed³ug opinii Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych zmniejsza siê te¿ zainteresowanie m³odzie¿y
kszta³ceniem w tym zawodzie, a jednoczeœnie bezpoœrednio po uzyskaniu dyplomu czêœæ absolwentów
poszukuje pracy poza zak³adami opieki zdrowotnej.

Raport NIPiP wskazuje na liczne powody braków kadrowych bia³ego personelu. S¹ to: warunki œrodo-
wiska pracy, niskie wynagrodzenia i zwi¹zany z tym fakt, ¿e wiele pielêgniarek i po³o¿nych decyduje siê
na podjêcie pracy zawodowej za granic¹. Wœród czynników sprzyjaj¹cych podejmowanym decyzjom o mi-
gracji nale¿y wymieniæ w szczególnoœci uznanie kwalifikacji lekarzy i pielêgniarek po przyst¹pieniu Pol-
ski do UE, aktywnoœæ firm zagranicznych poszukuj¹cych pracowników medycznych na terenie Polski,
kilkakrotnie wy¿sze wynagrodzenie pracowników medycznych w innych krajach oraz proponowane
znacznie lepsze warunki pracy.

Lukê pokoleniow¹ pog³êbia nie tylko zwiêkszone zapotrzebowanie na opiekê pielêgniarsk¹ zwi¹zane ze
starzeniem siê spo³eczeñstwa oraz odchodzenie od zawodu, czy to na skutek przechodzenia na emerytu-
rê, czy to na skutek emigracji, ale tak¿e fakt, ¿e z roku na rok coraz mniej kandydatów rozpoczyna naukê
na kierunku pielêgniarstwa. Brak chêtnych do wykonywania tego zawodu jest oczywisty. Dzisiejsza pra-
ca pielêgniarki czy po³o¿nej to czêsto praca na granicy ryzyka, pod ogromn¹ presj¹ psychiczn¹, praca po-
nad si³y, bo czêsto jedna pielêgniarka wykonuje obowi¹zki dwóch czy trzech kole¿anek i w dodatku za
bardzo ma³e wynagrodzenie. Dodatkowym powodem s¹ wed³ug przytaczanego raportu NIPiP utrudnienia
w zdobyciu specjalizacji, koniecznoœæ ustawicznego kszta³cenia i zwi¹zane z tym koszty w³asne. Likwida-
cja liceów medycznych i wprowadzenie kszta³cenia w systemie studiów licencjackich i magisterskich za-
mknê³o drogê do zawodu kandydatom z ubogich, czêsto wiejskich terenów, bo nie staæ ich na studiowa-
nie w miastach, w których znajduj¹ siê uczelnie medyczne.

Szanowna Pani Minister, w zwi¹zku z nakreœlonym tu skomplikowanym problemem zwracam siê do
Pani Minister z dwoma pytaniami.

1. W jaki sposób ministerstwo zamierza zatrzymaæ pielêgniarki w zawodzie oraz uzupe³niæ powiêk-
szaj¹c¹ siê lukê, pocz¹wszy od przedzia³u wiekowego 25–30 lat?

2. W jaki sposób powinny funkcjonowaæ uczelnie kszta³c¹ce pielêgniarki, aby liczba absolwentów ko-
ñcz¹cych te uczelnie niejako odtwarza³a i utrzymywa³a liczbê pielêgniarek pracuj¹cych w zawodzie na
poziomie potrzebnym do prawid³owego funkcjonowania s³u¿by zdrowia?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU z 2009 r.
nr 52 poz. 417), która zosta³a uchwalona z inicjatywy m.in. Pani Minister, znajduje siê art. 6, który usta-
nawia prawa pacjenta do œwiadczeñ zdrowotnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 „Pacjent ma prawo do œwiadczeñ
zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej”.

W œwietle tego zapisu powa¿ne w¹tpliwoœci budzi art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136 poz. 857), który pozwala lekarzowi ordynowaæ te œrodki
farmaceutyczne (obecnie: produkty lecznicze) i materia³y medyczne (obecnie: wyroby medyczne), które
s¹ dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepi-
sach. Takimi produktami leczniczym dopuszczonym do obrotu w Rzeczypospolitej s¹ równie¿ tzw. pro-
dukty lecznicze homeopatyczne.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (DzU z 2008 r. nr 45
poz. 271) produkty lecznicze homeopatyczne, które:

1) s¹ podawane doustnie lub zewnêtrznie,
2) w oznakowaniu i ulotce nie zawieraj¹ wskazañ do stosowania,
3) charakteryzuj¹ siê odpowiednim stopniem rozcieñczenia, gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo stosowa-

nia, to jest nie zawieraj¹ wiêcej ni¿ 1/10 000 czêœci roztworu macierzystego lub nie wiêcej ni¿ 1/100
najmniejszej dawki substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym na podstawie re-
cepty

– podlegaj¹ uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu.
W praktyce oznacza to, i¿ na mocy art. 21 ust. 7 produkty lecznicze homeopatyczne nie wymagaj¹ do-

wodów skutecznoœci terapeutycznej. Brak takiego dowodu skutecznoœci terapeutycznej jednoznacznie
przes¹dza, i¿ produkty takie nie spe³niaj¹ kryterium wymagañ aktualnej wiedzy medycznej, wiêc stoso-
wanie ich przez lekarzy jest niezgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta i powinno byæ zabronione. Dodatkowym argumentem przeciwko stosowaniu produktów homeopa-
tycznym jest Kodeks Etyki Lekarskiej, który w art. 57 stanowi, i¿ „lekarzowi nie wolno pos³ugiwaæ siê me-
todami uznanymi przez naukê za szkodliwe, bezwartoœciowe lub nie zweryfikowanymi naukowo”.

Powy¿sza analiza wskazuje, i¿ istnieje koniecznoœæ wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególnoœci art. 45, w taki sposób, aby jednoznacz-
nie wy³¹czyæ mo¿liwoœæ stosowania przez lekarzy œrodków, które nie zosta³y zweryfikowane metodami
naukowymi, a w szczególnoœci œrodków homeopatycznych. Takie zmiany by³yby wype³nieniem konsty-
tucyjnej gwarancji ochrony zdrowia obywateli, która znajduje swój wyraz w art. 68 ust. 1 ustawy zasad-
niczej.

Bêd¹ wdziêczny za przekazanie informacji o stanowisku Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia
w sprawie stosowania przez lekarzy medycyny niezgodnych z wiedz¹ medyczn¹ œrodków homeopatycz-
nych. Proszê równie¿ o wskazanie, kiedy pacjenci bêd¹ mieli ustawow¹ gwarancjê, i¿ ich prawa bêd¹
przestrzegane, a lekarze, do których zwracaj¹ siê o pomoc, okazuj¹c im zaufanie, nie bêd¹ tego zaufania
nadu¿ywaæ, ordynuj¹c œrodki, co do których skutecznoœci nie ma ¿adnych dowodów.

Sprawa ta ma ogromny wp³yw na zaufanie Polaków do systemu ochrony zdrowia, dlatego liczê na szyb-
kie zajêcie stanowiska przez Pani¹ Minister.

Z szacunkiem
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi niezgodnoœci niektórych zapisów ustawy – Prawo

³owieckie z Konstytucj¹ RP proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do nastêpuj¹cych zastrze¿eñ.
Po pierwsze, w literaturze fachowej wskazuje siê na niezgodnoœæ art. 42 ust. 10 prawa ³owieckiego

z art. 58 ust. 1 konstytucji z uwagi na ustanowienie wymogu przynale¿noœci do Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego jako warunku utrzymania nabytych uprawnieñ do wykonywania polowania. Zasady naby-
wania uprawnieñ do polowania okreœla ustawa – Prawo ³owieckie. Jednoczeœnie zastrzega ona – mimo ¿e
nie wprowadza bezpoœrednio wymogu bycia cz³onkiem PZ£ – ¿e uprawnienie wygaœnie z mocy prawa w
razie nieuzyskania cz³onkostwa w PZ£ lub jego nieposiadania przez okres piêciu lat. O tym w³aœnie mówi
art. 42 ust. 10 prawa ³owieckiego.

Panie Ministrze, prowadzi to do sytuacji, ¿e osoby zainteresowane posiadaniem i utrzymaniem upraw-
nieñ do wykonywania polowania zmuszone s¹ do bycia cz³onkami PZ£, nawet wtedy, gdy nie chc¹ i nie za-
mierzaj¹ realizowaæ swoich uprawnieñ na terenie Polski. W efekcie cz³onkostwo w PZ£ przestaje byæ dobro-
wolne, jest warunkiem koniecznym do utrzymania uprawnieñ do wykonywania polowania, co uchybia
konstytucyjnej zasadzie wolnoœci zrzeszania siê. Mo¿liwoœæ wykonywania ³owiectwa zosta³a zwi¹zana z
wymogiem przynale¿noœci do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego na zasadzie wy³¹cznoœci!

Po drugie, wskazuje siê, ¿e art. 33 ust. 6 prawa ³owieckiego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77
ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ogranicza mo¿liwoœæ inicjowania s¹dowej kontroli ostatecz-
nych rozstrzygniêæ organów PZ£ jedynie do spraw dotycz¹cych nabycia lub utraty cz³onkostwa.

Polski Zwi¹zek £owiecki istnieje z mocy ustawy i z woli prawodawcy. Ani jego statut, ani inne podejmo-
wane przez jego organy uchwa³y nie podlegaj¹ kontroli s¹dowej. Jedyny wyj¹tek stanowi¹ uchwa³y do-
tycz¹ce cz³onkostwa. Polskiemu Zwi¹zkowi £owieckiemu na zasadzie wy³¹cznoœci zosta³a powierzona
kluczowa rola w zakresie koordynacji dzia³añ w dziedzinie gospodarki ³owieckiej. W szczególnoœci wska-
zuje siê na uprawnienia PZ£ zwi¹zane z opiniowaniem aktów wykonawczych do ustawy – Prawo ³owiec-
kie, a tak¿e na konkretne kompetencje dotycz¹ce wykonywania ³owiectwa na okreœlonym terenie. Odno-
œnie do praw osób fizycznych podkreœlenia wymaga fakt uzale¿nienia mo¿liwoœci nabycia uprawnieñ do
polowania od odbycia sta¿u w jednostkach organizacyjnych nale¿¹cych do PZ£, odbycia szkolenia prze-
prowadzonego przez PZ£ i z³o¿enia egzaminu przed powo³an¹ przez niego komisj¹. Jak wspomnia³em
wczeœniej, utrzymanie uprawnieñ do polowania uzale¿nione jest od posiadania cz³onkostwa w PZ£.

Cz³onkostwo w PZ£ ma prze³o¿enie na inne regulacje ustawowe. Chodzi miêdzy innymi o ustawê o bro-
ni i amunicji czy ustawê o ochronie zwierz¹t. W literaturze przedmiotu dominuje pogl¹d, ¿e PZ£ jest spe-
cyficzn¹ hybrydow¹ organizacj¹, ³¹cz¹c¹ w sobie cechy struktury monopolistycznej, kolektywistycznej i
przymusowej organizacji myœliwych z prawnym zakresem uprawnieñ organu administracji publicznej.
Tymczasem czynnoœci podejmowane przez organy PZ£ nie podlegaj¹ ani kontroli instancyjnej, ani – o
zgrozo – kontroli s¹downiczej.

PZ£, mimo ¿e nadano mu kompetencje charakterystyczne dla organów administracji, nie zosta³ wypo-
sa¿ony w uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych, co powoduje, ¿e nie mieœci siê w grupie
podmiotów z art. 1 kodeksu postêpowania administracyjnego. W efekcie decyzje podejmowane przez PZ£
podlegaj¹ kontroli pod wzglêdem ich zgodnoœci z prawem jedynie w trybie wewn¹trzkorporacyjnym prze-
widzianym przez statut PZ£!

Brak zewnêtrznych organów kontrolnych w po³¹czeniu z niestosowaniem przepisów k.p.a. w funkcjo-
nowaniu PZ£ rodzi obawy co do przestrzegania przez PZ£ prawa. W literaturze prezentowany jest pogl¹d –
uwaga – ¿e jedynie od dobrej woli organów PZ£ zale¿y, czy bêd¹ one przestrzega³y prawa czy te¿ nie (cytat
z: M. Skocka, J. Szczepañski „Prawo ³owieckie. Komentarz.” Warszawa, 1998, str. 77).

Dodatkowo, zdaniem Naczelnego S¹du Administracyjnego, wyra¿onym w postanowieniu z dnia 31 pa-
Ÿdziernika 2008 r., dzia³ania nadzorcze ministra œrodowiska wzglêdem PZ£ nie s¹ podejmowane na pod-
stawie przepisów k.p.a. i nie maj¹ charakteru decyzji administracyjnej ani aktu, który okreœli³by obo-
wi¹zki czy uprawnienia jednostki. Tym samym nie mo¿na dzia³añ nadzorczych ministra œrodowiska, pro-
wadzonych na podstawie art. 35a prawa ³owieckiego w zwi¹zku z art. 28 prawa o stowarzyszeniach,
uznawaæ za czynnoœci z zakresu administracji publicznej. A to oznacza, ¿e jednostka, której dotycz¹ wa-
dliwe dzia³ania PZ£, pozbawiona zostaje mo¿liwoœci zainicjowania s¹dowej kontroli nad nadzorczymi
czynnoœciami lub bezczynnoœci¹ ministra œrodowiska, podobnie jak i nad czynnoœciami organów PZ£. W
efekcie osoba, której prawa zosta³y naruszone przez PZ£, o ile nie wi¹za³o siê to z odmow¹ uzyskania lub
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nabyciem cz³onkostwa w PZ£, pozbawiona zostaje mo¿liwoœci poszukiwania ochrony swoich praw na
drodze postêpowania s¹dowego.

Rozwi¹zanie takie pozostaje w sprzecznoœci z art. 45 Konstytucji RP w zwi¹zku z art. 77 ust. 2 Konsty-
tucji RP. Skoro zdecydowano siê si³¹ powo³aæ do ¿ycia autonomiczn¹ organizacjê pozarz¹dow¹, jak¹ jest
Polski Zwi¹zek £owiecki, nastêpnie powierzyæ jej szereg uprawnieñ z zakresu administracji publicznej, a
dodatkowo jeszcze powi¹zaæ to z jej monopolistyczn¹ pozycj¹ w zakresie nadawania uprawnieñ do wyko-
nywania polowania oraz wymogiem przynale¿noœci jako warunkiem ich zachowania oraz mo¿liwoœci wy-
konywania polowania, to powinno siê tak¿e zabezpieczyæ mo¿liwoœæ s¹dowej kontroli ostatecznych roz-
strzygniêæ wydawanych przez PZ£.

Przytoczone przeze mnie zastrze¿enia s¹ bardzo powa¿ne. Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o ich ocenê
i odpowiedŸ na pytanie: czy Pan Minister zamierza w tej sprawie podj¹æ jakieœ dzia³ania, które mog³yby
przywróciæ porz¹dek prawny.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

oraz senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Apelujemy do Pana Ministra o ponowne rozwa¿enie decyzji dotycz¹cej ciêæ bud¿etowych, obej-

muj¹cych rezerwê celow¹ na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Wkrótce po og³oszeniu przez Ministerstwo Finansów planu ciêæ, do naszych biur zaczê³y nap³ywaæ

dziesi¹tki protestów z gmin oraz organizacji pozarz¹dowych z województwa warmiñsko-mazurskiego i in-
nych województw.

Czêœciowa likwidacja rezerwy oznacza zaprzestanie finansowania us³ug spo³ecznych realizowanych w
piêciuset gminach w Polsce. Wiemy, ¿e w trudnych ekonomicznie dla kraju czasach nale¿y szukaæ
oszczêdnoœci. Ale obawiamy siê, ¿e zaprzestanie finansowania programu bêdzie mia³o daleko id¹ce nega-
tywne skutki spo³eczne i finansowe.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami o alokacji, gminy zaplanowa³y wydatki, og³osi³y konkursy, zawar³y
umowy. Umowy te s¹ realizowane. Ogromnej wiêkszoœci gmin nie staæ na rekompensowanie kosztów
programu z w³asnego bud¿etu. A przypomnieæ nale¿y, ¿e Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
skich jest programem integracji spo³ecznej i korzystaj¹ z niego najbiedniejsze spo³ecznoœci. Gminy
uczestnicz¹ce w programie to najbiedniejsze polskie gminy, borykaj¹ce siê z najwiêkszym nagromadze-
niem problemów spo³ecznych, niekorzystnymi warunkami i peryferyjnym po³o¿eniem.

Jeœli zaprzestaniemy kontynuacji programu, trudno bêdzie w przysz³oœci znowu pobudziæ nadziejê
i aktywnoœæ najbiedniejszych oraz najmniej aktywnych grup spo³ecznych, trudno bêdzie od nowa akty-
wizowaæ spo³eczeñstwo, a tak¿e budowaæ wzajemne zaufanie i chêæ wspó³pracy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z coraz gorsz¹ sytuacj¹ szpitali w województwie warmiñsko-mazurskim, wynikaj¹c¹ z bra-

ku funduszy na poszczególne zabiegi, popieram dzia³ania marsza³ka województwa, Jacka Protasa, który
domaga siê zmiany algorytmu.

Œrodki przeznaczone na finansowanie œwiadczeñ zdrowotnych na Warmii i Mazurach nale¿¹ do najni¿-
szych w kraju. Na jednego pacjenta przypada w tym roku o 138 z³ mniej ni¿ w innych regionach Polski.
Sprowadza siê to do generowania przez szpitale ogromnych nadlimitów, których NFZ nie mo¿e sfinanso-
waæ.

Obecny algorytm, rozdzielaj¹cy œrodki pomiêdzy poszczególne oddzia³y Narodowego Funduszu
Zdrowia, dzia³a na niekorzyœæ pacjentów z mniej zamo¿nych regionów Polski, w szczególnoœci z Warmii
i Mazur.

Dlatego te¿ przychylam siê do proœby Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego o jak najszyb-
sze podjêcie dzia³añ dotycz¹cych zmiany algorytmu na taki, który bêdzie jednakowo traktowa³ ka¿dego
pacjenta.

Z powa¿aniem
prof. Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Mienia Wojskowego Krzysztofa Michalskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo w³aœciciela niepublicznego przedszkola „Skrzaty” dzia³aj¹cego

w Olsztynie. Zwraca siê on z proœb¹ o bli¿sze przyjrzenie siê problemowi niedoboru miejsc w przedszko-
lach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z którym boryka siê nie tylko stolica Warmii i Mazur.

Przedszkole mieœci siê w budynku nale¿¹cym do Agencji Mienia Wojskowego, w Olsztynie przy
ul. Artyleryjskiej 39. Budynek ten dotychczas by³ dzier¿awiony przez niepubliczne przedszkole „Skrzaty”.
W czerwcu bie¿¹cego roku AMW og³osi³a przetarg na sprzeda¿ wymienionego budynku. Ani miasto, ani
organ prowadz¹cy przedszkole nie s¹ w stanie konkurowaæ finansowo z deweloperami. Sprawa jest
szczególnie wa¿na, dlatego te¿ organ prowadz¹cy przedszkole zwróci³ siê z proœb¹ o ewentualne bezprze-
targowe przekazanie miastu Olsztyn budynku nale¿¹cego do AMW. Z tak¹ proœb¹ zwróci³y siê te¿ w³adze
miasta.

Przekazanie budynku miastu ze wskazaniem na prowadzenie dzia³alnoœci oœwiatowej pozwoli uchro-
niæ Olsztyn przed piêædziesiêcioprocentowym wzrostem deficytu miejsc przedszkolnych.

Przedszkole niepubliczne „Skrzaty”, najwiêksza placówka tego typu w mieœcie, licz¹ca a¿ dwustu piêæ-
dziesiêciu wychowanków, zdoby³o wysok¹ pozycjê w rankingu najlepszych przedszkoli w Olsztynie. Jest
jedyn¹ placówk¹ wychowawcz¹ w województwie, która prowadzi zajêcia w dwóch jêzykach, polskim i an-
gielskim.

Brak miejsc przedszkolnych jest ogromnym problemem spo³ecznym w Olsztynie, dlatego przedszkolu
pomóg³ ju¿ Skarb Pañstwa, przekazuj¹c s¹siedni, ma³y budynek, a tak¿e urz¹d pracy, udzielaj¹c dotacji
na nowe miejsca pracy i urz¹d miasta, zwalniaj¹c z op³at za remont. Brak pozytywnego rozstrzygniêcia tej
sprawy spowoduje zamkniêcie przedszkola, a tak¿e utratê wartoœci, jak¹ stanowi dotychczasowe wspar-
cie organów pañstwowych i samorz¹dowych.

Interwencjê senatorsk¹ u Pana Prezesa uzasadnia interes spo³eczny. Jak wynika z raportu przygoto-
wanego przez pracowników miejskiego wydzia³u edukacji w Olsztynie, obecnie w mieœcie mieszka ponad
szeœæ tysiêcy dzieci w wieku od trzech do szeœciu lat. Do 2011 r. liczba ta zwiêkszy siê o kolejne siedemset
dzieci. Ju¿ w tym roku miejsce w publicznych przedszkolach mia³o zapewnione jedynie co trzecie dziecko,
za dwa lata bêdzie to ju¿ tylko co pi¹ty trzylatek. Miasto nie ma mo¿liwoœci, aby otwieraæ kolejne przed-
szkola, dlatego jedyn¹ alternatyw¹ dla pracuj¹cych rodziców jest umieszczenie dziecka w placówce pry-
watnej, choæ i te s¹ oblegane.

Pierwsze lata ¿ycia s¹ z³otym okresem rozwoju dziecka. Ponad 50% zdolnoœci uczenia siê powstaje
w wieku przedszkolnym. W³aœciwe stymulowanie rozwoju dzieci, kszta³towanie ich umiejêtnoœci intelek-
tualnych i spo³ecznych daje najlepsze rezultaty w wieku przedszkolnym. Zlikwidowanie przedszkola po-
zbawi tej szansy ogromn¹ grupê dzieci.

W zwi¹zku ze skal¹ problemu, kierujê nastêpuj¹ce pytanie: czy istnieje mo¿liwoœæ bezprzetargowego
przekazania budynku w³adzom Olsztyna, aby nie pog³êbiaæ i tak z³ej sytuacji przedszkoli w regionie War-
mii i Mazur?

Uprzejmie proszê o w miarê szybk¹ odpowiedŸ w powy¿szej kwestii.

Z powa¿aniem
prof. Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z najbardziej interesuj¹cych zbiorów eksponatów techniki wojskowej w Polsce jest kolekcja

samolotów przy ul. Pilskiej w £odzi. To jedna z kilku du¿ych kolekcji lotniczych na terenie naszego kraju.
Kolekcja gromadzona przez lata przez nie¿yj¹cego ju¿ pasjonata lotnictwa, pana Jerzego Lewandowskiego,
jest wed³ug przekazanych mi informacji w znacz¹cej czêœci oparta na sprzêcie przekazanym w depozyt
przez Wojsko Polskie. S¹ to miêdzy innymi takie eksponaty, jak: I³-14, I³-28, Mig-15, Mig-17, Mig-21,
Su-7, TS-11 Iskra, œmig³owiec Mi-6.

Wed³ug docieraj¹cych do mnie informacji eksponaty te s¹ obiektem zainteresowania 32. Bazy Lotni-
czej w £asku. Prowadzone by³y nawet rozmowy o demonta¿u niektórych eksponatów w celu ich wywiezie-
nia z £odzi. W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o informacje, jakie s¹ plany Wojska Polskiego wzglêdem
eksponatów, które nale¿¹ do tej kolekcji.

Uwa¿am, i¿ by³oby niepowetowan¹ strat¹, gdyby eksponaty opuœci³y £ódŸ. Walorem tej kolekcji jest
nie tylko jej unikalnoœæ, ale i rozmiar. Z pewnoœci¹ odgrywa ona wiêksz¹ rolê poznawcz¹ i propagandow¹
skupiona w jednym miejscu, a nie rozproszona. Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e kolekcja mo¿e byæ
³atwiej dostêpna i odgrywaæ wiêksz¹ rolê w zapoznawaniu z tradycjami wojskowoœci, jeœli mieœci siê na
terenie du¿ego miasta, a nie oddalonego garnizonu. Co prawda w ostatnich latach na skutek tocz¹cego
siê postêpowania spadkowego wystêpowa³y trudnoœci w udostêpnianiu i konserwacji kolekcji, jednak¿e
miasto £ódŸ, a w szczególnoœci Port Lotniczy im. W³adys³awa Reymonta wyra¿a³y wolê roztoczenia
w³aœciwej opieki nad kolekcj¹. Wed³ug deklaracji zainteresowanych mog³aby siê ona staæ oddzia³em Mu-
zeum Tradycji Niepodleg³oœciowych.

W zwi¹zku z tym jeszcze raz uprzejmie proszê Pana Ministra o przedstawienie planów Wojska Polskiego
wzglêdem przedmiotowej kolekcji.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na uwadze stan bezpieczeñstwa lotów Si³ Powietrznych RP, a tak¿e najefektywniejsze przygoto-

wanie pilotów wojskowych do realizowania misji wojskowych, zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem o
losy, w dobie ograniczeñ bud¿etu MON, szczególnie znacz¹cej inwestycji prowadzonej przez Wojskowy
Instytut Medycyny Lotniczej, to jest budowy wirówki przeci¹¿eniowej, symulatora szkoleniowego.
Wed³ug mojej wiedzy inwestycja ta mo¿e w istotny sposób pomóc w selekcji kandydatów do lotnictwa woj-
skowego, przede wszystkim zaœ w szkoleniu pilotów samolotów wysokomanewrowych, na przyk³ad F-16
czy Mig-29, w zakresie przeciwdzia³ania negatywnym skutkom pracy w œrodowisku du¿ych, d³ugo-
trwa³ych oraz szybkozmiennych przyspieszeñ dodatnich, czyli Gz+, i ujemnych, czyli Gz-. Chodzi na
przyk³ad o mo¿liwoœæ utraty przytomnoœci w locie lub utraty orientacji przestrzennej. Manewrowoœæ sa-
molotu takiego jak F-16 stawia pilotowi skrajnie nowe wymagania fizyczne i psychiczne.

Z niedowierzaniem przyj¹³em wiadomoœæ, i¿ budowa najnowoczeœniejszej w Europie wirówki prze-
ci¹¿eniowej jest zagro¿ona. Informacja ta jest zaskakuj¹ca, poniewa¿ – jak mi wiadomo – procedury
wy³aniaj¹ce dostawcê wirówki oparte by³y na prawie o zamówieniach publicznych, którego zapisy œciœle
reguluj¹ sposób odst¹pienia od kontraktu. Mo¿e to nast¹piæ tylko na drodze s¹dowej. W zwi¹zku z nieja-
snoœciami w rzeczonej sprawie uprzejmie proszê Pana Ministra o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.

1. Czy faktycznie podjêto decyzjê o wstrzymaniu lub rozwi¹zaniu kontraktu na dostawê i monta¿ wi-
rówki przeci¹¿eniowej? Jeœli tak, to kto podj¹³ tak¹ decyzjê.

2. Jeœli taka decyzja zosta³a podjêta, to czy renegocjacja kontraktu odby³a siê na drodze s¹dowej.
3. Jakie s¹ konsekwencje finansowe takiej decyzji i czy strona polska bêdzie p³aciæ karê umown¹?
4. Jakie œrodki zosta³y ju¿ wydatkowane na wirówkê i czy do chwili obecnej op³aty by³y wnoszone ter-

minowo?
5. Czy Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej móg³ w jakikolwiek sposób przewidzieæ i przeciwdzia³aæ

zaistnia³ym okolicznoœciom, a w szczególnoœci czy WIML informowa³ Pana Ministra o zagro¿eniach wyni-
kaj¹cych z niezrealizowanej umowy?

Szanowny Panie Ministrze, moje pytania nie s¹ podyktowane chêci¹ utrudniania komukolwiek podej-
mowania decyzji w sytuacji kryzysu finansowego, lecz wynikaj¹ z g³êbokiej troski o finanse publiczne.
Obawiam siê, ¿e nie wszystkie aspekty prawne i finansowe tej inwestycji zosta³y wnikliwie przeanalizo-
wane. Proponujê raz jeszcze zastanowiæ siê zarówno nad przebiegiem przedmiotowego zadania, jak i jego
przysz³oœci¹. Z mojej analizy wynika, ¿e tañszym i jednoczeœnie optymalnym rozwi¹zaniem by³oby doko-
ñczenie tej inwestycji w czasie przewidzianym kontraktem. Da³oby to nie tylko mo¿liwoœæ doskonalenia
metod treningu w zakresie medycyny lotniczej polskich pilotów wojskowych, ale by³oby ogromnym kro-
kiem w przysz³oœæ dla personelu zatrudnionego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.

Jako mieszkaniec £odzi mia³em okazjê obserwowaæ likwidacjê Wojskowej Akademii Medycznej
w £odzi. Negatywne skutki tej decyzji MON odczuwa do dzisiaj. Nie chcê, aby sprawa budowy wirówki
przyczyni³a siê do rozwi¹zania tak zas³u¿onej placówki, jak¹ jest WIML.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
248 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 38. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dochodzi od R. i A. G. roszczeñ na

podstawie wyroku S¹du Apelacyjnego w P. z dnia 18 lutego 2003 r. sygn. akt I ACa 1235/02. Podstawê
dochodzonych roszczeñ stanowi umowa o kredyt bankowy z dnia 8 paŸdziernika 1990 r. zawarta z Ban-
kiem Spó³dzielczym w M. na kwotê 100 tysiêcy z³. Przedmiotowy kredyt nie zosta³ sp³acony i bank w dniu
3 listopada 1992 r. wyda³ tak zwany certyfikat wierzytelnoœci oraz zby³ znaczn¹ czêœæ wierzytelnoœci na
rzecz Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA w P., dzia³aj¹cego w imieniu i na rzecz Funduszu Re-
strukturyzacji i Odd³u¿enia Rolnictwa. W dniu 1 grudnia 1992 r. po¿yczkobiorcy zawarli ze Skarbem
Pañstwa umowê o sp³atê zrestrukturyzowanego d³ugu.

Po¿yczkobiorcy w trakcie dzia³añ maj¹cych na celu restrukturyzacjê zobowi¹zañ, prowadz¹c rozmowy
z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, uzyskali zapewnienie,
¿e ich wierzytelnoœæ bêdzie podlega³a restrukturyzacji. Ale pomimo zapewnieñ uzyskanych od urzêdni-
ków nie otrzymali stosownej pomocy, a ich zad³u¿enie nie zosta³o ujête w planie restrukturyzacji, o czym
zostali zawiadomieni przez Bank Spó³dzielczy w M. pismem z dnia 2 kwietnia 1993 r. W ocenie po¿yczko-
biorców mogli oni zostaæ wprowadzeni w b³¹d przez pracowników agencji, a tym samym nara¿ono ich na
szkodê. Obecnie przeciwko wymienionym osobom jest prowadzone postêpowanie egzekucyjne przez
komornika s¹dowego dzia³aj¹cego przy S¹dzie Rejonowym w G. pod sygnatur¹ KM 1568/03; KM 349/03;
KM 419/03, którego przedmiotem jest nieruchomoœæ po³o¿ona w miejscowoœci P. gmina M. stanowi¹ca
ich miejsce zamieszkania.

Wobec tego s³uszne wydaje siê zbadanie sprawy w zakresie zasadnoœci dochodzonych roszczeñ przez
agencjê, zw³aszcza, ¿e S¹d Rejonowy w G. postanowieniem z dnia 26 listopada 1998 r. sygn. akt I Co
639/98 odmówi³ nadania klauzuli wykonalnoœci bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu wystawionemu
przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w P. przeciwko R. i A. G.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o podjêcie czynnoœci wyjaœniaj¹cych w zakresie ustalenia za-
sadnoœci dochodzonych roszczeñ przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
od R. i A. G. oraz o ustalenie, czy po¿yczkobiorcy uzyskali nale¿yt¹ pomoc ze strony urzêdników agencji.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zapowiedzi¹, w zwi¹zku z zakoñczeniem prac remontowych drogi krajowej nr 1 na odcinku

Tczew – Gdañsk, zosta³y podniesione op³aty za przejazd p³atn¹ autostrad¹ A1. Wzrost cen spowoduje
zmniejszenie siê ruchu drogowego na autostradzie oraz odpowiednio zwiêkszenie na krajowej jedynce.
Skutkiem tego, oprócz wzrostu zagro¿enia ruchu drogowego na drodze krajowej, bêdzie tak¿e paradok-
salnie uszczuplenie wp³ywów z op³at za przejazdy autostrad¹. Wzrost cen wp³ywa negatywnie na liczbê
p³atnych przejazdów i mimo zwiêkszenia stawek za przejazd liczba u¿ytkowników spadnie na tyle, ¿e
w ogólnym rozrachunku krok ten staje siê nieop³acalny. Jednoczeœnie trzeba zauwa¿yæ, ¿e od chwili
otwarcia odcinka autostrady A1 do tej pory nie odnotowano tam ¿adnego wypadku œmiertelnego, czego z
kolei nie mo¿na powiedzieæ o krajowej jedynce.

Pañstwo powinno mieæ na uwadze dobro obywateli oraz bezpieczeñstwo, powinno zachêcaæ do korzy-
stania z bezpiecznych dróg, a jedynym œrodkiem motywacyjnym w dobie kryzysu gospodarczego zdaje siê
byæ obni¿enie op³at za przejazd autostrad¹ A1. Trzeba zauwa¿yæ tak¿e fakt szybkiego zu¿ywania siê nowo
powsta³ych dróg w Polsce, a co za tym idzie – jak to siê pospolicie nazywa – rozje¿d¿enie nowo wybudowa-
nej drogi krajowej nr 1 kosztem lepszej, ale dro¿szej autostrady. Ostatnim faktem godnym podkreœlenia
jest to, ¿e podwy¿ka cen za korzystanie z autostrady dotknê³a przede wszystkim mieszkañców regionu,
przez który biegnie autostrada, bo na pierwszym odcinku, Rusocin – Stanis³awie, cena wzros³a o 40%!

Pokazuj¹c argumenty przemawiaj¹ce za obni¿eniem op³at za przejazd autostrad¹ A1, jednoczeœnie nie
znajdujê uzasadnienia dla ich podwy¿szenia. W ka¿dej tego typu sytuacji mo¿na znaleŸæ rozs¹dny kom-
promis.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Nie wiem, jak pan podró¿uje, jak czêsto zdarza siê panu korzystaæ z us³ug polskich kolei. Chcia³bym,

¿eby poœwiêci³ pan wiêcej uwagi temu œrodkowi transportu, który bardzo d³ugo jeszcze odgrywaæ bêdzie
wa¿n¹ rolê w zaspokajaniu transportowych potrzeb spo³ecznych. Kolej od wielu lat jest przedmiotem eks-
perymentów, które nie powstrzymuj¹ niestety degradacji we wszystkich wymiarach taboru, sieci
po³¹czeñ, infrastruktury, etosu pracy. Ostatnio pojawi³o siê dodatkowe negatywne zjawisko: konkuren-
cja pomiêdzy przewoŸnikami realizuj¹cymi zadania publiczne, utworzonymi z czêœci tego samego przed-
siêbiorstwa PKP i stanowi¹cymi – co mo¿e anachronicznie zabrzmieæ – w³asnoœæ publiczn¹ (pañstwa i sa-
morz¹du).

Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o wyjaœnienie, czy realizowanie przewozów miêdzywoje-
wódzkich przez PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne, czyli przez podmioty, które dofinansowywane
s¹ z dwóch ró¿nych Ÿróde³ publicznych (PKP Inercity – z dotacji z bud¿etu pañstwa, a PKP Przewozy Regio-
nalne – ze œrodków w³asnych samorz¹dów wojewódzkich), jest uzasadnione z punktu widzenia jasnoœci i
przejrzystoœci finansów publicznych.

Obawiam siê, ¿e PKP Przewozy Regionalne wykorzystuj¹ dotacje uzyskane od samorz¹dowych woje-
wództw na finansowanie przewozów wykraczaj¹cych poza cel dotacji. Oferowanie przez PKP Przewozy Re-
gionalne na tych samych trasach cen znacznie ni¿szych ni¿ ceny Inercity i – w mojej ocenie – niegwaran-
tuj¹cych pokrycia kosztów ponoszonych na wykonanie tych us³ug jest w moim odczuciu tak¹ form¹ kon-
kurencji, która nie sprzyja rozwojowi rynku kolejowego, lecz niszczy obu uczestników tej gry, a szerzej –
ca³¹ polsk¹ kolej.

Konkurencja poprzez oferowanie cen poni¿ej pokrycia kosztów prowadzi do dekapitalizacji PKP Koleje
Regionalne, istnienie takiego konkurenta wywo³uje równie¿ negatywne skutki dla Intercity.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uznanie, i¿ podczas powodzi w dniach 26–27 czerwca
bie¿¹cego roku zniszczenia wsi Dziewiêtlice w gminie Paczków w powiecie nyskim w województwie opol-
skim doprowadzi³y do stanu klêski ¿ywio³owej. Wieœ tê wizytowa³ Pan Minister wraz z premierem Do-
naldem Tuskiem. Zosta³o tam zniszczonych ponad siedemdziesi¹t budynków mieszkalnych i gospo-
darczych, trzy mosty, w tym ostatni z nich, ³¹cz¹cy lew¹ i praw¹ stronê wsi, zosta³ zniszczony 3 lipca.

Burmistrz gminy Paczków, Bogdan Wycza³kowski, wyst¹pi³ z podobnym pismem do Pana Ministra.
Jego treœæ mia³ poprzeæ wojewoda opolski.

Obecnie we wsi Dziewiêtlice prowadzone s¹ przez jednostkê wojskow¹ dzia³ania, aby oddaæ do u¿ytku
most pontonowy. S¹ to jednak dzia³ania wy³¹cznie doraŸne. Pilnej regulacji wymaga koryto rzeki w wy-
mienionej wsi.

Po stronie czeskiej, w s¹siedniej wsi Bernartice, postawiono do chwili obecnej ju¿ trzy mosty i odbudo-
wuje siê drogi.

Jako mieszkaniec powiatu nyskiego chcia³bym podziêkowaæ za dotychczasowe dzia³ania Pana Mini-
stra i prosiæ o uznanie rejonu so³ectwa Dziewiêtlice za rejon objêty klêsk¹ ¿ywio³ow¹, gdy¿ pozwoli to na
odbudowê zniszczeñ po powodzi w krótkim czasie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

W imieniu swoich wyborców zwracam siê o poinformowanie mnie o stanie budowy i przebiegu obwod-
nicy miasta Praszka w powiecie oleskim w województwie opolskim, w ci¹gu drogi krajowej nr 45 (Wieluñ –
Praszka).

Pracownicy firm TeDrive SA i Marcegaglia s¹ zainteresowani, czy bêd¹ zabezpieczone zjazdy i wyjazdy.
Równie¿ mieszkañcy wymienionej miejscowoœci kieruj¹ do mnie pytania, w jaki sposób bêd¹ wykonane
zabezpieczenia posesji, obok których bêdzie przebiega³a obwodnica.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szacuje siê, ¿e w Polsce obecnie jest od piêædziesiêciu piêciu do szeœædziesiêciu piêciu tysiêcy quadów.
Dane nie s¹ precyzyjne, poniewa¿ znaczna czêœæ czteroko³owców nie jest zarejestrowana. Wi¹¿e siê z tym
wiele problemów dla s³u¿b porz¹dkowych, poniewa¿ pojazd niezarejestrowany jest trudny do zidentyfiko-
wania.

Niestety wielu w³aœcicieli quadów jeŸdzi w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Rozje¿d¿aj¹ ³¹ki, lasy
i wydmy, przez co powoduj¹ niepowetowane szkody w przyrodzie. Zdarza siê, ¿e niszczone s¹ równie¿
wa³y przeciwpowodziowe.

Choæ eksperci twierdz¹, ¿e quady nie s¹ bezpieczniejsze od motocykli, kierowaæ nimi mo¿e teoretycz-
nie ka¿dy. Z tego powodu dochodzi do coraz czêstszych wypadków, w tym œmiertelnych.

Dla s³u¿b porz¹dkowych problemem jest to, ¿e nie ma jednolitej wyk³adni, jakim pojazdem jest cztero-
ko³owiec. Niektóre z nich rejestrowane s¹ jako motorowery, inne zaœ jako ci¹gniki rolnicze. Doprecyzowa-
nie przepisów jest niezwykle istotne, poniewa¿ dziêki temu wiadomo bêdzie, jakie uprawnienia musi po-
siadaæ kierowca pojazdu.

Kolejnym problemem jest to, ¿e kierowcy najczêœciej je¿d¿¹ po drogach niepublicznych, w tych miej-
scach zaœ nie obowi¹zuj¹ przepisy prawa o ruchu drogowym, wiêc je¿d¿¹cy, na przyk³ad, po ³¹ce nie
musz¹ mieæ odpowiednich uprawnieñ.

W zwi¹zku z tym, ¿e z roku na rok wzrasta popularnoœæ quadów, a w œlad za ni¹ liczba opisanych zda-
rzeñ, zwracam siê z proœb¹ o informacjê, czy Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie zmian
przepisów w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Grzegorza Laty

Nieprzyznanie licencji na grê w ekstraklasie £ódzkiemu Klubowi Sportowemu jest spraw¹ wyj¹tkowo
du¿ej wagi, a to z powodu niezwykle silnego wydŸwiêku spo³ecznego. To wydarzenie wstrz¹snê³o
tysi¹cami kibiców w ca³ym kraju.

Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nie przed³u¿y³ trac¹cej wa¿noœæ 30 czerwca licencji na grê w ekstraklasie
³ódzkiej dru¿ynie, mimo jej dobrych wyników sportowych. Klub z alei Unii Lubelskiej zaj¹³ w tabeli wy-
sok¹ 7. pozycjê.

Musi budziæ stanowczy protest ³odzian sytuacja, w której z ma³o istotnych powodów i b³ahych b³êdów
formalnych, zreszt¹ ju¿ naprawionych, nie przed³u¿a siê licencji na grê w ekstraklasie klubowi o stulet-
niej tradycji, posiadaj¹cemu dziesi¹tki tysiêcy wiernych kibiców nie tylko w £odzi, ale i w ca³ej Polsce.
K³opoty na przyk³ad ze stadionem dotycz¹ tak¿e wielu innych klubów, jest wiele podobnych problemów
w tym zakresie.

Decyzja pozbawiaj¹ca £ódzki Klub Sportowy prawa gry w ekstraklasie ma, o czym nie wolno zapomi-
naæ, tak¿e powa¿ny wymiar finansowy. W rezultacie klub mo¿e zostaæ postawiony w stan upad³oœci, a to
by³oby niepowetowan¹ strat¹ dla ca³ego polskiego sportu.

Warto podkreœliæ, ¿e rok wczeœniej Polonia Bytom otrzyma³a licencjê na grê w ekstraklasie dziêki zmia-
nie przez w³adze PZPN decyzji Komisji Licencyjnej. T³umaczono to wtedy m. in. wielkimi i bogatymi trady-
cjami klubu.

W przypadku £ódzkiego Klubu Sportowego te argumenty nie s¹ brane pod uwagê. Nasuwa siê zatem
wniosek, ¿e jest grupa dzia³aczy, którym ogromnie zale¿y na tym, by pozbawiæ £KS prawa gry w ekstra-
klasie, a w to miejsce wprowadziæ inny klub, który w czystej, sportowej walce nie potrafi³ zapewniæ sobie
prawa do udzia³u w rozgrywkach.

Zwracam siê zatem do Pana Prezesa z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci podjêcia interwencji w tej spra-
wie i tym samym zmiany decyzji krzywdz¹cej klub, a przede wszystkim jego kibiców.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora z dnia
9 maja 1996 r. (DzU 1996 nr 73 poz. 350 z póŸniejszymi zmianami), zwracamy siê do Pani Minister
w sprawie wyjaœnienia przyczyn decyzji o wszczêciu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
postêpowania w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w
£odzi oraz nakazu jej likwidacji.

Z informacji przekazanych przez rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi wiadomo
nam, ¿e od listopada 2008 r. w akademii maj¹ miejsce szczegó³owe kontrole Pañstwowej Komisji Akredy-
tacyjnej. Jednak zaledwie jedna z siedmiu prowadzonych kontroli zosta³a zakoñczona negatywn¹ dla
akademii uchwa³¹. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi odpowiedzia³a na ni¹ wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy i obecnie oczekuje na odpowiedŸ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje to, ¿e zgodnie z wyrokiem Naczelnego S¹du Administracyjnego
w Warszawie z dnia 7 lutego 2007 r. (I OSK 1177/06) „ocena kszta³cenia – negatywna, warunkowa czy
inna – niezadowalaj¹ca uczelni, je¿eli wp³ywa na sytuacjê prawn¹ uczelni, to tylko wówczas, kiedy w od-
powiednim postêpowaniu przed w³aœciwym organem ocena taka bêdzie stanowiæ podstawê stosownego
rozstrzygniêcia, lecz samo dokonanie oceny przez komisjê nie rodzi ¿adnych skutków prawnych”.

Pañstwowa Komisja Akredytacyjna nie jest ani organem nadzoru nad uczelniami, ani nawet organem
pañstwowym, nie ma wiêc publicznego statusu. Jedynym organem sprawuj¹cym nadzór nad uczelniami
pañstwowymi i niepañstwowymi jest minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego (art. 31 ust. 1 i
art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r., DzU nr 164 poz. 1365 z póŸ-
niejszymi zmianami). W tym przypadku w³aœciwym ministrem jest minister nauki i szkolnictwa wy¿sze-
go. Komisja jedynie przedstawia ministrowi opinie i wnioski z kontroli (art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o
szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r., DzU nr 164 poz. 1365 z póŸniejszymi zmianami), o sytuacji
prawnej uczelni zaœ jest w³adny orzec tylko minister (art. 46 ust. 4).

Wreszcie sama uchwa³a nie stanowi innego aktu lub czynnoœci w zakresie administracji publicznej w
rozumieniu art. 3 §2 pkt 4 ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi z dnia
30 sierpnia 2002 r., poniewa¿ komisja nie jest organem administracji publicznej (DzU 2002 nr 153
poz. 1270), jak równie¿ jej uchwa³y nie dotycz¹ uprawnieñ lub obowi¹zków uczelni.

W przypadku negatywnej oceny dokonanej przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ minister nauki i
szkolnictwa wy¿szego, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci rodzaj i zakres stwierdzonych naruszeñ, mo¿e
cofn¹æ pozwolenie na utworzenie uczelni i nakazaæ jej likwidacjê, nie ma jednak takiego obowi¹zku.

W kwietniu 2009 r. Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wy¿szego w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego wszcz¹³ kontrolê w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi. Z informacji
przekazanych przez rektora akademii wiemy, ¿e do dnia dzisiejszego nie sformu³owano protoko³u kontroli
przeprowadzonej przez ministerstwo. Mimo to w piœmie z dnia 3 lipca 2009 r. Pani Minister poinformowa³a
Akademiê Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w £odzi o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie
cofniêcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz nakazie jej likwidacji.

Wszczêcie postêpowania administracyjnego przeciwko Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w £odzi jest dla nas, senatorów z województwa ³ódzkiego, o tyle zaskakuj¹ce, ¿e decyzj¹ Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 19 marca 2009 r. ówczesna Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekono-
miczna w £odzi uzyska³a status Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i do³¹czy³a do elitarnego grona
presti¿owych uczelni w kraju.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje to, ¿e o nadanie nazwy „akademia” mog¹ ubiegaæ siê tylko te
uczelnie, które posiadaj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w przynajmniej dwóch
dyscyplinach naukowych. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi zaœ posiada te uprawnienia
w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie jêzykoznawstwa, nauk technicznych w zakre-
sie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuk piêknych.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi posiada równie¿ uprawnienia do prowadzenia stu-
diów na trzynastu kierunkach, w ramach których oferuje studentom ponad sto specjalnoœci, stale aktu-
alizowanych pod k¹tem zapotrzebowania na rynku pracy. Akademia nie tylko przekazuje wiedzê, ale ta-
k¿e kszta³tuje umiejêtnoœci samodzielnej pracy – zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi maj¹ mo-
¿liwoœæ nieustannej pracy nad rozwojem swoich umiejêtnoœci.
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Uzyskanie statusu akademii w dniu 19 marca 2009 r. by³o nie tylko wielk¹ nobilitacj¹ dla samej uczel-
ni, ale przede wszystkim owocem wieloletniej pracy ca³ego œrodowiska akademickiego skupionego wokó³
akademii w £odzi.

Ewentualne cofniêcie pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi
oraz nakaz jej likwidacji przynios¹ nieodwracalne szkody zarówno spo³ecznoœci akademickiej w £odzi,
jak i mieszkañcom województwa ³ódzkiego oraz innych miast i gmin, z których rekrutuj¹ siê studenci
uczelni.

Dlatego zwracamy siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie przyczyn decyzji wszczêcia przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego postêpowania w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz nakazu jej likwidacji.

Jako senatorowie województwa ³ódzkiego prosimy o ponowne zbadanie sprawy i ustalenie, czy Akade-
mia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi rzeczywiœcie prowadzi³a kszta³cenie z przekroczeniem przepi-
sów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164 poz. 1365 z póŸniejszymi
zmianami), w taki sposób, ¿eby to stanowi³o podstawê do wszczêcia tak daleko id¹cej procedury, zmie-
rzaj¹cej do likwidacji uczelni.

Andrzej Owczarek
Marek Trzciñski
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê
oraz senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie trwa sezon kwitnienia roœliny zwanej popularnie barszczem Sosnowskiego. Zosta³a ona spro-

wadzona do Polski z Kaukazu w latach piêædziesi¹tych i pierwotnie s³u¿yæ mia³a jako lekarstwo, próbo-
wano tak¿e wykorzystaæ j¹ jako paszê dla zwierz¹t. Bardzo szybko okaza³o siê, ¿e roœlina nie sprawdzi³a
siê jako karma zwierzêca, a co gorsze, stwierdzono, i¿ jest ona szkodliwa dla zdrowia ludzkiego – kontakt z
barszczem Sosnowskiego mo¿e spowodowaæ miêdzy innymi poparzenia skóry II stopnia i blizny na ca³e
¿ycie oraz uszkodzenia uk³adu oddechowego.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e mimo i¿ szkodliwe dzia³anie barszczu znane jest od lat, nie podlega on obo-
wi¹zkowi zwalczania, a jego niszczenie le¿y w gestii samorz¹dów, których na podjêcie takich dzia³añ nie
staæ. Roœlina rozpleni³a siê szczególnie na po³udniu Polski i z ka¿dym rokiem jest jej tam coraz wiêcej, co
stanowi realne zagro¿enie dla zdrowia ludzkiego.

Prosimy wiêc Pana Ministra o informacjê dotycz¹c¹ dzia³añ, jakie podejmuje ministerstwo w celu prze-
ciwdzia³ania rozprzestrzenianiu siê barszczu Sosnowskiego na terenach Polski oraz ochrony ludzi przed
szkodliwym dzia³aniem tej roœliny.

Zdzis³aw Pupa
Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra rolnictwa i roz-
woju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê w sprawie decyzji rz¹du RP, na mocy której zosta³a zlikwidowana rezerwa celowa w wyso-

koœci 80 milionów z³. Rezerwa ta przeznaczona by³a na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
skich. Dla wiêkszoœci gmin w Polsce taka decyzja bêdzie mia³a z³e nastêpstwa spo³eczne i finansowe.

Dziêki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich w piêciuset gminach powsta³y miê-
dzy innymi pierwsze przedszkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby seniorów, organizacje pozarz¹dowe i
grupy nieformalne. Dziêki PPWOW zaczêto dzia³aæ na rzecz dzieci i m³odzie¿y, staraj¹c siê wyrównaæ ich
szanse edukacyjne i spo³eczne. Zrealizowano te¿ szereg projektów zapobiegaj¹cych marginalizacji, przy-
wracaj¹cych poczucie godnoœci i sensu ¿ycia tym grupom spo³ecznym, które do tej pory by³y zapomniane
i wykluczone.

Sposób dzia³ania programu wspomaga³ budowanie demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz
s³u¿y³ integracji lokalnej. Dziêki programowi uda³o siê przekonaæ wiele osób, ¿e projekty realizowane
przez lokalne œrodowiska maj¹ sens i przynosz¹ ogromne korzyœci zarówno dla rozwoju gmin, szczególnie
tych o charakterze wiejskim, jak te¿ ca³ego kraju. PPWOW, realizowany od 2007 r., jest szczególnie wa¿ny
dla województwa warmiñsko-mazurskiego, w którym wystêpuje najwiêksze bezrobocie w Polsce
i zwi¹zane z tym zjawisko ubóstwa rodzin, w tym dzieci i m³odzie¿y.

Miasta i gminy otrzyma³y decyzje o alokacji, w zwi¹zku z czym zosta³o zaplanowane wydatkowanie œrod-
ków, zosta³y og³oszone i rozstrzygniête konkursy, zosta³y zawarte i obecnie s¹ realizowane umowy do-
tycz¹ce us³ug spo³ecznych. Powsta³y wiêc zobowi¹zania finansowe wobec us³ugodawców realizuj¹cych te
zadania. Nastêpstwem wstrzymania finansowania mog¹ byæ pozwy s¹dowe o uregulowanie tych p³atnoœci.
Wiele gmin nie ma œrodków na kontynuowanie powy¿szych zobowi¹zañ z w³asnego bud¿etu. Wstrzymanie
finansowania programu czêsto oznacza zerwanie umów z us³ugowcami, którymi czêsto s¹ ma³e organiza-
cje pozarz¹dowe, w wielu przypadkach powsta³e jako jeden z wielu efektów projektu.

Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e piêæset miejsko-wiejskich i wiejskich gmin uczestnicz¹cych w Poakce-
syjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanym z po¿yczki Banku Œwiatowego, to naj-
biedniejsze polskie gminy zmagaj¹ce siê z najwiêkszym nagromadzeniem problemów spo³ecznych, nie-
korzystnymi warunkami gospodarczymi, peryferyjnym po³o¿eniem. 87% z tych gmin nigdy nie korzysta³o
z ¿adnych zewnêtrznych œrodków na programy spo³eczne.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Premiera i Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie starañ
w celu przywrócenia rezerwy celowej na PPWOW. Oszczêdnoœci bud¿etowe na s³abych ekonomicz-
no-spo³ecznie gminach przynios¹ wiêcej strat ni¿ korzyœci.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Z du¿ym zdziwieniem i niepokojem przyj¹³em informacjê o planach resortu obrony narodowej przenie-
sienia z Elbl¹ga do Go³dapi 13. Elbl¹skiego Pu³ku Przeciwlotniczego. Powy¿sza informacja stawia pod
znakiem zapytania dalsze losy garnizonu elbl¹skiego, który od 1950 r. stanowi nieod³¹czny element
spo³eczno-ekonomiczny miasta.

Za pozostawieniem pu³ku przemawia wiele argumentów o charakterze spo³ecznym, gospodarczym i mi-
litarnym. Pu³k posiada doskona³¹ bazê logistyczn¹, z bardzo dobrymi po³¹czeniami kolejowymi i drogowy-
mi (rampa kolejowa oraz droga wojewódzka), przykoszarowy plac æwiczeñ, pobliskie lotnisko wojskowe w
Malborku, umo¿liwiaj¹ce szkolenia wojskowe z wykorzystaniem realnie dzia³aj¹cego lotnictwa.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wzglêdy spo³eczne, które pozwolê sobie wyszczególniæ.
1. Bardzo dobra baza mieszkaniowa dla kadry. W 2008 i 2009 r. oddano do u¿ytkowania sto mieszkañ,

kolejne piêædziesi¹t bêdzie oddanych do koñca bie¿¹cego roku.
2. Sprawowanie patronatu nad klasami o profilu wojskowym w Zespole Szkó³ Techniczno-Informa-

tycznych (organizacja obozów wypoczynkowych). Dziêki temu nastêpuje wychowanie m³odzie¿y w duchu
patriotycznym.

3. Coroczne akcje ¿o³nierzy pu³ku na rzecz dzieci z rodzin najubo¿szych – „Stacja ¯o³nierz”. Akcje te
kszta³tuj¹ dobr¹ opiniê o wojsku jako instytucji, która prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ charytatywn¹ i po-
mocow¹.

4. Planowane wspólne przedsiêwziêcia inwestycyjne, takie jak budowa infrastruktury sportowej w po-
staci dwóch boisk sportowych, oœrodka sprawnoœci fizycznej, a tak¿e parkingu na dwieœcie piêædziesi¹t
miejsc dla pojazdów pracowników pu³ku.

5. Po kryzysie pu³k ma mo¿liwoœci zatrudnienia ponad dwustu zawodowy ch¿o³nierzy szeregowych.
6. Planowane inwestycje na lata 2010–2012.
7. Bardzo wa¿ne: 13. Elbl¹ski Pu³k Przeciwlotniczy sk³ada siê w wiêkszoœci z elbl¹¿an. Przeniesienie

ich oznacza „oderwanie tych ludzi od korzeni”. Oni i ich rodziny, w tym dzieci, bêd¹ musieli opuœciæ ro-
dzinne miasto, szko³y, w których osi¹gnêli sukcesy i z którymi wi¹zali nadziejê na dalsz¹ edukacjê i suk-
cesy ¿yciowe, a tak¿e zak³ady pracy.

Szanowny Panie Ministrze, mo¿na postawiæ pytanie: czy takie przeniesienie ma sens? Przecie¿ koszt
takiej operacji to wiele milionów z³otych. Czy w dobie kryzysu nale¿y nara¿aæ bud¿et pañstwa na takie
straty?

13. PP z Elbl¹ga ma dobr¹ lokalizacjê, podczas gdy miasto Go³dap nie ma odpowiedniej infrastruktury
drogowej.

Wreszcie pytanie natury militarnej: czy tak¹ jednostkê nale¿y lokowaæ przy granicy? I czy bêdzie ona
skuteczna w obronie tamtej strefy? Wed³ug niektórych ekspertów powinno siê zmierzaæ do konsolidacji
si³ zbrojnych w du¿ych garnizonach, a nie decentralizowaæ.

W kontekœcie niektórych argumentów nale¿y siê zastanowiæ, czy decyzja ma uzasadnienie strategicz-
ne i finansowe.

W mieniu mieszkañców Elbl¹ga, ¿o³nierzy 13. EPP, tak¿e w³asnym, zwracam siê do Pana o ponowne
przeanalizowanie decyzji i pozostawienie pu³ku w Elbl¹gu.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W kwietniu 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucja
wdra¿aj¹ca Program Operacyjny „Infrastruktura i Œrodowisko” dzia³anie 9.1 informowa³ o rozpoczêciu
procedury naboru ekspertów do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach progra-
mu operacyjnego. Do oceny projektów poszukiwano nastêpuj¹cych ekspertów:

— ekspert technologiczny,
— ekspert finansowy,
— ekspert œrodowiskowy.
Og³oszenie oznaczone jako nabór nr 1, o treœci: „Wnioski proszê nadsy³aæ na podany ni¿ej adres insty-

tucji wdra¿aj¹cej z dopiskiem na kopercie «nabór ekspertów – dziedzina». Termin sk³adania wniosków
up³ywa w dniu 28.04.2009 r. (decyduje data wp³ywu wniosku do Kancelarii Narodowego Funduszu)”, za-
mieszczone zosta³o na stronach internetowych NFOŒiGW.

Po tym czasie zosta³ og³oszony kolejny nabór na ekspertów, w tych samych dziedzinach. W og³oszeniu
czytamy: „Wnioski proszê nadsy³aæ na podany ni¿ej adres instytucji wdra¿aj¹cej z dopiskiem na kopercie
«nabór ekspertów – dziedzina». Termin sk³adania wniosków up³ywa w dniu 4.06.2009 r. (decyduje data
wp³ywu wniosku do Kancelarii Narodowego Funduszu)”. Tak¿e to og³oszenie zamieszczone zosta³o na
stronach internetowych NFOŒiGW.

W czasie pomiêdzy og³oszeniem pierwszego i drugiego naboru poszczególni eksperci, którzy zostali za-
kwalifikowani (nale¿y rozumieæ, ¿e pozytywnie), dostali ju¿ wnioski do oceny i podpisano z nimi umowy o
wspó³pracy. Jednak w niektórych przypadkach zachodzi podejrzenie nierównego, nierzetelnego trakto-
wania przez NFOŒiGW kandydatów w procesie naboru na ekspertów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Dlaczego pomiêdzy pierwszym a drugim naborem nie poinformowano zainteresowanych o nieza-

kwalifikowaniu ich do oceny wniosków, jeœli z³o¿yli swoj¹ dokumentacjê w terminie kwietniowym?
2. Dlaczego dopiero w lipcu 2009 r. informowano, ¿e dana osoba nie zosta³a przyjêta na listê ekspertów

do oceny merytorycznej wniosku, jeœli sk³ada³a swoje dokumenty w kwietniu?
3. Ilu by³o kandydatów na ekspertów dla pierwszego naboru i ile osób zosta³o odrzuconych, a ile przyjê-

tych w pierwszym naborze?
4. Czy zdarza³y siê przypadki, ¿e jeœli ktoœ by³ odrzucony w naborze pierwszym, to ubiega³ siê ponownie

w naborze drugim i zosta³ zakwalifikowany do prac eksperckich?
5. Dlaczego osoby, które z³o¿y³y aplikacjê w kwietniu, zosta³y poinformowane o odmowie wpisania na

listê ekspertów dopiero w lipcu?
6. Kto jest przewodnicz¹cym zespo³u do spraw oceny projektów dla dzia³ania 9.1 Programu Operacyj-

nego „Infrastruktura i Œrodowisko” i dlaczego ta osoba podpisuje siê tak niewyraŸnie, ¿e nie wiadomo, kto
jest autorem oficjalnego pisma urzêdowego oraz dlaczego nie u¿ywa imiennej piecz¹tki s³u¿bowej?

7. Czy od zawiadomienia eksperta o wynikach kwalifikacji przys³uguje odwo³anie od nieuzasadnionej
negatywnej decyzji NFOŒiGW do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Komisji Europejskiej?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzyman¹ od przedstawicieli gmin wiejskich informacj¹ o planach zlikwidowania rezerwy

celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich zwracam siê z proœb¹ o interwencjê w za-
kresie zmiany tej niekorzystnej dla mieszkañców terenów wiejskich decyzji.

W ramach przedmiotowego programu realizowanych jest wiele cennych i bardzo potrzebnych inicja-
tyw, szczególnie o charakterze spo³ecznym. Inicjatywy te s¹ czêsto realizowane przez ma³e, nieposia-
daj¹ce œrodków w³asnych organizacje pozarz¹dowe. Dziêki œrodkom finansowym z programu powsta³y
m.in. pierwsze przedszkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby seniora oraz organizacje pozarz¹dowe, uru-
chomione zosta³y liczne dzia³ania dla dzieci i m³odzie¿y, wyrównuj¹ce ich szanse spo³eczne i edukacyjne,
realizowane s¹ projekty zapobiegaj¹ce wykluczeniu spo³ecznemu, przywracaj¹ce poczucie godnoœci
i sensu ¿ycia.

Reasumuj¹c, zwracam siê do Pana Ministra o kontynuacjê i finansowanie przedmiotowego programu
zarówno w roku bie¿¹cym, jak i w latach kolejnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu i lipcu bie¿¹cego roku tereny rolnicze i uprawy rolne znajduj¹ce siê w powiecie p³ockim do-

tknê³y ulewne deszcze, nawa³nice i gradobicia. W ich wyniku rolnicy i producenci rolni, miêdzy innymi z
terenu gminy S³upno, Brudzeñ Du¿y, Wyszogród, Radzanowo, Bodzanów, Ma³a Wieœ, Bielsk, Bulkowo i
StaroŸreby, Drobin i innych gmin, ponieœli straty i szkody w uprawach rolnych. W niektórych gospodar-
stwach straty przekroczy³y nawet 80%.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie pilnych dzia³añ zwi¹zanych
z ocen¹ poniesionych szkód, uproszczeniem wszelkich procedur i jak najszybszym uruchomieniem
programu pomocy i wsparcia finansowego dla osób i gospodarstw, które ponios³y straty materialne i fi-
nansowe.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do generalnego dyrektora ochrony œrodowiska Micha³a Kie³szni

Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z pismem, które otrzyma³em z gminy S³upno, a które dotyczy uchwa³y gminy z dnia 18 maja

2009 r. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej utworzenia Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura
2000 PLH1408 pod nazw¹ „Kampinoska Dolina Wis³y”, zwracam siê do pana dyrektora o informacje w
przedmiotowej sprawie.

We wspomnianym piœmie wójt gminy S³upno wskazuje, ¿e proponuj¹c przedmiotowy obszar Natura
2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska nie wziê³a pod uwagê zapisów w studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy S³upno.

Ponadto wójt gminy S³upno wskazuje, ¿e zapisy w standardowym formularzu danych dla obszarów
specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów spe³niaj¹cych kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym
(OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO) uniemo¿liwiaj¹ realizacjê wielu strategicznych przed-
siêwziêæ, w tym prorozwojowych w zakresie turystyki i budownictwa mieszkaniowego.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie senatorskie wi¹¿e siê z narastaj¹cym wœród pracowników Izby Skarbowej w Kato-

wicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie zaniepokojeniem mo¿liwoœci¹ likwidacji tego oœrodka
przez ministra finansów.

Pragnê podzieliæ powsta³e obawy oraz wyraziæ swój sprzeciw wobec podejmowanej próby likwidacji
tego oœrodka.

Jestem przekonany, ¿e wprowadzenie niekorzystnego dla naszego miasta rozwi¹zania w postaci likwida-
cji Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie doprowadzi w efekcie do wielu
uci¹¿liwych nastêpstw dla pracowników, mieszkañców, przedsiêbiorców oraz miasta Czêstochowy.

Likwidacja Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie oznacza³aby prze-
niesienie pracowników do Katowic, co znacznie obni¿y³oby komfort pracy dotychczas zatrudnionych, a
przede wszystkim – jakoœæ obs³ugi petenta, by³oby to te¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ utraty oko³o siedem-
dziesiêciu miejsc pracy w naszym mieœcie. Likwidacja tego oœrodka to równie¿ znaczne utrudnienia w
dostêpie do drugiej instancji administracji skarbowej dla mieszkañców i przedsiêbiorców z regionu,
jaki obs³uguje Izba Skarbowa w Katowicach Oœrodek Zamiejscowy w Czêstochowie. W przypadku likwi-
dacji wymienionego oœrodka zamiejscowego pog³êbi siê proces degradacji rangi naszego miasta, trwaj¹cy
od momentu wprowadzenia reformy administracyjnej kraju. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Czêstochowa jest naj-
wiêkszym miastem na prawach powiatu i drugim pod wzglêdem liczebnoœci mieszkañców w wojewódz-
twie œl¹skim.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e dzia³alnoœæ oœrodka zamiejscowego w zakresie orzecznictwa w II instancji
obejmuje sprawy z urzêdów skarbowych w Czêstochowie, K³obucku, Myszkowie, Lubliñcu, Bêdzinie, By-
tomiu, Tarnowskich Górach, D¹browie Górniczej, Zawierciu oraz – od niedawna – w Sosnowcu. Oœrodek
zamiejscowy w Czêstochowie rozpatruje sprawy z zakresu podatków poœrednich oraz podatków bezpo-
œrednich, a liczba wydawanych decyzji stanowi znacz¹cy udzia³ w ogólnej liczbie wszystkich decyzji wy-
dawanych w II instancji na obszarze woj. œl¹skiego.

Warto podkreœliæ, ¿e Izba Skarbowa w Katowicach Oœrodek Zamiejscowy w Czêstochowie korzysta
z budynku bêd¹cego w zasobach Skarbu Pañstwa, co minimalizuje koszty dzia³alnoœci.

Dnia 23 kwietnia 2007 roku Rada Miasta Czêstochowy podjê³a stosowane stanowisko, w którym wyra-
zi³a swoj¹ dezaprobatê dla podjêtych przez ówczesny rz¹d prac nad ustaw¹ o Krajowej Administracji
Skarbowej nieuwzglêdniaj¹cej naszego oœrodka zamiejscowego.

Maj¹c na uwadze opisan¹ sytuacjê, zwracam siê do Pana Ministra z apelem o umo¿liwienie dalszego
funkcjonowania Izby Skarbowej w Katowicach Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie.

Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

oraz senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê informacjami na temat zlikwidowania 80 milionów z³ rezerwy celowej

na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich zwróci³o siê do nas wielu wójtów i burmistrzów
gmin wiejskich Œrodkowego Pomorza.

Decyzja dotycz¹ca zlikwidowania 80 milionów z³ rezerwy celowej na PPWOW dla piêciuset gmin
uczestnicz¹cych w programie by³aby katastrofalna i poci¹gnê³aby za sob¹ nieodwracalne skutki spo³ecz-
ne, a tak¿e finansowe.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jest w naszych gminach realizowany drugi rok.
Okaza³ siê wielkim sukcesem. Pozwoli³ wspólnotom na zaplanowanie dzia³añ odpowiadaj¹cych na takie
potrzeby spo³eczne, które nie mog³y byæ do tej pory zaspokojone. Dziêki programowi uda³o siê przekonaæ
wiele osób, i¿ programy spo³eczne, szczególnie te realizowane przez lokalne œrodowiska, maj¹ sens i przy-
nosz¹ ogromn¹ wartoœæ dodan¹ dla rozwoju gmin.

Zgodnie z otrzymanymi przez gminy decyzjami o alokacji, wydatkowanie œrodków zosta³o zaplanowa-
ne, konkursy – og³oszone i rozstrzygniête, umowy na realizacjê us³ug spo³ecznych – zawarte i obecnie s¹
realizowane.

Pos³uguj¹c siê przyk³adem gminy R¹bino, chcê poinformowaæ Pana Ministra, ¿e aktualnie w gminie
realizowanych jest piêæ kontraktów (porozumieñ i umów) na ³¹czn¹ kwotê 116 480,22 z³ oraz zaplanowa-
no uruchomienie kolejnych procedur konkursowych o wartoœci 9.000,00 z³. £¹cznie wydatkowano, za-
anga¿owano w kontraktach i planowych projektach kwotê 183 570,22 z³.

Poniewa¿ wspomniana gmina nie ma ¿adnych œrodków na kontynuowanie tych zobowi¹zañ z w³asne-
go bud¿etu, wstrzymanie finansowania programu oznacza zerwanie umów z us³ugodawcami, bêd¹cymi
czêsto ma³ymi, nieposiadaj¹cymi w³asnych œrodków organizacjami pozarz¹dowymi, które w wielu przy-
padkach powsta³y jako jeden z wielu namacalnych efektów projektu. Wywo³a to falê uzasadnionych rosz-
czeñ finansowych.

Piêæset wiejskich i miejsko-wiejskich gmin uczestnicz¹cych w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich (realizowanym z po¿yczki Banku Œwiatowego) to najbiedniejsze polskie gminy, bory-
kaj¹ce siê z najwiêkszym nagromadzeniem problemów spo³ecznych, z niekorzystnymi warunkami gospo-
darczymi, z peryferyjnym po³o¿eniem. 87% z nich nigdy nie korzysta³o z ¿adnych zewnêtrznych œrodków.

Dziêki Poakcesyjnemu Programowi Obszarów Wiejskich w piêciuset gminach powsta³y m.in. pierwsze
przedszkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby seniora, organizacje pozarz¹dowe i grupy nieformalne (w su-
mie ponad tysi¹c), uruchomiono wiele dzia³añ wyrównuj¹cych szanse spo³eczne i edukacyjne dzieci i
m³odzie¿y, wiele projektów zapobiegaj¹cych marginalizacji spo³ecznej, przywracaj¹cych poczucie godno-
œci i sensu ¿ycia tym grupom spo³ecznym, które do tej pory by³y zapomniane i wydawa³o siê, ¿e na sta³e
bêd¹ wykluczone spo³ecznie. Sposób dzia³ania programu sta³ siê wielk¹ lekcj¹ demokracji, planowania i
myœlenia strategicznego, pobudzi³ spo³eczeñstwo obywatelskie. Ludzie poczuli siê bardziej zintegrowani,
szczêœliwsi, bardziej chêtni do podejmowania wspólnego wysi³ku, a tak¿e, co chyba najwa¿niejsze, prze-
konali siê, ¿e mog¹ sami sobie pomóc, przy niewielkim udziale zewnêtrznym. Teraz to wszystko mo¿e zo-
staæ zaprzepaszczone!

Wstrzymanie finansowania PPWOW to zniszczenie zaufania i œwie¿o odbudowanej wiary naszych
mieszkañców w ideê wspólnych dzia³añ na rzecz gminnej spo³ecznoœci. Ludzie, którzy uwierzyli w sens
wspó³pracy, aktywnoœci, wspólnego rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, dzia³alnoœci w organiza-
cjach pozarz¹dowych, poczuliby siê oszukani i straciliby wiarê w sens spo³ecznego zaanga¿owania.

Zwracamy siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie tych faktów i podtrzyma-
nie finansowania programu jako oczywistej pomocy pañstwa dla spo³ecznie i gospodarczo s³abych gmin
wiejskich.

Gra¿yna Sztark
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

oraz senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

W zwi¹zku z wyst¹pieniem pana Wies³awa Osmólskiego, dyrektora Oddzia³u w Koszalinie Zachodnio-
pomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, dotycz¹cym dzia³añ zmierzaj¹cych do
przeniesienia siedziby Oddzia³u w Koszalinie, zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie tego
wniosku.

W wyniku zmian polityczno-administracyjnych ekipy zarz¹dzaj¹cej ODR w województwie zachodnio-
pomorskim doprowadzono do likwidacji w³asnej bazy lokalowo-szkoleniowej. Obecnie Oddzia³ Koszalin
mieœci siê w wynajêtym od prywatnego w³aœciciela lokalu, który nie nadaje siê do prowadzenia dzia³alno-
œci dydaktyczno-szkoleniowej rolników oraz nie zapewnia mo¿liwoœci dalszego rozwoju. Przeniesienie
siedziby do Bonina, gdzie znajduje siê obiekt nale¿¹cy do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin w Ra-
dzikowie, jest szans¹ na stworzenie centrum wspomagania i szkolenia rolników. W czêœci obiektu znaj-
duje siê laboratorium IHiAR, a pozosta³a czêœæ to niezagospodarowany i niszczej¹cy trzykondygnacyjny
budynek. Lokalizacja obiektu (5 km od Koszalina) jest odpowiednia, albowiem wokó³ niego znajduj¹ siê
du¿e place, parking oraz zespó³ szkó³ rolniczych z baz¹ noclegow¹.

Realizacja powy¿szego wniosku, o co uprzejmie prosimy, mo¿e odbyæ siê jedynie w porozumieniu z mi-
nistrem Skarbu Pañstwa, w którego zarz¹dzie znajduje siê obecnie ten obiekt.

Gra¿yna Sztark
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem odnoœnie do kwestii wstrzymywania rolnikom p³atnoœci

do gospodarstw niskotowarowych.
Zg³aszaj¹ siê do mnie rolnicy indywidualni, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wstrzymuje p³atnoœci do gospodarstw niskotowarowych ze wzglêdu na niewype³nianie podjêtych zobo-
wi¹zañ. Pragnê jednak¿e zaznaczyæ, i¿ rolnicy nie zrealizowali za³o¿onych w planie rozwoju gospodarstwa
rolnego przedsiêwziêæ nie ze wzglêdu na niechêæ czy zaniedbanie, ale z powodu zmieniaj¹cej siê sytuacji
ekonomicznej i radykalnych spadków op³acalnoœci niektórych kierunków produkcji lub hodowli w go-
spodarstwach oraz z powodu rokrocznie nawiedzaj¹cych gospodarstwa klêsk ¿ywio³owych. I tak na
przyk³ad rolnik zobowi¹za³ siê w planie w roku 2005 do zakupu loszek hodowlanych, jednak¿e w
roku 2007 nie wywi¹za³ siê z tego ze wzglêdu na wysok¹ nieop³acalnoœæ chowu trzody chlewnej i dokona³
innego zakupu, który w efekcie przyniós³ mu wiêksze korzyœci ekonomiczne. Jednak¿e agencja wstrzy-
muje przyznane mu dop³aty na kolejne lata.

Panie Ministrze, dlaczego agencja w rozpatrywaniu spraw podchodzi tak bardzo przedmiotowo do rol-
nika i jego inwestycji w gospodarstwie? Dlaczego nie uwzglêdnia zmieniaj¹cych siê warunków makroeko-
nomicznych, niejednokrotnie decyduj¹cych o zasadnoœci podejmowania inwestycji? Przecie¿ rolnicy nie
s¹ w stanie przewidzieæ zmieniaj¹cej siê sytuacji na rynkach rolnych. Co wiêcej, w ostatnich latach wiele
gospodarstw zosta³o dotkniêtych licznymi klêskami ¿ywio³owymi i nie by³o w stanie realizowaæ ¿adnej in-
westycji.

Panie Ministrze, proszê o informacjê o skali opisanego problemu. Ilu rolnikom wstrzymano lub cof-
niêto wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych? Jaki to stanowi procent ogó³u przyznanych p³atno-
œci? Czy klêski ¿ywio³owe w gospodarstwie, których rolnik nie jest w stanie przewidzieæ, mo¿na zaliczyæ
na poczet sytuacji wyj¹tkowych, niezale¿nych od rolnika i powoduj¹cych przesuniêcie terminu
wywi¹zania siê rolnika z podjêtych zobowi¹zañ? Czy istnieje mo¿liwoœæ zastosowania wobec benificjen-
tów zwolnieñ z obowi¹zku realizacji czêœci zadeklarowanych w planie rozwoju gospodarstwa niskoto-
warowego przedsiêwziêæ z powodu wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych w gospodarstwie, na przyk³ad su-
szy? Jakie dokumenty powinni przedstawiaæ beneficjenci, których gospodarstwa dotkniête zosta³y klê-
skami uniemo¿liwiaj¹cymi pe³ne zrealizowanie za³o¿onych wczeœniej przedsiêwziêæ, by zosta³y one
uwzglêdnione przez agencjê?

Panie Ministrze, na koniec pragnê zapytaæ, jakich rozmiarów klêska nawiedzaj¹ca gospodarstwo, na
przyk³ad susza, mieœci siê zdaniem agencji w definicji klêski ¿ywio³owej.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do opinii publicznej docieraj¹ bardzo niepokoj¹ce informacje o wyczerpanych œrodkach na leczenie

chorych na raka. Jak wygl¹da obecnie dostêpnoœæ tego leczenia? Jakie rozwi¹zanie proponuje (zaleca)
resort zdrowia w przypadku wyczerpania limitów? Czy zgodnie z zasadami lekarze powinni przerwaæ le-
czenie i stworzyæ kolejkê oczekuj¹cych na terapiê? Przerwanie leczenia w przypadku chorych na nowo-
twór mo¿e oznaczaæ najgorsze – œmieræ. Z informacji udostêpnianych przez dyrektorów szpitali wynika, i¿
wiêkszoœæ z nich zamierza zerwaæ umowê z NFZ i stosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze, to znaczy za ka¿dego
chorego bêdzie wystawiany NFZ rachunek wed³ug stawek szpitala. Jak w obliczu takiej sytuacji bêdzie
postêpowaæ resort? Proszê o informacje, jaka obecnie jest dostêpnoœæ œrodków na leczenie nowotworo-
we? Czy opisana sytuacja dotyczy wielu szpitali i jak ministerstwo zamierza zapewniæ ci¹g³oœæ leczenia
pacjentom?

Wed³ug statystyk w Polsce na raka cierpi ju¿ 17% wszystkich chorych. Tymczasem na onkologiê przy-
pada jedynie 5% wydatków na s³u¿bê zdrowia. Czy nie zbyt ma³o pieniêdzy przeznacza siê na refundacjê
leków onkologicznych w porównaniu z lekami stosowanymi w terapii innych schorzeñ, na przyk³ad ser-
cowo-naczyniowych czy uk³adu nerwowego?

Pani Minister, proszê o informacje co do zasad finansowania leczenia onkologicznego w Polsce. Czy s¹
planowane zmiany w finansowaniu leczenia chorób nowotworowych w Polsce, a jeœli tak to jakie? Jak
przedstawia siê skutecznoœæ wykrywania, leczenia, a co najwa¿niejsze zapobiegania chorobom nowo-
tworowym w naszym kraju? W Polsce nadal nie jest wykorzystywany ca³y potencja³ wspó³czesnej onkolo-
gii. Z powodu niedoinwestowania prawdopodobnie co najmniej 1/5 chorych nie ma w odpowiednim cza-
sie dostêpu do terapii, a nawet do zabiegów chirurgicznych, bêd¹cych podstaw¹ leczenia. W jaki sposób
resort zdrowia zamierza zmieniæ tê sytuacjê?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Dziêkujê za wyjaœnienia udzielone w odpowiedzi z dnia 22 czerwca 2009 r. na moje zapytania z dnia

14 maja bie¿¹cego roku, jednak¿e proszê jeszcze o wyjaœnienie kilku moich w¹tpliwoœci:
Proszê o wyjaœnienie, z czego wynika taka zasada, ¿e najwy¿ej oceniane merytorycznie projekty nie

otrzymuj¹ dofinansowania. Który punkt regulaminu tego konkursu tak stanowi?
Proszê o informacjê, ilu wnioskodawców wnios³o odwo³ania od wyników prac komisji konkursowej,

z dok³adnym uwzglêdnieniem pozycji na liœcie po ocenie merytorycznej. Jakie argumenty by³y podnoszo-
ne w z³o¿onych przez wnioskodawców protestach? Ile z nades³anych odwo³añ by³o rozpatrywanych na
poziomie wojewódzkim, a ile przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego? Jaki by³ wynik z³o¿onych
odwo³añ?

Proszê o przedstawienie kolejnych etapów oceny i podanie liczby punktów uzyskanych przez poszcze-
gólne projekty.

Proszê uzasadniæ, dlaczego w sytuacji kryzysu wybrano akurat projekty z najwczeœniejszymi termi-
nami realizacji, a nie z najpóŸniejszymi?

Proszê o informacje, które spoœród zg³oszonych piêædziesiêciu trzech projektów posiada³y niezbêdne
pozwolenia? Proszê tak¿e o informacje o ka¿dym z³o¿onym wniosku, jeœli chodzi o przedstawiony termin
zakoñczenia realizacji i za³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce stan przygotowania inwestycji do realiza-
cji, to jest pozwolenia na budowê, przetargi itd. Proszê o wyjaœnienie, w jaki sposób weryfikowano real-
noœæ podanych we wnioskach terminów zakoñczenia planowanych inwestycji?

Czy zdaniem Pani Minister przeprowadzona procedura by³a zgodna z obowi¹zuj¹cymi zasadami i przepi-
sami? Czy zmiana zasad wyboru wniosków do dofinansowania ze wzglêdu na kryzys ekonomiczny nie jest
zmian¹ zasad i regu³ w trakcie konkursu? Czy jest to powszechnie przyjêta zasada postêpowania?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu siê z projektem inwestycji firmy Green Source Poland SA w Kostrzyñsko-S³ubickiej

Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra o osobiste, ¿yczliwe zainteresowa-
nie tym wa¿nym dla gospodarki zachodniej Polski projektem.

Pierwsze spotkanie z inwestorem zainteresowanym produkcj¹ bioetanolu odby³o siê w roku 2005.
Wed³ug opinii PAIiIZ i Ministerstwa Gospodarki produkcja bioetanolu mog³a byæ objêta pomoc¹ pu-
bliczn¹ w ramach ulg w SSE.

Wspomniana inwestycja ma daæ zatrudnienie dla ponad dwustu osób, a jej wartoœæ szacuje siê na
oko³o 200 milionów euro. Ze wzglêdu na rozmiary tej inwestycji konieczne by³o zaanga¿owanie wielu in-
stytucji samorz¹dowych, rejonów dróg wodnych w Szczecinie i Poznaniu ze wzglêdu na port na Warcie
i Odrze, PKP. Wysokich nak³adów wymaga ju¿ samo przygotowanie terenu. Inwestor jest zainteresowany
terenem o powierzchni oko³o 22 ha.

Zak³ad ten mia³by strategiczne znaczenie dla rolnictwa w czterech województwach: dolnoœl¹skim, lu-
buskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim z racji zapotrzebowania na surowiec, którym s¹ roœliny
zawieraj¹ce skrobiê lub gluten. Wiele prac przygotowawczych zosta³o ju¿ wykonanych, a firma podpisa³a
wstêpne umowy z rolnikami na dostawê surowca.

W roku 2006 zosta³o podpisane trójporozumienie o warunkach objêcia terenu SSE, przygotowaniu in-
frastruktury etc. pomiêdzy inwestorem, Kostrzyñsko-S³ubick¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ oraz mia-
stem Kostrzyn nad Odr¹. Wtedy to pojawi³y siê w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci wspierania tej produkcji w
SSE. Ostatecznie rozporz¹dzenie z roku 2008 rozwia³o te w¹tpliwoœci i uznano, ¿e pomoc publiczna dla
tego typu produkcji w specjalnej strefie ekonomicznej jest mo¿liwa.

Na pocz¹tku maja 2008 r. firma z³o¿y³a wniosek o numerze POIG.04.05.01-00-001/2008-01 o dofi-
nansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” na lata 2007–2013,
dzia³anie 4.5.1. Wniosek ten w wyniku kwalifikacji uzyska³ pozytywn¹ ocenê, zgodnie z kryteriami oceny
formalnej, i uznano, ¿e projekt „co do zasady” kwalifikuje siê do udzielenia pomocy. Potwierdzenie tego
firma otrzyma³a na piœmie 19.06.2008 i wniosek zosta³ przekazany do komisji celem przeprowadzenia
oceny merytorycznej. W wyniku póŸniejszych zmian w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodar-
ka” inwestora poinformowano, i¿ nie mo¿e on skorzystaæ z pomocy w ramach tego programu, i zapropo-
nowano zwrócenie siê do programów operacyjnych z obszaru rolnictwa. Od tamtej pory trwa postêpowa-
nie odwo³awcze, przep³yw pism miêdzy firm¹ a Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Rozwoju Re-
gionalnego.

Stan na dzisiaj to kolejne odwo³anie inwestora do Departamentu Zarz¹dzania Programami Konkuren-
cyjnoœci i Innowacyjnoœci w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a konkretnie do pani dyrektor depar-
tamentu, Agnieszki Jankowskiej. Firma wnosi o ponowne rozpatrzenie jej wniosku stosownie do warun-
ków, jakie obowi¹zywa³y w maju zesz³ego roku, czyli w momencie z³o¿enia wymienionego wniosku. Inwe-
stor przedstawia w odwo³aniu analizy kancelarii prawnych, które udowadniaj¹, ¿e bioetanol nie jest pro-
duktem rolnym, tylko chemicznym. Zwraca równie¿ uwagê na fakt, i¿ w innych krajach przedsiêbiorstwa
z tej bran¿y korzystaj¹ z tego programu. Równie¿ spó³ka matka firmy Green Source Poland SA, notowana
na gie³dzie w Madrycie jako grupa kapita³owa SNIACE, korzysta z pomocy w ramach tego programu w
Hiszpanii i oczekuje takiego wsparcia tak¿e w Polsce.

Inwestor uwa¿a, ¿e inwestycja o wartoœci 220 milionów euro powinna byæ wsparta kwot¹ 100 milio-
nów z³, o które firma wnosi, co stanowi kilkanaœcie procent wartoœci inwestycji. Przedstawiciele firmy s¹
roz¿aleni, gdy¿ wydali znaczne œrodki na prace przygotowawcze i koncepcyjne.

Sprawa ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego rolniczych regionów zachodniej Polski, ale
i dla wiarygodnoœci w³adz polskich uczestnicz¹cych w procesie negocjacji z inwestorem, st¹d moje
wyst¹pienie w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê o zajêcie stanowiska i udzielenie informacji w sprawie dotycz¹cej likwidacji 80 milionów z³ re-
zerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowany jest w wielu polskich gminach i jest
on pozytywnie oceniany przez samorz¹dy. Dziêki temu programowi uda³o siê zwiêkszyæ aktywnoœæ
spo³eczn¹ mieszkañców wsi, uruchomiæ wiele nowych us³ug, reaktywowaæ wiele organizacji oraz
zawi¹zaæ nowe organizacje lub stowarzyszenia. W ramach wsparcia finansowego w piêciuset gminach
powsta³y miêdzy innymi pierwsze przedszkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby seniora, organizacje po-
zarz¹dowe i grupy nieformalne – w sumie ponad tysi¹c, uruchomiono szereg dzia³añ dla dzieci i m³odzie-
¿y, wyrównuj¹cych ich szanse spo³eczne i edukacyjne, szereg projektów zapobiegaj¹cych marginalizacji
spo³ecznej, przywracaj¹cych poczucie godnoœci i sensu ¿ycia tym grupom spo³ecznym, które do tej pory
by³y zapomniane i co do których wydawa³o siê, ¿e na sta³e bêd¹ wykluczone spo³ecznie.

Zgodnie z otrzymanymi przez gminy decyzjami o alokacji zaplanowano wydatkowanie œrodków,
og³oszono i rozstrzygniêto konkursy, zawarto szereg umów na realizacjê us³ug spo³ecznych, które obec-
nie s¹ na etapie wykonywania. Wstrzymanie finansowania programu bêdzie oznaczaæ dla gmin koniecz-
noœæ zerwania umów z us³ugodawcami, poniewa¿ gminy nie posiadaj¹ w swoich bud¿etach œrodków na
kontynuowanie zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Taka sytuacja niew¹tpliwie wywo³a równie¿ falê uzasadnio-
nych roszczeñ finansowych ze strony us³ugodawców, którymi najczêœciej s¹ ma³e, nieposiadaj¹ce
w³asnych œrodków finansowych organizacje pozarz¹dowe.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym projekcie uczestniczy piêæset wiejskich i miejsko-wiejskich gmin, które s¹
najbiedniejszymi gminami, borykaj¹cymi siê z najwiêkszym nagromadzeniem problemów spo³ecznych,
niekorzystnymi warunkami gospodarczymi, peryferyjnymi i po³o¿eniem. 87% tych gmin nigdy nie korzy-
sta³o z zewnêtrznych œrodków.

Obecnie do mojego biura senatorskiego z proœb¹ o interwencjê w tej sprawie wyst¹pi³y gmina Besko,
gmina Jod³owa oraz gmina Harasiuki. Problem ten jednak dotyczy nie tylko gmin z obszaru Podkarpacia,
ale równie¿ gmin z ca³ego kraju, korzystaj¹cych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich, poniewa¿ planowana przez rz¹d likwidacja 80 milionów z³ rezerwy celowej negatywnie odbije siê na
sytuacji ka¿dej z nich.

Dotychczas realizowany program spotka³ siê z pozytywn¹ ocen¹ w gminach i by³ okreœlany jako wielka
lekcja demokracji, planowania i myœlenia strategicznego, pobudzi³ spo³eczeñstwo obywatelskie. Ludzie
poczuli siê bardziej zintegrowani, szczêœliwi, chêtniejsi do podejmowania wspólnego wysi³ku i, co chyba
najwa¿niejsze, przekonali siê, ¿e mog¹ sami sobie pomóc, z niewielkim wsparciem zewnêtrznym.

Wstrzymanie finansowania PPWOW spowoduje zaprzepaszczenie dotychczasowych dokonañ oraz
efektów, jakie osi¹gniêto, realizuj¹c program. Planowane przez rz¹d oszczêdnoœci bud¿etowe odbij¹ siê
negatywnie na najbiedniejszych polskich gminach, a przede wszystkim na ich mieszkañcach, którzy
utrac¹ zaufanie, chêæ do wspó³pracy i dalszej aktywnoœci oraz anga¿owania siê w sprawy spo³eczne.

Przywo³any program w za³o¿eniach mia³ trwaæ do koñca 2009 r. i stanowi³ bodziec do rozwoju gospo-
darczego naszego kraju. Program ten realizowa³ za³o¿enia g³oszonej przez Pana Premiera polityki „soli-
darnoœci miêdzy regionami kraju” – jak Pan powiedzia³ w exposé – a nie „wzrastaj¹cego ci¹gle dystansu
cywilizacyjnego miêdzy jego ró¿nymi czêœciami”.

Pozwolê sobie tutaj powo³aæ siê na Pana s³owa, w których Pan Premier zapewnia³, ¿e priorytetem rz¹du
bêdzie wyrównywanie szans poszczególnych regionów pod wzglêdem zarówno gospodarczym, jak i dostê-
pu do informacji i edukacji.

Podkreœli³ Pan, ¿e „ta nierównowaga rozwoju regionalnego oznacza czêsto tak¿e nierównowagê rozwo-
ju miêdzy polsk¹ wsi¹ a polskim miastem, miêdzy ma³ym miastem a wielkim miastem. To wszystko wy-
maga naszej pozytywnej koncentracji. […] Chcia³bym, aby program cywilizacyjnych zmian polskiej wsi,
nie tylko polityki wzglêdem rolnictwa, ale program cywilizacyjnego rozwoju polskiej wsi sta³ siê jednym z
priorytetów mojego rz¹du, a program rozwoju szeœciu województw, szeœciu regionów Polski Wschodniej,
bêdzie programem, który mo¿e liczyæ na ponadstandardowe wsparcie mojego gabinetu”.

PPWOW dawa³ takie mo¿liwoœci. Nie tylko integrowa³ spo³ecznoœæ, ale tak¿e pozwala³ na realizowanie
potrzebnych spo³ecznoœciom lokalnym inwestycji. Pomaga³ likwidowaæ bariery, gdy¿ projekty finanso-
wane w ramach tego programu kierowane by³y zw³aszcza do trzech grup beneficjentów: osób starszych,
dzieci, rodzin.
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W tym miejscu ponownie powo³am siê na s³owa wyg³oszone przez Pana Premiera, w których deklaro-
wa³ Pan pomoc dla rodzin poprzez „upowszechnianie edukacji przedszkolnej, która szczególnie potrzeb-
na jest dziœ na terenach wiejskich. To najlepsza droga wyrównywania szans w starcie ¿yciowym w doros³e
¿ycie, a tak¿e zapobiegania dziedziczeniu wykluczenia spo³ecznego. Czym lepiej bêdziemy obejmowaæ
ma³e dzieci zorganizowan¹ opiek¹ i edukacj¹, tym wiêksze szanse bêd¹ mia³y m³ode matki, aby pomyœl-
nie rozwijaæ siê zawodowo, zaœ ich dzieci zostan¹ mo¿liwie najwczeœniej zachêcone do odkrywania oraz
pog³êbiania swoich zainteresowañ”.

Zapewnia³ Pan szacunek i godne traktowanie polskiej wsi, sk³adaj¹c obietnicê, ¿e polskie rolnictwo
i polska wieœ nie bêd¹ traktowane jako „negatywny problem”. Pad³a deklaracja, ¿e bêd¹ wspierane „d¹¿e-
nia rolników do modernizacji gospodarstw, poprawy techniki i technologii produkcji rolniczej. Pañstwo
wesprze te¿ rozwój infrastruktury stanowi¹cej o postêpie cywilizacyjnym na obszarach wiejskich i o po-
prawie warunków socjalno-bytowych mieszkañców wsi. Wykorzystamy na ten cel wszystkie dostêpne
œrodki z programów Unii Europejskiej i odpowiednie œrodki z bud¿etu krajowego. U³atwimy i usprawni-
my proces sk³adania i obs³ugi wniosków o œrodki unijne”.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w du¿ym stopniu spe³nia³ oczekiwania w³adz sa-
morz¹dowych i spo³ecznoœci lokalnych. W znacznej mierze realizowano postulaty, które deklarowano w
polityce rz¹du. Obecnie wstrzymanie finansowania programu przed jego planowanym zakoñczeniem do-
prowadzi do zaprzepaszczenia szans rozwoju niezamo¿nych gmin w naszym kraju.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê z zapytaniem, czy rz¹d Pana Premiera zamierza podj¹æ
decyzjê o likwidacji 80 milionów z³ rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
skich oraz czy w takiej sytuacji rz¹d przewiduje przekazanie œrodków finansowych na ewentualne rosz-
czenia finansowe wynikaj¹ce z umów zawartych przez gminy z kontrahentami w ramach tego progra-
mu. Czy w razie likwidacji przewidywana jest jakaœ alternatywa dla zminimalizowania negatywnych
skutków wynik³ych ze wstrzymania finansowania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich?

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê o zajêcie stanowiska i udzielenie informacji w sprawie dotycz¹cej dramatycznego spadku finan-
sowania Programu 2 Polskiego Radia oraz braku jakichkolwiek gwarancji stabilizacji finansowej dla tej
rozg³oœni.

Pogarszaj¹ca siê sytuacja finansowa w Polskim Radiu widoczna jest ju¿ od pewnego czasu. Ostatnia
g³oœna debata dotycz¹ca mediów publicznych nie rozwi¹za³a problemów, wrêcz przeciwnie, Polskie Ra-
dio, a zw³aszcza Program 2, dramatycznie odczu³y skutki decyzji podjêtych przez polityków. Obserwuje
siê gwa³towny spadek finansowania polskiej rozg³oœni, ponadto brak jest na przysz³oœæ gwarancji stabil-
nego finansowania, a przecie¿ trzeba zauwa¿yæ, ¿e Program 2 jest w ca³oœci utrzymywany ze œrodków pu-
blicznych.

Radiowa Dwójka jest programem, który nie nadaje reklam, poniewa¿ nie jest to rozg³oœnia komercyjna,
poddana mechanizmom rynku, wiêc obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie jej stabilizacji finansowej.

Problem pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej zauwa¿ali równie¿ pracownicy rozg³oœni, jednak¿e mieli
nadziejê, ¿e jest on tylko przejœciowy i zostanie szybko rozwi¹zany. Nawet zgoda na radykalne zmniejsze-
nie honorariów dziennikarskich nie rozwi¹za³a tego problemu. Obecnie w sytuacji przyjêcia ustawy me-
dialnej w Programie 2 Polskiego Radia sytuacja finansowa jeszcze bardziej siê pogorszy³a, co zmusi³o pra-
cowników do publicznego protestu – w dniu 8 lipca bie¿¹cego roku przez dwadzieœcia cztery godziny Pro-
gram 2 nie nadawa³.

Program 2 Polskiego Radia, który w ca³oœci utrzymywany jest ze œrodków publicznych, drastycznie od-
czu³ zmniejszenie wp³ywów. W tym roku nie jest w stanie zorganizowaæ Festiwalu Muzycznego Polskiego
Radia, ponadto powoli z anteny znika zarówno wspó³czesna twórczoœæ literacka, jak i muzyczna. Brakuje
pieniêdzy na zaplanowane nagrania i koncerty, nie ma równie¿ mo¿liwoœci wsparcia presti¿owych festi-
wali, których Program 2 by³ dotychczas wspó³organizatorem. Zbli¿a siê jubileuszowy Rok Chopinowski i
zobowi¹zaniem wynikaj¹cym z wczeœniejszych tradycji jest w³¹czenie siê Programu 2 w jego organizacjê.
Obecnie jednak z powodu braku œrodków jest to nierealne.

W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Program 2 jest wyj¹tkowym programem, poniewa¿ jego audycje
nakierowane s¹ przede wszystkim na kulturê i edukacjê. Jest to rozg³oœnia, która wskazuje s³uchaczom
takie wartoœci humanistyczne jak literatura piêkna, muzyka klasyczna, kultura ludowa, awangarda, fi-
lozofia i sztuka. Nadawane audycje charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem, a wszelkie koncerty muzyki
klasycznej emitowane s¹ jedynie na antenie radiowej Dwójki. Program 2 to oryginalna rozg³oœnia, bo-
wiem nie ma innej stacji, która poœwiêca³aby tak wiele czasu propagowaniu kultury. Misja radiowej
Dwójki opiera siê na rozpowszechnianiu kultury i docieraniu z ni¹ nawet do najodleglejszych zak¹tków
Polski, aby s³uchacze mieli mo¿liwoœæ wys³uchania na przyk³ad koncertów muzyki klasycznej. Koncerty
te, niejednokrotnie odbywaj¹ce siê w odleg³ych miejscach Polski lub za granic¹, nie by³yby s³yszalne bez
poœrednictwa radiowej Dwójki, poniewa¿ ¿adna inna rozg³oœnia nie nadaje takiej muzyki.

Nale¿y ponadto zauwa¿yæ, ¿e Program 2 jako jedyny nie d¹¿y do przeœcigniêcia tempa dzisiejszego ¿y-
cia i dlatego te¿, realizuj¹c swoj¹ misjê, jak¹ jest propagowanie kultury, cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹
wœród s³uchaczy.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do pana premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy rz¹d zamierza podj¹æ jakieœ kroki, maj¹ce na celu poprawienie trudnej sytuacji finansowej Pro-

gramu 2 Polskiego Radia?
2. Czy rz¹d przewiduje stworzenie jakichœ mechanizmów b¹dŸ przekazanie œrodków, maj¹cych na celu

stworzenie stabilnej sytuacji finansowej w rozg³oœni?

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

oraz senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracamy siê o podjêcie zdecydowanych i pilnych dzia³añ wspieraj¹cych naprawê infrastruktury dro-
gowej oraz innych szkód, jakie wyrz¹dzi³y gwa³towne opady deszczu na terenie gminy Dêbica w woje-
wództwie podkarpackim.

W wyniku burz i towarzysz¹cych im nawa³nic deszczowych, które mia³y miejsce 26 czerwca bie¿¹cego
roku, na terenie gminy Dêbica w województwie podkarpackim wyst¹pi³y ogromne szkody, szczególnie w
infrastrukturze drogowej. Szkody spowodowa³y wezbrane wody potoku Ostra, znajduj¹cego siê na ob-
szarze gminy, dlatego konieczne s¹ œrodki na jego regulacjê na ca³ej d³ugoœci. Brak szybkiej interwencji
w³adz w sprawie podjêcia prac zabezpieczaj¹cych na tym potoku rodzi powa¿ne obawy o przysz³oœæ, bo
niezabezpieczona rzeka grozi dalszymi wylewami w razie wiêkszych opadów. Woda zniszczy³a i uszko-
dzi³a wiele dróg gminnych, dosz³o do podtopieñ wielu gospodarstw rolnych. Wyrz¹dzone przez powódŸ
straty s¹ ogromne, dlatego pomoc ze strony w³adz jest niezbêdna. Ze zniszczeniami, jakie wywo³a³ tego-
roczny kataklizm w tym regionie Pan Premier móg³ siê osobiœcie zapoznaæ podczas wizyty w gminie Dêbica,
podczas której zapewni³ Pan mieszkañców, ¿e otrzymaj¹ szybk¹ i zdecydowan¹ pomoc.

Wielomilionowe straty w infrastrukturze drogowej zaistnia³e po ostatniej powodzi powoduj¹, ¿e nie-
zbêdne remonty na drogach powiatowych oraz gminnych o nawierzchni bitumicznej i ¿wirowej, a tak¿e
uszkodzonych przepustów i podmytych mostów przekraczaj¹ finansowe mo¿liwoœci samorz¹du powiatu
dêbickiego i gminy Dêbica.

Maj¹c to na uwadze zwracamy siê z zapytaniem: czy i kiedy rz¹d Pana Premiera Donalda Tuska udzieli
gminie Dêbica realnej pomocy finansowej pozwalaj¹cej na odbudowê zniszczonej infrastruktury komu-
nalnej i drogowej? Jakie s¹ gwarancje, ¿e deklarowana publicznie pomoc dotrze do w³adz samorz¹do-
wych? Czy rz¹d w nastêpstwie zaistnia³ej sytuacji widzi potrzebê finansowego wsparcia dla gminy Dêbi-
ca, która z uwagi na skromny bud¿et nie jest w stanie we w³asnym zakresie usun¹æ skutków kataklizmu,
powodzi, które nawiedzi³y mieszkañców tego terenu?

Stanis³aw Zaj¹c
Zdzis³aw Pupa

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 38. posiedzenia Senatu 275



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

oraz senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragniemy uczyniæ problem powsta³y na gruncie stosowania

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Powiatowe urzêdy pracy udzielaj¹ osobom rozpoczynaj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pomocy w po-

staci œrodków pieniê¿nych.
Zg³oszony problem powsta³ w zwi¹zku z nastêpuj¹cym stanem faktycznym: beneficjent w sposób celowy

i zgodny z warunkami wydatkowa³ dotacjê oraz prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez wymagany okres,
a jedynym jego zaniedbaniem by³o niedostarczenie dokumentów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
w terminie okreœlonym w umowie, to jest po dwunastu miesi¹cach prowadzenia dzia³alnoœci.

W tej sytuacji, mimo i¿ cel instytucji, jak¹ jest dotacja, zosta³ zrealizowany, PUP zobowi¹zany jest do wy-
powiedzenia umowy i domagania siê zwrotu wartoœci dotacji. Sytuacja taka budzi w¹tpliwoœci przede
wszystkim spo³eczne, gdy¿ uchybienie formalnoœciom przekreœla dwunastomiesiêczn¹ pracê beneficjenta.

Dlatego te¿ zasadne jest, o co wnosimy, rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia rozwi¹zañ legislacyj-
nych, które w nadzwyczajnych okolicznoœciach dadz¹ organom wiêksze mo¿liwoœci w zakresie umorze-
nia zobowi¹zania zwi¹zanego ze zwrotem dotacji, mimo istnienia przes³anek uzasadniaj¹cych roszczenie
starostwa o ich zwrot.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
Gra¿yna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

oraz senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragniemy uczyniæ problem likwidacji osiemdziesiêciomilio-

nowej rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Przywo³ana decyzja, niezwykle niekorzystna dla mieszkañców gmin wiejskich, wywo³a daleko id¹ce

negatywne skutki spo³eczne, a tak¿e przyczyni siê do zaprzepaszczenia dotychczasowego dorobku tego
programu.

Pos³uguj¹c siê przyk³adem województwa zachodniopomorskiego, które cechuje najni¿szy stopieñ upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej, bardzo niskie wyniki nauczania w szko³ach wiejskich, bardzo wyso-
ki wskaŸnik bezrobocia oraz patologizacja œrodowisk popegeerowskich, podkreœliæ nale¿y, i¿ œrodki finan-
sowe z PPWOW pozwalaj¹ skutecznie walczyæ z bezradnoœci¹ i biernoœci¹ ¿yciow¹ jego beneficjentów.

W tym kontekœcie nie sposób pomin¹æ dotychczasowych sukcesów wynikaj¹cych z programu, na któ-
re sk³adaj¹ siê nowo otwarte przedszkola i punkty przedszkolne, œwietlice œrodowiskowe, domy samopo-
mocy, kluby seniora, a tak¿e szereg innych dzia³añ adresowanych do grup zagro¿onych marginalizacj¹
spo³eczn¹, które to dzia³ania s¹ pochodn¹ PPWOW.

Program sta³ siê doskona³ym instrumentem kreuj¹cym spo³eczeñstwo obywatelskie. To dziêki niemu
ludzie poczuli siê bardziej zintegrowani, a przede wszystkim przekonali siê, ¿e przy niewielkim udziale ze-
wnêtrznym mog¹ sobie sami pomóc.

Maj¹c to wszystko na uwadze wnosimy o nieczynienie oszczêdnoœci bud¿etowych w ramach Poakce-
syjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, gdy¿ faktyczne koszty tych oszczêdnoœci obci¹¿¹ naj-
biedniejsze polskie gminy.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
Gra¿yna Sztark
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 38. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) centrum urazowe – wydzielon¹ funkcjonalnie czêœæ szpitala, w rozumieniu przepisów o zak³a-
dach opieki zdrowotnej, w którym dzia³a szpitalny oddzia³ ratunkowy, w której to czêœci specjali-
styczne oddzia³y s¹ powi¹zane ze sob¹ organizacyjnie oraz zakresem zadañ, w sposób pozwala-
j¹cy na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone
w ustawie;”;

2) w art. 1 w pkt 7, w art. 39b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wspó³pracuje z publiczn¹ uczelni¹, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.);”;
3) w art. 1 w pkt 7, w art. 39b:

a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej ca³¹ dobê,”,

b) po pkt 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:
„3a) zapewnia dostêp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, czynnej ca³¹ dobê;”;

4) w art. 1 w pkt 7, w art. 39c ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zespó³ urazowy zaleca wskazania co do dalszego leczenia lub rehabilitacji pacjenta urazowego

w oddziale szpitala lub zak³adzie opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, w³aœciwych ze
wzglêdu na jego stan zdrowia.”;

5) w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 5 w zdaniu wstêpnym po wyrazie „medycznego” dodaje siê wyrazy
„z uwzglêdnieniem podzia³u”;

6) w art. 3 wyrazy „funkcjonuje szpitalny oddzia³ ratunkowy, w którym specjalistyczne oddzia³y po-
wi¹zane s¹ ze sob¹ organizacyjnie i zadaniowo” zastêpuje siê wyrazami „dzia³a szpitalny oddzia³ ra-
tunkowy, w której to czêœci specjalistyczne oddzia³y s¹ powi¹zane ze sob¹ organizacyjnie oraz zakre-
sem zadañ,”;

7) w art. 3 po wyrazach „pkt 3 lit. a–c” dodaje siê wyrazy „i pkt 3a”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Poprawki wniesione przez Senat do ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Pañstwowym Ra-
townictwie Medycznym uzupe³niaj¹ jej uregulowania w kilku aspektach.

Wprowadza siê doprecyzowanie okreœlenia uczelni medycznych wspó³pracuj¹cych z centrum urazo-
wym (poprawka nr 2).

Uregulowania ustawy dotycz¹ce struktury centrum urazowego zosta³y dostosowane do realiów orga-
nizacji opieki zdrowotnej - zak³ady opieki zdrowotnej, które nie maj¹ pracowni diagnostyki laboratoryjnej
i obrazowej, zlecaj¹ wykonywanie us³ug diagnostycznych podmiotom zewnêtrznym, dlatego centra ura-
zowe maj¹ zapewniaæ dostêp do takich pracowni (poprawki nr 3 i 7).

W poprawce nr 4 dokonano uœciœlenia w zakresie dalszego postêpowania w sprawie leczenia pacjenta,
po opuszczeniu przez niego centrum urazowego.

Ponadto doprecyzowano redakcjê art. 46 ust. 5 ustawy nowelizowanej (poprawka nr 5) oraz nadano
nowe brzmienie definicji centrum urazowego (poprawka nr 1, wraz z jej konsekwencj¹ w poprawce nr 6).
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 wyraz „usuwania” zastêpuje siê wyrazem „usuwaniu”;
2) w art. 1 w pkt 2 w lit. e, w pkt 7 wyraz „cykl” zastêpuje siê wyrazem „cyklu”;
3) w art. 1 w pkt 3, w art. 5 w ust. 2 i 3 skreœla siê wyrazy „, o których mowa w ust. 1,”;
4) w art. 1 w pkt 4, w art. 5b skreœla siê ust. 4;
5) w art. 1 w pkt 10 w lit. b w tiret czwartym, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wspó³dzia³anie z podmiotami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi Organizacji Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych organizacji miêdzynarodowych, odpowie-
dzialnymi za zarz¹dzanie kryzysowe i ochronê infrastruktury krytycznej;”;

6) w art. 1 w pkt 12, w art. 12a w ust. 1 wyrazy „w³aœciwymi w sprawach przeciwdzia³ania, zapobiegania
i usuwania skutków zdarzeñ o charakterze terrorystycznym” zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwymi
w tych sprawach”;

7) w art. 1 w pkt 16 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 5a oraz w art. 1 w pkt 18 w lit. c, w pkt 5a wyrazy
„wspó³dzia³anie z Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego” zastêpuje siê wyrazami „wspó³dzia³anie
z Szefem Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego”;

8) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 44. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o za-
rz¹dzaniu kryzysowym, uchwali³ do niej 8 poprawek.

W poprawce nr 4 Senat usun¹³ przepis nak³adaj¹cy na w³aœcicieli oraz posiadaczy obiektów infra-
struktury krytycznej obowi¹zki nie wynikaj¹ce z aktu prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Dodawany do
ustawy art. 5b ust. 1 stanowi, ¿e Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwa³y, Narodowy Program
Ochrony Infrastruktury Krytycznej, którego celem jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeñ-
stwa infrastruktury krytycznej. Ust. 4 tego przepisu obci¹¿a obowi¹zkiem realizacji programu tak¿e w³a-
œcicieli oraz posiadaczy samoistnych i zale¿nych obiektów, instalacji lub urz¹dzeñ infrastruktury kryty-
cznej. Art. 93 Konstytucji RP stanowi, ¿e uchwa³y Rady Ministrów maj¹ charakter wewnêtrzny i obo-
wi¹zuj¹ tylko jednostki organizacyjnie podleg³e organowi wydaj¹cemu te akty. Zwa¿ywszy, ¿e w³aœciciele
oraz posiadacze obiektów infrastruktury krytycznej s¹ podmiotami niezale¿nymi od rz¹du, Narodowy
Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zawieraj¹cy elementy dla nich wi¹¿¹ce, powinien mieæ for-
mê aktu prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Program przyjêty w drodze aktu prawa wewnêtrznego Rady
Ministrów mo¿e byæ adresowany wy³¹cznie do organów administracji rz¹dowej.

Poprawka nr 5 wskazuje jednoznacznie, ¿e jednym z zadañ Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa jest
wspó³dzia³anie z podmiotami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi Organizacji Traktatu Pó³noc-
noatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych organizacji miêdzynarodowych, odpowiedzialnymi za za-
rz¹dzanie kryzysowe i ochronê infrastruktury krytycznej. W dotychczasowym brzmieniu przepis ten by³
nieprecyzyjny oraz zbudowany niezgodnie z zasadami sk³adni.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 8 Senat odsun¹³ o rok datê wejœcia w ¿ycie przepisu zobowi¹zuj¹cego jedno-
stki samorz¹du terytorialnego do tworzenia rezerwy celowej na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu za-
rz¹dzania kryzysowego. Zwa¿ywszy na vacatio legis noweli, jednostki samorz¹du terytorialnego by³yby
zmuszone do dokonywania zmian w projektach swoich bud¿etów w sytuacji, gdy prace nad nimi s¹ ju¿
daleko zaawansowane. W opinii Izby mog³oby to powodowaæ istotne w¹tpliwoœci co do zgodnoœci art. 2
ust. 6 ustawy z art. 2 Konstytucji RP.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy lub zmierzaj¹ do zapewnienia ustawie popraw-
noœci terminologicznej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w lit. a, w pkt 9a wyrazy „ze œrodków” zastêpuje siê wyrazami „z funduszy”;
2) w art. 1 w lit. b, pkt 67 otrzymuje brzmienie:

„67) wartoœæ otrzymanych przez pracownika w zwi¹zku z finansowaniem dzia³alnoœci socjalnej,
o której mowa w przepisach o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, rzeczowych œwiad-
czeñ oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie œwiadczeñ pieniê¿nych, sfinansowanych w ca-
³oœci ze œrodków zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub funduszy zwi¹zków zawodo-
wych, ³¹cznie do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym kwoty 380 z³; rzeczowymi
œwiadczeniami nie s¹ bony, talony i inne znaki, uprawniaj¹ce do ich wymiany na towary lub us³u-
gi,”;

3) w art. 1 lit. a i b oznacza siê jako pkt 1 i 2;
4) w art. 3 wyrazy „z dniem og³oszenia” zastêpuje siê wyrazami „po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i uchwali³ do niej 4 poprawki. Poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, po-
rz¹dkuj¹cy i uzupe³niaj¹cy regulacje uchwalone przez Sejm.

Poprawka nr 1 ujednolica terminologiê ustawy. Przyjmuj¹c tê poprawkê Senat da³ wyraz sformu³owa-
nej w § 10 Zasad techniki prawodawczej regule, zgodnie z któr¹ do oznaczenia jednakowych pojêæ u¿ywa
siê jednakowych okreœleñ, a ró¿nych pojêæ nie oznacza siê tymi samymi okreœleniami. W art. 21 ust. 1 pkt 9
nowelizowanej ustawy ustawodawca pos³u¿y³ siê okreœleniem „fundusze”, natomiast stanowi¹c o tym
samym w dodawanym pkt 9a u¿yto wyrazu „œrodki”.

Zgodnie z przyjêtym przez Sejm brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 wolne od podatku dochodowego s¹
m.in. kwoty otrzymane przez pracownika ze œrodków zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub
funduszy zwi¹zków zawodowych, wydatkowane na cele dzia³alnoœci socjalnej, o której mowa w przepi-
sach o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych. Przepis ten nie pozwala przes¹dziæ, czy otrzymane
przez pracownika kwoty maj¹ byæ wydatkowane na cele dzia³alnoœci socjalnej przez pracownika, czy te¿
przez pracodawcê lub zwi¹zek zawodowy. Literalne brzmienie przepisu wskazuje na pierwsze z powy¿-
szych rozwi¹zañ. Bior¹c jednak pod uwagê definicjê dzia³alnoœci socjalnej z art. 2 pkt 1 ustawy o zak³ado-
wym funduszu œwiadczeñ socjalnych nie sposób jest wskazaæ w³aœciwe rozwi¹zanie. Ponadto w zwi¹zku
z tym przepisem nasuwa³y siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce kwestii dokumentowania wydatkowania przez pra-
cownika przedmiotowych kwot. Niezgodne z wol¹ ustawodawcy jest równie¿ odniesienie jednego z war-
unków zwolnienia tj. „sfinansowania /œwiadczenia/ w ca³oœci ze œrodków zak³adowego funduszu œwiad-
czeñ socjalnych lub funduszy zwi¹zków zawodowych” wy³¹cznie do rzeczowych œwiadczeñ (warunek ten
nie odnosi siê do œwiadczeñ pieniê¿nych). Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ sformu³owania przepisu prze-
widuj¹cego zwolnienie podatkowe adekwatnie do woli ustawodawcy, w sposób jednoznaczny, oraz d¹¿¹c
do zapewnienia komunikatywnoœci tego przepisu, Senat uchwali³ poprawkê nr 2.

Rozpatrzona ustawa, wprowadzaj¹c zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
oznacza je kolejno literami a i b. Tymczasem, zgodnie z ugruntowan¹ praktyk¹, potwierdzon¹ § 56 Zasad
techniki prawodawczej, w obrêbie artyku³u zawieraj¹cego wyliczenie wyró¿nia siê dwie czêœci: wprowa-
dzenie do wyliczenia oraz punkty. W zwi¹zku z tym Senat uchwali³ poprawkê nr 3.

W przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych przewidziano, jako zasadniczy, czternastodniowy okres vacatio legis. Wyj¹tki od tej zasady okreœla
art. 4 ust. 2 powo³anej ustawy, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mog¹
wchodziæ w ¿ycie w terminie krótszym ni¿ czternaœcie dni, a je¿eli wa¿ny interes pañstwa wymaga na-
tychmiastowego wejœcia w ¿ycie aktu normatywnego i zasady demokratycznego pañstwa prawnego nie
stoj¹ temu na przeszkodzie, dniem wejœcia w ¿ycie mo¿e byæ dzieñ og³oszenia tego aktu w dzienniku urzê-
dowym. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e odst¹pienie od minimalnej vacatio legis, w œwietle orzecznictwa Trybu-
na³u Konstytucyjnego, musi znaleŸæ odpowiednie uzasadnienie. Argumenty takie nie zosta³y wystarcza-
j¹co przedstawione przez projektodawców ustawy. W uzasadnieniu do przed³o¿enia (druk nr 2045) mo¿-
na jedynie przeczytaæ, ¿e „wa¿nym interesem pañstwa jest jak najszybsze uregulowanie kwestii, o której
mowa w projekcie”. Bior¹c pod uwagê art. 2 rozpatrzonej ustawy, zgodnie z którym ma mieæ ona zastoso-
wanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r., oraz kieruj¹c siê dyrektyw¹ zapewnienia ad-
resatom norm prawnych odpowiedniego okresu dostosowawczego, Senat uzna³, ¿e nie ma potrzeby rezy-
gnowania z zachowania choæby minimalnego okresu pomiêdzy og³oszeniem a wejœciem w ¿ycie noweliza-
cji (poprawka nr 4). Zwolnienia od podatku znajd¹ bowiem zastosowanie w stosunku do wszystkich
œwiadczeñ wyp³aconych w 2009 r. bez wzglêdu na rzeczywisty termin wejœcia w ¿ycie ustawy.

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiêbiorców

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy o ³agodze-
niu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych,
ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych, wprowa-
dza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w art. 13 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
„2. Oœwiadczenie woli w imieniu banku spó³dzielczego przy zawieraniu umów rachunku banko-

wego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, sk³ada cz³onek zarz¹du lub
pe³nomocnik ustanowiony bezpoœrednio przez zarz¹d.”.".

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych, i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Senat uzna³, ¿e niecelowe jest dodanie do dotychczasowej treœci art. 13 nowelizowanej ustawy wyra-
zów „, z zastrze¿eniem ust. 2" (art. 13 ust. 1 po nowelizacji). Zasady techniki prawodawczej stanowi¹, i¿
w przypadku je¿eli od któregoœ z elementów przepisu merytorycznego przewiduje siê wyj¹tki, przepis for-
mu³uj¹cy wyj¹tek zamieszcza siê bezpoœrednio po danym przepisie merytorycznym (§ 23 ust. 3). W anali-
zowanym przypadku mamy do czynienia w³aœnie z tak¹ sytuacj¹, a mianowicie art. 13 statuuje general-
n¹ zasadê sk³adania oœwiadczeñ woli w imieniu banku spó³dzielczego, natomiast art. 13 ust. 2 okreœla
wyj¹tek od tej zasady. Maj¹c na uwadze, ¿e wzajemna relacja przepisów zawartych w art. 13 nie budzi
w¹tpliwoœci, przyjêto stosowan¹ poprawkê. Nale¿y mieæ przy tym na uwadze, ¿e skreœlany przez Senat
fragment przepisu nie niós³ w sobie ¿adnej nowoœci normatywnej. Konsekwencj¹ poprawki jest zmiana
konstrukcji art. 1 pkt 3 rozpatrzonej ustawy.

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych,

ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych 289



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy o powsze-
chnym spisie rolnym w 2010 r., wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b w tiret pierwszym wyraz „spe³niaj¹cych” zastêpuje siê wyrazami „nie

mniejszych ni¿”;
2) w art. 5 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, w tym w badaniu metod produkcji rolnej,”;
3) w art. 7 w ust. 1 po wyrazie „tworzy” dodaje siê wyrazy „i prowadzi”;
4) w art. 7 w ust. 6 po wyrazie „Zaktualizowane” dodaje siê wyrazy „i uzupe³nione”;
5) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „za³¹czniku nr 2 do ustawy” zastêpuje siê wyrazami „art. 7 ust. 2";
6) w art. 11 w ust. 2:

a) o wyrazie „nazwiska,” dodaje siê wyraz „nazwy,”,
b) wyrazy „oraz adresu” zastêpuje siê wyrazami „, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru

identyfikacyjnego REGON, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej”;
7) w art. 13 w ust. 1 wyrazy „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracami” zastêpuje siê wyrazem

„Pracami”;
8) w art. 13 w ust. 2:

a) w pkt 3 skreœla siê wyrazy „w tym w badaniu metod produkcji rolnej,”,
b) w pkt 5 skreœla siê wyrazy „w tym badania metod produkcji rolnej,”;

9) w za³¹czniku nr 1 w czêœci I w ust. 1 w pkt 13 oraz w ust. 2 w pkt 8 wyraz „e-mail” zastêpuje siê wyraza-
mi „poczty elektronicznej”;

10) w za³¹czniku nr 2 w ust. 4 w pkt 1 w lit. m w tiret dziesi¹tym wyraz „e-mail” zastêpuje siê wyrazami
„poczty elektronicznej”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
i uchwali³ do niej 10 poprawek.

Poprawka nr 1 ma na celu jedynie poprawienie brzmienia przepisu.
Brzmienie art. 4 wskazuje, ¿e badanie metod produkcji rolnej wchodzi w sk³ad spisu rolnego. Powtó-

rzenia tej normy w innych przepisach s¹ zbêdne i powinny byæ wyeliminowane z ich treœci. Z tego powodu
Senat przyj¹³ poprawki nr 2 i 8.

Poprawka nr 3, polegaj¹ca na wyraŸnym wskazaniu, ¿e Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego pro-
wadzi bazê danych, spowoduje usuniêcie w¹tpliwoœci co do podmiotu obowi¹zanego do dokonania czyn-
noœci, o których mowa w przepisach art. 7 ust. 2 i art. 11 ust. 2. Jako adresat dyspozycji tych przepisów
jednoznacznie zostanie wskazany Prezes GUS.

W zdaniu pierwszym art. 7 ust. 6 jest mowa o danych przekazanych gminom do aktualizacji i uzu-
pe³nienia. Konsekwentnie nale¿y w zdaniu drugim pos³u¿yæ siê zwrotem „zaktualizowane i uzupe³nione
dane” zamiast „zaktualizowane dane”. To uzasadnia poprawkê nr 4.

W art. 7 ust. 2 s¹ okreœlone, poprzez wskazanie cech swoistych, podmioty obowi¹zane do przekazania
danych do Bazy Danych PSB 2010. W za³¹czniku nr 2 do ustawy znajduje siê jedynie wykaz tych podmio-
tów. Dlatego w art. 9 ust. 1 pkt 1 okreœlenie podmiotów obowi¹zanych do przekazania danych powinno
nast¹piæ przez odes³anie do art. 7 ust. 2, a nie do za³¹cznika do ustawy. Maj¹c to na wzglêdzie, Senat przy-
j¹³ poprawkê nr 5.

W art. 11 ust. 2 ustawodawca nakazuje usuniêcie danych dotycz¹cych imienia i nazwiska, numeru
PESEL oraz adresu z Bazy Danych PSR 2010. W bazie danych pozostan¹ inne dane, które umo¿liwi¹
przypisanie zebranych informacji do konkretnej osoby. S¹ to numery NIP i REGON.

Zgodnie z treœci¹ art. 51 ust. 2 Konstytucji w³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i udo-
stêpniaæ innych informacji o obywatelach ni¿ niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym. W uza-
sadnieniu projektu ustawy nie podniesiono okolicznoœci uzasadniaj¹cych przechowywanie NIP-u i RE-
GON-u. Nie sposób te¿ na podstawie ustawy domyœliæ siê, czemu mia³oby to s³u¿yæ. Dlatego Senat stan¹³
na stanowisku, i¿ do katalogu danych wykreœlanych z rejestru nale¿y dodaæ NIP i REGON.

Senat uzna³ te¿, ¿e nie ma koniecznoœci przechowywania informacji takich jak numery telefonów i ad-
resy poczty elektronicznej.

Przepis art. 11 ust. 2 zawiera dyspozycjê usuniêcia danych osobowych z Bazy Danych PSR 2010. Po-
mija jednak dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiada-
j¹cych osobowoœci prawnej. Ustawodawca daje tym wyraz preferencji dla danych osób fizycznych. Oczy-
wistym jest, ¿e dane osobowe zas³uguj¹ na wy¿szy standard ochrony, który w polskim prawodawstwie
wynika przede wszystkim z art. 51 ust. 2 Konstytucji i jest realizowany poprzez przepisy ustawy o ochro-
nie danych osobowych. Nie oznacza to, ¿e ochrona danych jednostek organizacyjnych jest obojêtna usta-
wodawcy. Œwiadcz¹ o tym regulacje dotycz¹ce ochrony dóbr osobistych zawarte w art. 23 i 24 k.c. – stoso-
wane na podstawie art. 43 k.c. równie¿ do osób prawnych – oraz ochrona przyznana tzw. danym indywi-
dualnym w ustawie o statystyce publicznej. Mo¿na doszukaæ siê te¿ ochrony konstytucyjnej danych jed-
nostek organizacyjnych w takim zakresie, w jakim dane te dotycz¹ osób zrzeszonych w jednostkach orga-
nizacyjnych lub posiadaj¹cych prawa korporacyjne w tych podmiotach.

Konsekwencj¹ uznania, ¿e w aksjologii ustawodawcy znajduje siê ochrona danych dotycz¹cych jedno-
stek organizacyjnych, jest konkluzja, ¿e przechowywanie tych danych jest dopuszczalne, je¿eli przema-
wia za tym jakiœ spo³ecznie usprawiedliwiony interes o wy¿szej wadze ni¿ ochrona danych jednostki orga-
nizacyjnej.

Je¿eli dla potrzeb spisu rolnego nie ma potrzeby przechowywaæ danych osób fizycznych, mo¿na do-
mniemywaæ, ¿e nie ma te¿ potrzeby przechowywaæ danych osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej. Wszystkie te argumenty uzasadniaj¹ poprawkê nr 6.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 7 Senat uzna³, ¿e nie ma potrzeby powtarzania w art. 13 w ust. 1 zasady wyra-
¿onej w art. 1 ust. 2, stanowi¹cej, ¿e zakresem terytorialnym spisu rolnego jest terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

W za³¹czniku do ustawy okreœlaj¹c dane zbierane w spisie rolnym ustawodawca pos³u¿y³ siê wyrazem
„e-mail”. Senat uznaj¹c, ¿e wyraz ten ma polski odpowiednik, uchwali³ poprawki nr 9 i 10.

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2009 r. ustawy
o praktykach absolwenckich, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „i osoba prawna” zastêpuje siê wyrazami „, osoba prawna albo jednostka orga-

nizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej”;
2) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „szko³ê ponadgimnazjaln¹” zastêpuje siê wyrazem „gimnazjum”;
3) w art. 2 w ust. 2 wyrazy „polskiej szko³y ponadgimnazjalnej” zastêpuje siê wyrazami „polskiego gim-

nazjum”;
4) w art. 3 w ust. 2 wyrazy „odrêbnych przepisów” zastêpuje siê wyrazami „ustawy z dnia 10 paŸdzierni-

ka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)”;

5) w art. 5 w ust. 6:
a) w pkt 1 wyrazy „na piœmie w ka¿dym czasie” zastêpuje siê wyrazami „przez z³o¿enie drugiej stronie

oœwiadczenia na piœmie”,
b) w pkt 2 po wyrazie „rozwi¹zana” dodaje siê wyrazy „przez z³o¿enie drugiej stronie oœwiadczenia”;

6) w art. 8 w pkt 2 w lit. a, w pkt 8:
a) o wyrazach „na praktykê” dodaje siê wyraz „absolwenck¹”,
b) wyraz „wyp³aconych” zastêpuje siê wyrazem „wyp³acanych”;

7) w art. 8 w pkt 2 w lit. a, w pkt 8 skreœla siê wyrazy „(Dz. U. Nr..., poz...)”;
8) w art. 10, w pkt 15 wyrazy „praktyk przez praktykanta, o którym mowa w art. 2 ust. 1" zastêpuje siê

wyrazami „praktyki absolwenckiej w rozumieniu";
9) po art. 10 dodaje siê art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego:
1) wykonywanie przez wolontariuszy œwiadczeñ odpowiadaj¹cych œwiadczeniu pracy na za-

sadach okreœlonych w przepisach o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
je¿eli wolontariusz przedstawi w³aœciwemu powiatowemu urzêdowi pracy porozumie-
nie z korzystaj¹cym;

2) odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia... o prakty-
kach absolwenckich (Dz. U. Nr..., poz...), je¿eli praktykant przedstawi w³aœciwemu po-
wiatowemu urzêdowi pracy umowê o praktykê absolwenck¹.";

2) w art. 33 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnion¹ przyczynê

niespe³nienia obowi¹zku, o którym mowa w ust. 3.”;
3) w art. 75 w ust. 1 w pkt 6 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:

„7) odbywa odp³atn¹ praktykê absolwenck¹ i otrzymuje z tego tytu³u miesiêczne œwiadczenie
pieniê¿ne w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owê minimalnego wynagrodzenia za pracê.”.".

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o praktykach absol-
wenckich, przyjmuj¹c do niej 9 poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Izba uzna³a, ¿e katalog podmiotów uprawnionych do przyjêcia praktykan-
ta na praktykê absolwenck¹ powinien zostaæ uzupe³niony o jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobo-
woœci prawnej, co umo¿liwi przyjmowanie praktykantów chocia¿by przez osobowe spó³ki handlowe.

Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y równie¿ poszerzyæ kr¹g uprawnionych do odbywania praktyki
absolwenckiej. Uprawnienie takie zosta³o przyznane osobom, które ukoñczy³y co najmniej gimnazjum
oraz osobom, które posiadaj¹ œwiadectwo ukoñczenia szko³y za granic¹ równorzêdne œwiadectwu ukoñ-
czenia polskiego gimnazjum (poprawki nr 2 i 3).

Ponadto, w opinii Izby, ustawê o praktykach absolwenckich nale¿a³o uzupe³niæ o zmiany w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Senat uzna³, i¿ odbywanie
praktyki absolwenckiej nie powinno stanowiæ przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobot-
nego, je¿eli praktykant przedstawi powiatowemu urzêdowi pracy umowê o praktykê absolwenck¹. Izba
doprecyzowa³a ponadto kwestie wyp³aty zasi³ku stanowi¹c, i¿ zasi³ek nie bêdzie przys³ugiwa³ bezrobot-
nemu w przypadku, gdy otrzymuje miesiêczne œwiadczenie pieniê¿ne z tytu³u odbywania praktyki absol-
wenckiej w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owê minimalnego wynagrodzenia za pracê (poprawka nr 9).

Maj¹c na wzglêdzie zasadê techniki prawodawczej zawart¹ w § 156, zgodnie z któr¹ przy formu³owaniu
odes³añnale¿y jednoznaczniewskazaæprzepisyprawne,doktórychsiêodsy³a, Izbaprzyjê³apoprawkênr4.

Senat, d¹¿¹c do wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych co do sposobu roz-
wi¹zania umowy o praktykê absolwenck¹, uzna³ za niezbêdne doprecyzowanie przepisu art. 5 ust. 6
ustawy o praktykach absolwenckich. Z literalnego brzmienia tego przepisu nie wynika³o bowiem czy
umowa o praktykê absolwenck¹ ulega rozwi¹zaniu za porozumieniem stron, czy te¿ przez jednostronne
oœwiadczenie woli. Uchwalona przez Senat poprawka nr 5 jednoznacznie przyznaje ka¿dej ze stron prawo
do rozwi¹zania umowy przez z³o¿enie oœwiadczenia drugiej stronie na piœmie.

W przepisie art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (art. 8 pkt 2 lit. a ustawy o praktykach absolwenckich) pos³u¿ono siê skrótem w odniesieniu do in-
stytucji praktyki absolwenckiej. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, skrótem wprowadzonym
w okreœlonym akcie normatywnym nale¿y pos³ugiwaæ siê w ramach tego aktu, natomiast w innych ak-
tach normatywnych nale¿y pos³ugiwaæ siê pe³n¹ nazw¹ danej instytucji, w tym przypadku okreœleniem
„praktyka absolwencka”, a nie „praktyka”. Jednoczeœnie maj¹c na wzglêdzie, i¿ ustawa o podatku docho-
dowym od osób fizycznych w odniesieniu do œwiadczeñ pos³uguje siê imies³owem „wyp³acane” (art. 35
ust. 1 pkt 3, 3a, 6, 7), a nie „wyp³acone”, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y ujednoliciæ terminologiê
w tym zakresie (poprawka nr 6).

Izba zauwa¿y³a, i¿ sformu³owane w art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (art. 8 pkt 2 lit. a ustawy o praktykach absolwenckich) odes³anie do ustawy o praktykach absolwen-
ckich jest kolejnym odes³aniem do tego aktu normatywnego, a zatem nie jest konieczne przytaczanie
oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dziennika urzêdowego (§ 158 ust. 1 zasad techniki prawodawczej).
Poprawka nr 7 eliminuje zatem zbêdne oznaczenie.

Maj¹c na wzglêdzie zasady techniki prawodawczej dotycz¹ce formu³owania skrótów w akcie normaty-
wnym, uznaj¹c jednoczeœnie, i¿ nie ma w¹tpliwoœci co do tego, ¿e praktyka absolwencka mo¿e byæ odby-
wana tylko przez praktykanta, Senat przyj¹³ stosown¹ poprawkê redakcyjn¹ (poprawka nr 8).
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê usta-
wê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów
oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów oraz o zmianie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 8b wyrazy „koordynator pobrania lub przeszczepienia” zastêpuje siê wy-

razami „koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz¹dów”;
2) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w pkt 2 skreœla siê wyrazy „art. 16c ust. 1,”;
3) w art. 1 w pkt 12 w lit. b po wyrazach „w ust. 11" dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê ja-

ko tiret pierwsze i dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
„– dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:

„3) oœrodków kwalifikuj¹cych, w zakresie spe³nienia wymagañ okreœlonych ustaw¹ i przepisami
wydanymi na podstawie art. 16c ust. 10";”;

4) w art. 1 w pkt 14 w lit. f w tiret drugim, w pkt 1a wyrazy „koordynatorów pobrania lub przeszcze-
pienia” zastêpuje siê wyrazami „koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek
i narz¹dów”;

5) w art. 1 w pkt 20, w art. 40a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „koordynatorów pobierania lub przeszcze-
piania” zastêpuje siê wyrazami „koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek
i narz¹dów”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu ko-
mórek, tkanek i narz¹dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny, wprowadzi³ do
jej tekstu 5 poprawek.

Poprawki nr 1, 4 i 5 maj¹ na celu ujednolicenie terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa, z innymi akta-
mi prawnymi powi¹zanymi z t¹ problematyk¹.

Przyjêta przez Senat poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie upowa¿nienia dla ministra w³aœciwego
do spraw zdrowia do okreœlenia, w drodze rozporz¹dzenia, trybu przeprowadzania kontroli w zakresie
dzia³alnoœci objêtej pozwoleniami wydanymi na podstawie przepisów tej ustawy.

Poprawka nr 3 polega na modyfikacji wymienionego wy¿ej upowa¿nienia i ma na celu objêcie oœrod-
ków kwalifikuj¹cych do przeszczepienia kontrol¹ w zakresie spe³niania przez nie wymagañ okreœlonych
w przedmiotowej ustawie.

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. ustawy o sys-
temie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 15 dotychczasowy ust. 4 oznacza siê jako ust. 3, a dotychczasowy ust. 3 oznacza siê jako ust. 4;
2) w art. 25:

a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „które zosta³y” dodaje siê wyraz „wstêpnie”,
b) w ust. 3 wyrazy „umowami zbycia” zastêpuje siê wyrazami „umowami sprzeda¿y”;

3) w art. 31 w ust. 3 po wyrazach „zawierania umów” dodaje siê wyrazy „o udzielenie dotacji”;
4) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy wybrano œcie¿kê drug¹, list zatwierdzaj¹cy zawiera dodatkowo zobowi¹zanie do
uzyskania pozytywnej oceny raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2, przez Komitet Nadzo-
ruj¹cy.”;

5) w art. 56 w pkt 11, w ust. 5 skreœla siê wyrazy „Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej” oraz po wy-
razach „Krajowego operatora” dodaje siê wyrazy „systemu zielonych inwestycji”;

6) w art. 56 w pkt 12, w art. 401b po wyrazach „w art. 401 ust. 2–13" dodaje siê wyrazy „i 13e";
7) w art. 56 w pkt 13, w art. 401c w ust. 1 wyrazy „umów zbycia” zastêpuje siê wyrazami „umów sprzeda-

¿y”;
8) po art. 58 dodaje siê art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1, podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska spo-
rz¹dza za rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do koñca lutego 2011 r.”;

9) art. 59 otrzymuje brzmienie:
„Art. 59. Pierwszej oceny informacji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wojewódzki inspektor ochrony œro-

dowiska dokonuje w terminie do dnia 15 grudnia 2012 r. Ocenie tej podlegaj¹ informacje zawarte
w raportach sporz¹dzonych za rok 2010 i 2011.”;

10) w art. 61 po wyrazach „od dnia og³oszenia” dodaje siê wyrazy „z wyj¹tkiem art. 56 pkt 7, który wchodzi
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o systemie zarz¹dzania emisjami gaz-
ów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzaj¹c do jej tekstu 10 poprawek.

W poprawce nr 1 w zwi¹zku z faktem, i¿ przepis ust. 4 w art. 15 zawieraj¹cy szczegó³owy zakres rozpo-
rz¹dzenia, o którym mowa w ust. 2, nie by³ umiejscowiony bezpoœrednio po tym przepisie, Senat, czyni¹c
zadoœæ zasadom techniki prawodawczej, przyj¹³ zmianê porz¹dkuj¹c¹, polegaj¹ca na umieszczeniu prze-
pisu ust. 4 we w³aœciwym miejscu w strukturze jednostki redakcyjnej.

Poprawki nr 2, 3 i 7 zmierzaj¹ do zapewnienia spójnoœci terminologicznej ustawy. Przyjmuj¹c te po-
prawki Senat da³ wyraz zasadzie, zgodnie z któr¹ wprowadzonych do ustawy terminów nale¿y u¿ywaæ
w sposób jednolity, zapobiegaj¹cy powstaniu ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.
W poprawce nr 5 Senat przyj¹³ zmianê redakcyjn¹ polegaj¹c¹ na skreœleniu wyrazów „Ochrony Œro-

dowiska i Gospodarki Wodnej” w zwi¹zku z zamieszczeniem we wczeœniejszej czêœci zmienianej ustawy
stosownego skrótu oraz na podaniu, wystêpuj¹cej po raz pierwszy w tej ustawie, pe³nej nazwy „Krajowe-
go operatora systemu zielonych inwestycji”.

W poprawce nr 6 Senat uzupe³nia wystêpuj¹ce w przepisie odes³anie, dostosowuj¹c je do obowi¹zu-
j¹cego stanu prawnego.

Poprawki nr 8, 9 i 10 powoduj¹ przesuniêcie o rok obowi¹zku sporz¹dzania, przez podmiot korzysta-
j¹cy ze œrodowiska, raportu zawieraj¹cego informacje o emisjach oraz dokonania, przez wojewódzkiego
inspektora ochrony œrodowiska, oceny informacji zawartych w takich raportach a ponadto wprowadzaj¹
regulacjê przejœciow¹ odsuwaj¹c¹, do dnia 1 stycznia 2010 r., wejœcie w ¿ycie przepisu art. 56 pkt 7.
Wprowadzaj¹c te poprawki, Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie okresów przejœciowych, daj¹cych
adresatom norm prawnych zawartych w tych przepisach mo¿liwoœæ przygotowania siê do wype³niania
obowi¹zków, które z nich wynikaj¹. Senat uzna³ tak¿e za niezbêdne wprowadzenie do ustawy przepisu
przejœciowego, reguluj¹cego sprawy z zakresu op³at za korzystanie ze œrodowiska za rok 2009.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Korei,
podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r. ustawy o ra-
tyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Korei, podpi-
sanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Organizacj¹ do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)

w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej,
podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r. ustawy o ra-
tyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacj¹ do spraw Zakazu Broni
Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicz-
nej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u dodatkowego do Konwencji Genewskich
z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotycz¹cego przyjêcia dodatkowego znaku rozpoznawczego,

przyjêtego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokó³ III)

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy o ratyfika-
cji Protoko³u dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotycz¹cego przyjêcia
dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjêtego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokó³ III),
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1116, z póŸn. zm.1)) w art. 4:
1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. O zmianie wysokoœci op³at spó³dzielnia jest obowi¹zana zawiadomiæ osoby, o których mowa
w ust. 1-2 i 4, co najmniej na 3 miesi¹ce naprzód na koniec miesi¹ca kalendarzowego. Zmiana wy-
sokoœci op³at wymaga uzasadnienia na piœmie.”;

2) po ust. 7 dodaje siê ust. 71 w brzmieniu:
„71. W przypadku zmiany wysokoœci op³at na pokrycie niezale¿nych od spó³dzielni kosztów, w szcze-

gólnoœci energii, gazu, wody oraz odbioru œcieków, odpadów i nieczystoœci ciek³ych, jest ona obo-
wi¹zana zawiadomiæ osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej 14 dni przed up³ywem ter-
minu do wnoszenia op³at, ale nie póŸniej ni¿ ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego ten ter-
min. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje siê.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r.

Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873,
z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2006 r. (sygn. akt K 33/05), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z Konsty-
tucj¹ art. 8a ust. 5, ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 z póŸn. zm.; dalej jako: ustawa o ochronie praw lokatorów).

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2006 r., Nr 86, poz. 602 (dzieñ publikacji wyro-
ku: 23 maja 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2006 r., Nr 5A, poz. 57.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ nastêpuj¹cych przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów:
a) art. 8a ust. 5 w zakresie, w jakim nie okreœla kryteriów zasadnoœci podwy¿ki wysokoœci czynszu al-

bo innych op³at za u¿ywanie lokalu,
b) art. 8a ust. 6 pkt 1,
c) art. 8a ust. 7 pkt 1 w zakresie, w jakim umo¿liwia podwy¿szanie czynszu albo innych op³at za u¿y-

wanie lokalu wynosz¹cych 3% i wiêcej wartoœci odtworzeniowej lokalu z pominiêciem przepisów
art. 8a ust. 1-6 tej ustawy,

d) art. 8a ust. 7 pkt 2,
e) art. 9 ust. 1.

Ponadto w punkcie II sentencji wyroku Trybuna³ orzek³, i¿ zakwestionowane przepisy art. 8a ust. 6 pkt 1
oraz art. 9 ust. 1 trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 31 grudnia 2006 r.

2.2.1. Podzielaj¹c zarzuty zg³oszone pod adresem art. 8a ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, Try-
buna³ Konstytucyjny przypomnia³, ¿e wedle ugruntowanego orzecznictwa jednym z elementarnych obo-
wi¹zków ustawodawcy jest przestrzeganie zasad poprawnej legislacji, które funkcjonalnie wi¹¿¹ siê z pe-
wnoœci¹ i bezpieczeñstwem prawnym, a nadto z ochron¹ zaufania do pañstwa oraz stanowionego przez
nie prawa (art. 2 Konstytucji). Za niedopuszczalne uznaæ wiêc trzeba w szczególnoœci takie uregulowa-
nia, które daj¹ organom pañstwa (jak chocia¿by np. s¹dom) zbyt du¿¹ swobodê, prowadz¹c¹ do zupe³nej
dowolnoœci wydawanych orzeczeñ czy decyzji. Wywodzony z ustawy zasadniczej wymóg formu³owania
przepisów w sposób poprawny, precyzyjny i jasny, odnosi siê przy tym zw³aszcza do sfery wolnoœci oraz
praw jednostki. Wszelkie regulacje w tym zakresie powinny byæ klarowne i zrozumia³e dla ich adresatów,
którzy to mog¹ od racjonalnego ustawodawcy oczekiwaæ: „[…] stanowienia norm prawnych nie bu-
dz¹cych w¹tpliwoœci co do treœci nak³adanych obowi¹zków i przyznawanych praw. Zwi¹zana z jasnoœci¹
precyzja przepisu winna przejawiaæ siê w konkretnoœci nak³adanych obowi¹zków i przyznawanych praw,
tak by ich treœæ by³a oczywista i pozwala³a na wyegzekwowanie.” Zdaniem Trybuna³u, powo³any powy¿ej
art. 8a ust. 5, z uwagi na sw¹ niedookreœlonoœæ, nie czyni³ zadoœæ tym standardom. Przepis ten pos³ugi-
wa³ siê bowiem jedynie kryterium „zasadnoœci” podwy¿ki i nie przewidywa³ ¿adnych dalszych przes³anek,
wed³ug których s¹d powszechny, rozpoznaj¹cy spór pomiêdzy lokatorem a w³aœcicielem w zwi¹zku z doko-
nanym przez tego ostatniego wypowiedzeniem wysokoœci czynszu, mia³by oceniaæ, czy dana podwy¿ka
by³a w ca³oœci uzasadniona. Rozwi¹zanie takie – jak zaakcentowa³ Trybuna³ – stwarza³o ryzyko „daleko
posuniêtej nieprzewidywalnoœci i arbitralnoœci rozstrzygniêæ s¹dowych”. Podstawow¹ wad¹ kontrolowa-
nego przepisu okaza³o siê zatem to, ¿e w jego treœci nie znalaz³o siê wyraŸne okreœlenie elementów sk³ado-
wych czynszu i czynników umo¿liwiaj¹cych jego podwy¿szanie, co zmusza³o s¹dy do tworzenia ad hoc sy-
stemu kryteriów, pozwalaj¹cych dopiero wtórnie ustalaæ „zasadnoœæ” dokonanych podwy¿ek lub odnosiæ
siê do ich wysokoœci.

2.2.2. Podobne zastrze¿enia wywo³ywa³o równie¿ unormowanie zawarte w art. 8a ust. 6 pkt 1 ustawy
o ochronie praw lokatorów, jako ¿e nie rozstrzyga³ on jednoznacznie, czy w razie uznania przez s¹d „zasa-
dnoœci” (b¹dŸ „czêœciowej zasadnoœci”) podwy¿ki czynszu, na lokatorze spoczywa obowi¹zek wyrównania
ró¿nicy miêdzy czynszem p³aconym do chwili wypowiedzenia a czynszem „zasadnie” podwy¿szonym, nale-
¿nym za okres od up³ywu terminu wypowiedzenia do werdyktu s¹du, czy te¿ takiego obowi¹zku nie ma,
a prawna powinnoœæ uiszczania czynszu w nowej, wy¿szej stawce powstaje dopiero z dniem uprawomoc-
nienia siê orzeczenia s¹dowego. Bêd¹c wiêc Ÿród³em wy¿ej zasygnalizowanej w¹tpliwoœci, art. 8a ust. 6
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pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów nie gwarantowa³ pewnoœci prawa i – co siê z tym wi¹¿e – nie zapew-
nia³ bezpieczeñstwa prawnego. W opinii Trybuna³u Konstytucyjnego, na jego gruncie nie sposób by³o
przes¹dziæ ¿adnego z kierunków wyk³adni, a to nie odpowiada³o wymogom stawianym przez Konstytucjê.
Jednoczeœnie Trybuna³ opowiedzia³ siê za tym, by ró¿nica czynszu by³a przez lokatora zwracana po wyda-
niu przez s¹d prawomocnego orzeczenia. „Korzystne dla lokatora sui generis «odroczenie» podwy¿ki czyn-
szu na czas badania jej zasadnoœci nie powinno przekszta³caæ siê w jej faktyczne wielomiesiêczne zawie-
szenie, w stosunku do chwili zaistnienia uzasadnionej potrzeby jej wprowadzenia. «Kredytowanie» loka-
tora przez w³aœciciela (przy za³o¿eniu zasadnoœci podwy¿ki) nie mo¿e przekszta³caæ siê w œrodek wymu-
szania na w³aœcicielu swego rodzaju «darowizny», nie powinno te¿ zachêcaæ lokatorów do bezwarunkowe-
go i automatycznego zaskar¿ania wszystkich podwy¿ek w nadziei ich odsuniêcia w czasie. S¹d kontrolu-
j¹cy dokonanie podwy¿ki, bada jej «zasadnoœæ» ex tunc (ocenia, czy podwy¿ka by³a «zasadna» w momencie
jej wprowadzenia), nie zaœ ex nunc (nie ocenia, czy jest «zasadna» w chwili orzekania).”

2.2.3. W rozwa¿aniach poœwiêconych art. 8a ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów Trybu-
na³ Konstytucyjny podniós³ z kolei, ¿e istota tego uregulowania sprowadza³a siê do wy³¹czenia spod usta-
wowego „re¿imu podwy¿kowego” dwóch kategorii podwy¿ek, a mianowicie: nieprzekraczaj¹cych w skali
roku progu 10 % dotychczasowego czynszu oraz dotycz¹cych op³at ponoszonych przez spó³dzielców i oso-
by niebêd¹ce cz³onkami spó³dzielni na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mie-
szkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z póŸn. zm.; dalej tak¿e jako: u.s.m.). Wed³ug Trybuna³u,
dokonane na mocy art. 8a ust. 7 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów zró¿nicowanie standardów
ochronnych w zale¿noœci od skali podwy¿ki, a œciœlej – uzale¿nienie stopnia ochrony lokatora od ekonomi-
cznej dotkliwoœci podwy¿ki, samo w sobie nie narusza³o norm konstytucyjnych. Niemniej jednak nie
wszystkie konsekwencje tego rozwi¹zania mog³y zostaæ zaakceptowane. W ocenie bowiem Trybuna³u „[…]
wy³¹czenie co do zasady trybu s¹dowej kontroli podwy¿ek czynszów i op³at w przypadku, jeœli nie przekra-
czaj¹ one w skali roku 10% dotychczasowego czynszu […], w wielu sytuacjach bêdzie pozbawia³o lokato-
rów koniecznej ochrony, a niejednokrotnie mo¿e doprowadziæ w ci¹gu kilku lat do wywindowania czyn-
szów na poziom obiektywnie nieusprawiedliwiony. […] wynajmuj¹cy poprzez cykl corocznych podwy¿ek
(ka¿dorazowo nieprzekraczaj¹cych 10% dotychczasowego czynszu) mo¿e swobodnie – bez uzasadnienia,
kontroli, jak równie¿ bez zwiêkszania wartoœci œwiadczenia niepieniê¿nego, jakim jest udostêpnienie loka-
lu – windowaæ czynsze, podwy¿szaj¹c je ponad poziom inflacji.” Dlatego te¿ wy³¹czenie z art. 8a ust. 7 pkt 1
ustawy o ochronie praw lokatorów musia³o zostaæ uznane za niekonstytucyjne przynajmniej w takim za-
kresie, w jakim obejmowa³o podwy¿ki ni¿sze ni¿ 10-procentowe, jednak przekraczaj¹ce pu³ap 3 % warto-
œci odtworzeniowej lokalu.

Trafne okaza³y siê tak¿e zarzuty sformu³owane wzglêdem art. 8a ust. 7 pkt 2 ustawy o ochronie praw
lokatorów. Trybuna³u Konstytucyjny stan¹³ w tym zakresie na stanowisku, ¿e wprowadzenie odmiennych
regu³ s¹dowej kontroli podwy¿szania czynszów, wynikaj¹ce z aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy „lokator-
skiej” i ustawy „spó³dzielczej”, nie by³o uzasadnione. Zdaniem Trybuna³u: „W jednym i drugim wypadku
chodzi bowiem o identyczne cele tej kontroli oraz identyczne kryteria tej oceny, aczkolwiek katalog elemen-
tów op³at spó³dzielczych z natury rzeczy musi byæ ograniczony. Ustawodawstwo musi wiêc tworzyæ konse-
kwentnie jednakowy poziom ochrony dla wszystkich lokatorów, okreœlaj¹c pewne minimum standardu tej
ochrony.” Na niekonstytucyjnoœæ zró¿nicowania ochrony spó³dzielców (tudzie¿ osób niebêd¹cych cz³on-
kami spó³dzielni, lecz korzystaj¹cych z lokali spó³dzielczych) i pozosta³ych lokatorów mia³y przy tym
wp³yw nastêpuj¹ce postanowienia u.s.m. (w brzmieniu z daty wyrokowania przez s¹d konstytucyjny):

� art. 4 ust. 7, wyznaczaj¹cy zaledwie dwutygodniowy okres pomiêdzy poinformowaniem lokatora
o podwy¿ce op³aty za u¿ywanie lokalu spó³dzielczego a aktualizacj¹ obowi¹zku uiszczania tej¿e op³aty
w zmienionej wysokoœci (przy co najmniej 3-miesiêcznym okresie przewidzianym przez art. 8a ust. 2
ustawy o ochronie praw lokatorów);

� art. 4 ust. 8, kszta³tuj¹cy odmiennie obowi¹zek ponoszenia nowej op³aty za u¿ywanie lokalu spó³-
dzielczego w razie zakwestionowania jej przed s¹dem (brak okresu karencji, o którym mowa w art. 8a
ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów).

Dodatkowo sytuacja spó³dzielców i osób niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni, maj¹cych tytu³ do
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu, by³a gorsza ani¿eli innych najemców z uwagi na rozk³ad
ciê¿aru dowodu w ewentualnym procesie dotycz¹cym zasadnoœci podwy¿ki (przepisy u.s.m. nie statuo-
wa³y odstêpstwa od zasad ogólnych, wobec czego to skar¿¹cy podwy¿kê musia³ udowodniæ swoje racje).

To wszystko sk³oni³o Trybuna³ do stwierdzenia, i¿ art. 8a ust. 7 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokato-
rów, jako „niezrozumia³y i nadmiernie uprzywilejowuj¹cy w³aœcicieli lokali”, narusza³ zarówno art. 76
Konstytucji (nak³adaj¹cy na w³adze publiczne obowi¹zek ochrony najemców przed nieuczciwymi prakty-
kami rynkowymi), jak i gwarancje wyra¿one w art. 64 ust. 1 i 2 oraz w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej.
Natomiast art. 8a ust. 7 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów zosta³ uznany za niezgodny z art. 64
ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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2.2.4. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ ponadto o niekonstytucyjnoœci art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie
praw lokatorów. Przepis ten mia³ pe³niæ funkcjê ochronn¹, nie pozwalaj¹c w³aœcicielowi na zbyt czêste
podnoszenie czynszu. Jednak¿e ustawodawca nie sprecyzowa³, od kiedy winien byæ liczony bieg szeœcio-
miesiêcznego okresu umo¿liwiaj¹cego dokonanie kolejnej podwy¿ki, tzn. czy chodzi tu o datê z³o¿enia
oœwiadczenia woli o wypowiedzeniu dotychczasowej wysokoœci czynszu, datê up³ywu okresu wypowie-
dzenia czy te¿ mo¿e o datê uprawomocnienia siê wyroku s¹dowego, wydanego w sprawie zasadnoœci pod-
wy¿ki. W opinii Trybuna³u, brak jednoznacznego wskazania, jak nale¿y liczyæ okres tak istotny dla ca³ego
mechanizmu kontroli podwy¿ek, uchybia³ zasadom poprawnej legislacji (art. 2 Konstytucji).

2.3. W przypadku art. 8a ust. 5 oraz ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów wyrok wywo³a³
skutki prawne z dniem publikacji (23 maja 2006 r.), zaœ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej norm wywo-
dzonych z art. 8a ust. 6 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 tej¿e ustawy zosta³ odsuniêty w czasie (tj. do dnia 31 grud-
nia 2006 r.).

2.4. W dniu 1 stycznia 2007 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 249,
poz. 1833). Stosownie do art. 1 pkt 2 tej ustawy nowe brzmienie uzyska³ art. 8a ust. 4 i 5, a ust. 6 i 7 zosta-
³y uchylone. Jednoczeœnie w powo³anym art. 8a dodane zosta³y ust. 4a-4e, 6a, 6b oraz ust. 8. Oprócz te-
go, na mocy art. 1 pkt 3 tej samej ustawy nowelizuj¹cej, w art. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów dodany
zosta³ ust. 1b. Tym sposobem ustawodawca dostosowa³ regulacje zamieszczone w ustawie o ochronie
praw lokatorów do wymogów stawianych przez normy konstytucyjne i zrealizowa³ w tym zakresie wska-
zania Trybuna³u, a zw³aszcza:

� wyraŸnie okreœli³ przyczyny podwy¿szenia czynszu, które mog¹ byæ uznawane za zasadne w rozumie-
niu ustawy o ochronie praw lokatorów, przes¹dzaj¹c przede wszystkim, i¿ podwy¿ka w wysokoœci nieprze-
kraczaj¹cej w danym roku kalendarzowym œredniorocznego wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych ogó³em w poprzednim roku kalendarzowym mo¿e byæ uwa¿ana za uzasadnion¹ (art. 8a
ust. 4a-4e),

� sprecyzowa³ zasady uiszczania czynszu w sytuacji odmowy przyjêcia podwy¿ki albo wyst¹pienia
przez lokatora do s¹du z powództwem o ustalenie jej niezasadnoœci w ca³oœci lub w czêœci (art. 8a ust. 6a
i 6b),

� okreœli³ czêstotliwoœæ, z jak¹ w³aœciciel mo¿e podwy¿szaæ czynsz b¹dŸ te¿ inne op³aty za u¿ywanie lo-
kalu (art. 9 ust. 1b).

Z kolei ustaw¹ z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873 z póŸn. zm.), obowi¹zuj¹c¹ od dnia 31 lipca
2007 r., znowelizowany zosta³ m.in. art. 4 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, w wyniku czego pra-
wom spó³dzielców oraz osób niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni zagwarantowany zosta³ znacznie lepszy
ni¿ dotychczas stopieñ ochrony, porównywalny niemal z tym, jaki porêcza ustawa o ochronie praw lokato-
rów (art. 4 ust. 8 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w nowym brzmieniu). W toku prac legislacyj-
nych nad ustaw¹ z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw rozwa¿ana by³a równie¿ celowoœæ wyd³u¿enia okresu, o którym mowa
w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych. Propozycja taka ujêta
by³a zarówno w przed³o¿eniu rz¹dowym (projekt przekazany do Sejmu V kadencji w dniu 26 czerwca
2006r. – druk sejmowy nr 766), jak te¿ w rozpatrywanym wspólnie z nim projekcie poselskim z dnia
22 maja 2006 r. (druk nr 768), ostatecznie jednak nie uzyska³a akceptacji.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ pe³nego wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 maja
2007 r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê
zmianê brzmienia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych. Nowe-
lizacja ma polegaæ na zast¹pieniu przewidzianego w tym przepisie okresu 14 dni – okresem 3 miesiêcy
(przy pozostawieniu zwrotu „co najmniej” decyduj¹cego o tym, ¿e jest to w istocie okres minimalny, tak jak
i ten wyznaczony w art. 8a ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów).

Wprawdzie proponowane wyd³u¿enie okresu, który spó³dzielnia zobowi¹zana jest zachowaæ przy
powiadamianiu konkretnych osób o ustaleniu nowej op³aty przypadaj¹cej od zajmowanych przez nie loka-
li, powinno dotyczyæ – zgodnie z wypowiedzi¹ Trybuna³u – podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 i 11

ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, niemniej nie ma przeszkód natury konstytucyjnej, a¿eby trzy-
miesiêczny okres znajdowa³ zastosowanie tak¿e w wypadku w³aœcicieli lokali, do których to odnosz¹ siê
przepisy art. 4 ust. 2 i 4 u.s.m. Wydaje siê wrêcz, i¿ wprowadzaj¹c jednolite rozwi¹zanie ustawodawca
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uchroni siê przed ewentualnymi zarzutami nierównego traktowania osób znajduj¹cych siê w analogicz-
nej sytuacji.

Jednoczeœnie, w przypadku op³at niezale¿nych od spó³dzielni, pozostawia siê dotychczasow¹ normê
zobowi¹zuj¹c¹ do informowania o zmianie wysokoœci tych op³at z 14-dniowym wyprzedzeniem, przy
czym przenosi siê tê normê do nowego ustêpu (art. 4 ust. 71).

4. Konsultacje

Minister Sprawiedliwoœci oraz Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego nie wnieœli uwag do projektu.
Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych RP zaproponowa³ rozbicie terminu na 3-miesiêczny

(op³aty zale¿ne od spó³dzielni) i 14-dniowy (op³aty niezale¿ne od spó³dzielni), co zosta³o uwzglêdnione.
Stowarzyszenie Sêdziów Polskich IUSTITIA zaproponowa³o doprecyzowanie treœci uzasadnienia zmia-

ny wysokoœci op³at, o którym mowa w art. 4 ust. 7. Propozycja ta wykracza jednak poza wykonanie wyro-
ku.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o gwarancji zap³aty za roboty budowlane

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zap³aty za roboty
budowlane. Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania Senatu w pra-
cach nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane

Art. 1.

W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zap³aty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 oraz

z 2006 r. Nr 220, poz. 1613) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gwarancj¹ zap³aty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a tak¿e akredytywa bankowa
lub porêczenie banku udzielone wykonawcy robót budowlanych na zlecenie inwestora.”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odst¹pienie od umowy spowodowane ¿¹daniem gwarancji zap³aty jest bezskuteczne”;

3) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca robót budowlanych mo¿e w ka¿dym czasie ¿¹daæ od inwestora gwarancji zap³aty
do wysokoœci ewentualnego roszczenia z tytu³u wynagrodzenia wynikaj¹cego z umowy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Udokumentowane przez inwestora koszty udzielenia gwarancji zap³aty ponosz¹ w równych

czêœciach inwestor oraz wykonawca robót budowlanych.”;
4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Je¿eli wykonawca nie uzyska gwarancji zap³aty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie
krótszym ni¿ 30 dni, b¹dŸ te¿ gwarancja zostanie udzielona w wysokoœci ni¿szej ni¿ ¿¹dana
przez wykonawcê, wówczas jest on uprawniony do wstrzymania siê od wykonywania robót
i oddania obiektu inwestorowi.

2. Po wyznaczeniu na piœmie dodatkowego, nie krótszego ni¿ 7 dni, terminu do udzielenia
gwarancji zap³aty i jego bezskutecznym up³ywie, wykonawca uprawniony jest do odst¹pie-
nia od umowy z winy inwestora.



3. Brak wystarczaj¹cej gwarancji zap³aty stanowi przeszkodê w wykonywaniu robót budow-
lanych z przyczyn dotycz¹cych inwestora i uprawnia wykonawcê do ¿¹dania wynagrodze-
nia na podstawie art. 639 Kodeksu cywilnego.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. (sygn. akt K 47/04), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 4
ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zap³aty za roboty budowlane (Dz. U. Nr
180, poz. 1758 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1613) z Konstytucj¹.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1613 (dzieñ publikacji wy-
roku – 1 grudnia 2006 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2006 r., Nr 10A, poz. 153.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 4 ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i 2 usta-
wy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane.

2.2. Ustaw¹ z dnia 9 lipca 2003 r. do porz¹dku prawnego zosta³a wprowadzona instytucja gwarancji
zap³aty za roboty budowlane. Zgodnie z wol¹ ustawodawcy, instytucja gwarancji zap³aty stanowiæ ma za-
bezpieczenie roszczeñ wykonawcy robót budowlanych w stosunku do inwestora o zap³atê wynagrodzenia
z tytu³u zrealizowanych robót. Cel wprowadzenia tej instytucji wyra¿a³ siê przede wszystkim w d¹¿eniu
do wyeliminowania nieuczciwych praktyk stosowanych przez inwestorów, którzy zwlekali z zap³at¹ za
zrealizowane roboty budowlane, co z kolei nierzadko prowadzi³o do utraty p³ynnoœci finansowej przedsiê-
biorców œwiadcz¹cych us³ugi budowlane.

Uznany przez Trybuna³ Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucj¹ art. 4 ust. 4 ustawy o gwarancji za-
p³aty za roboty budowlane stanowi³, ¿e inwestorowi przys³uguje od wykonawcy zwrot kosztów udzielonej
gwarancji zap³aty za roboty budowlane, w wysokoœci powszechnie przyjêtej, nieprzekraczaj¹cej jednak
2% gwarantowanej kwoty. Stwierdzaj¹c niezgodnoœæ tego przepisu z Konstytucj¹ Trybuna³ zakwestiono-
wa³ dopuszczalnoœæ pos³u¿enia siê w tym przypadku pojêciem „powszechnie przyjêtej wysokoœci kosztów
udzielenia gwarancji”. Trybuna³ wskaza³, ¿e instytucja gwarancji zap³aty jest instytucj¹ now¹ w systemie
prawa i nie wystêpuje w tym zakresie ¿adna powszechnie przyjêta praktyka w zakresie wysokoœci kosz-
tów udzielenia gwarancji przez bank. Zdaniem Trybuna³u, okreœlona w powy¿szy sposób wysokoœæ kosz-
tów podlegaj¹cych zwrotowi nie spe³nia tym samym wymogu dostatecznej okreœlonoœci przepisów praw-
nych, co prowadzi do sprzecznoœci z art. 2 Konstytucji (zasada demokratycznego pañstwa prawnego). Ja-
ko niezgodne z Konstytucj¹ Trybuna³ uzna³ równie¿ ograniczenie maksymalnej wysokoœci kosztów
udzielenia gwarancji, podlegaj¹cych zwrotowi, do 2% gwarantowanej kwoty. Trybuna³ wskaza³, ¿e
w praktyce koszty udzielenia gwarancji wynosz¹ ok. 4-6% wysokoœci gwarantowanej kwoty, co oznacza,
¿e koszty udzielenia gwarancji ka¿dorazowo obci¹¿aj¹ równie¿ inwestora, nawet gdy nale¿ycie wywi¹¿e
siê on ze swoich obowi¹zków wobec wykonawcy. Prowadzi to, w ocenie Trybuna³u, do nierównomiernego
obci¹¿enia stron umowy kosztami i ryzykiem i jej zawarcia, czyni¹c przedmiotow¹ regulacjê niezgodn¹
z konstytucyjn¹ zasad¹ pañstwa prawnego urzeczywistniaj¹cego zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej (art.
2 Konstytucji).

2.3. Drugi z przepisów zakwestionowanych przez Trybuna³ Konstytucyjny – art. 5 ust. 1-2 ustawy
o gwarancji zap³aty za roboty budowlane – przyznawa³ wykonawcy mo¿liwoœæ odst¹pienia od umowy z wi-
ny inwestora w przypadku, gdyby inwestor nie przedstawi³ w wyznaczonym terminie odpowiedniej gwa-
rancji. Trybuna³ uzna³, ¿e u¿yte w tym przepisie pojêcia „wystarczaj¹ca gwarancja” oraz „odpowiedni ter-
min” s¹ niedookreœlone, pozwalaj¹c na pe³n¹ uznaniowoœæ wykonawcy robót budowlanych tak w przed-
miocie okreœlenia wysokoœci gwarancji, jak i terminu jej udzielenia. Czyni to przedmiotowy przepis nie-
zgodnym z konstytucyjnym nakazem dostatecznej okreœlonoœci przepisów prawnych (art. 2 Konstytucji).

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 listopada
2006 r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê
wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zap³aty za roboty bu-
dowlane.

3.1. W odniesieniu do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane Trybuna³ Kon-
stytucyjny wskaza³ na niedopuszczalnoœæ pos³u¿enia siê w tym przepisie pojêciem „odpowiedni termin”.
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Z treœci uzasadnienia do wyroku mo¿na wyprowadziæ wskazówkê, ¿e minimalny termin na z³o¿enie gwa-
rancji zap³aty przez inwestora winien zostaæ okreœlony w dniach, przy czym termin ten winien uwzglêd-
niaæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia dni wolnych od pracy, œwi¹t itp. W tym kontekœcie Trybuna³ wskaza³, ¿e
10-dniowy termin mo¿e byæ w wielu przypadkach zbyt krótki. W zwi¹zku z powy¿szym projekt, w art. 5
ust. 1, zak³ada wprowadzenie 30-dniowego terminu na z³o¿enie gwarancji przez inwestora. Termin ten
mo¿e byæ przy tym d³u¿szy – wyznaczenie terminu d³u¿szego ni¿ minimalny termin okreœlony w ustawie
le¿y w gestii wykonawcy. Natomiast termin dodatkowy, o którym mowa w art. 5 ust. 2, okreœlono na 7 dni.
D³ugoœæ tego terminu nale¿y uznaæ za adekwatn¹, jeœli uwzglêdniæ, ¿e termin wyznaczony w art. 5 ust. 1
jest stosunkowo d³ugi.

3.2. W uzasadnieniu do wyroku Trybuna³ wskaza³, ¿e niektóre pojêcia oraz konstrukcje prawne wpro-
wadzone w ustawie o gwarancji zap³aty za roboty budowlane nie s¹ spójne z odnoœnymi pojêciami i kon-
strukcjami wystêpuj¹cymi w kodeksie cywilnym. W tym zakresie Trybuna³ wskaza³ na nastêpuj¹ce kwe-
stie. Po pierwsze, w art. 3 ust. 2 ustawy o gwarancji zap³aty wskazano jako sposób rozwi¹zania umowy
o roboty budowlane wypowiedzenie umowy. Jest to sposób zakoñczenia stosunków zobowi¹zaniowych
w³aœciwy dla zobowi¹zañ o charakterze ci¹g³ym, w zwi¹zku z tym Trybuna³ wskaza³, ¿e w przypadku
umowy o roboty budowlane sposobem rozwi¹zania tej umowy powinno byæ odst¹pienie. Stosowna zmia-
na zosta³a wprowadzona w przed³o¿onym projekcie. Po drugie, art. 4 ust. 1 pos³ugiwa³ siê pojêciem zleceñ
dodatkowych. U¿ycie pojêcia zlecenia w tym kontekœcie Trybuna³ uzna³ za niew³aœciwe, bowiem zdaje siê
ono wskazywaæ, ¿e przedmiotem jest zlecenie w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 734-751). Tymcza-
sem chodzi o wszelkie dodatkowe prace, które nie by³y objête pierwotn¹ umow¹, a do wykonania których
wykonawca zobowi¹za³ siê ju¿ po zawarciu umowy. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e wszelkie zmiany dokonane
w treœci pierwotnej umowy o roboty budowlane staj¹ siê jej integraln¹ czêœci¹, przez sformu³owanie „wy-
konawca mo¿e ¿¹daæ od zamawiaj¹cego gwarancji zap³aty do wysokoœci roszczenia z tytu³u wynagrodze-
nia, wynikaj¹cego z umowy” nale¿y rozumieæ zarówno uprawnienie do ¿¹dania wynagrodzenia wynika-
j¹cego z umowy pierwotnej, jak i wynagrodzenia wynikaj¹cego ze zmian wprowadzonych w trakcie obo-
wi¹zywania tej umowy. St¹d w projekcie proponuje siê skreœlenie w art. 4 ust. 1 s³ów: „oraz ze zleceñ do-
datkowych”. Po trzecie, na oznaczenie stron umowy o roboty budowlane kodeks cywilny (art. 647 i n.)
u¿ywa okreœleñ „wykonawca” i „inwestor”, podczas gdy w ustawie o gwarancji zap³aty za roboty budowla-
ne u¿yto okreœleñ odpowiednio „wykonawca” i „zamawiaj¹cy”. W zwi¹zku z powy¿szym, w przedk³ada-
nym projekcie pojêcie „zamawiaj¹cy” zosta³o zast¹pione pojêciem „inwestor” (art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 i 3,
art. 5 ust. 1-3).

4. Konsultacje

Minister Sprawiedliwoœci oraz Minister Infrastruktury poinformowali, ¿e administracja rz¹dowa przy-
gotowa³a projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, zastêpuj¹cej ca³kowicie ustawê o gwarancji zap³aty za
roboty budowlane. Co do zasady zbie¿na jest ona z propozycj¹ Komisji Ustawodawczej Senatu. Projekt
rz¹dowy jest jednak obecnie na etapie przed uzgodnieniami miêdzyresortowymi.

W czasie drugiego czytania przedstawiciel Ministra Sprawiedliwoœci proponowa³, by koszty udzielenia
gwarancji zap³aty ponosili w równych czêœciach inwestor oraz wykonawca robót budowlanych (tak suge-
rowa³ TK w uzasadnieniu wyroku). Zosta³o to uwzglêdnione w projekcie.

Polski Zwi¹zek Pracodawców Budownictwa równie¿ zaproponowa³ nowelizacjê kodeksu cywilnego, ja-
ko sposób wykonania wyroku.

Izba Architektów RP zaproponowa³a, by nowelizacjê ustawy poszerzyæ o przepisy umo¿liwiaj¹ce stoso-
wanie tej ustawy równie¿ w odniesieniu do projektantów, jako uczestników procesu budowlanego, dziêki
czemu projektanci mogliby korzystaæ z gwarancji zap³aty. Propozycja ta wykracza³aby jednak poza wyko-
nanie orzeczenia Trybuna³u, w rozumieniu art. 85c Regulaminu Senatu.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 49
podsekretarz stanu
Antoni Podolski . . . . . . . . . . . . 49
senator S³awomir Sadowski . . . . . . 49
podsekretarz stanu
Antoni Podolski . . . . . . . . . . . . 49
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 50
podsekretarz stanu
Antoni Podolski . . . . . . . . . . . . 50

Otwarcie dyskusji
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 51
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 52
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 54

Zamkniêcie dyskusji
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Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Antoni Podolski . . . . . . . . . . . . 55

Punkty trzeci i czwarty porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ³agodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiêbiorców

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 55

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Wies³aw Dobkowski . . . . . . . . . . 56

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 57

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 59
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 59
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 60
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 60
senator sprawozdawca
Wies³aw Dobkowski . . . . . . . . . . 60
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 61
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 61
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 61
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 61
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 62
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 62
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 63
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 63
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 64
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 64
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 64
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 65
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 65

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 65

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska. . . . . . . . . . 66

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 67
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska. . . . . . . . . . 67
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 68
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 68
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 69
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska. . . . . . . . . . 69
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 70
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 70
senator Marek Trzciñski . . . . . . . . 70
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska. . . . . . . . . . 70
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 71
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 71

Otwarcie ³¹cznej dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 71
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 72
senator Tomasz Misiak. . . . . . . . . 74
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 75
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 76

Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Se-

natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych,
ichzrzeszaniusiê i bankachzrzeszaj¹cych

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Antoni Motyczka. . . . . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o powszechnym
spisie rolnym w 2010 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . . 79

Wznowienie obrad
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Wyst¹pienie prezesa G³ównego Urzêdu Sta-

tystycznego
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 79

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 80
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 80
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 80
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 81
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 81
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 81

38. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
316 Spis treœci



senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . . 82
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 82
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 83
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 83
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 84
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 84
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 85
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 85
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 86
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 86
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 86
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 87
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 88
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 88
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 88
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 89
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 89
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 89

Otwarcie dyskusji
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 89
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 89
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 90

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie prezesa G³ównego Urzêdu Sta-

tystycznego
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . . 91

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 92

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 92

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 94
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 94
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 95
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 95

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 96

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 97
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 97
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 98
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 98
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 98
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 98

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 98
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . . 99
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 99

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 99

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o praktykach
absolwenckich

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 99

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 101
sekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld. . . . . . . . . . . . 101
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 101
sekretarz stanu
Adam Szejnfeld. . . . . . . . . . . . 102
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 102
sekretarz stanu
Adam Szejnfeld. . . . . . . . . . . . 103
sekretarz stanu
Adam Szejnfeld. . . . . . . . . . . . 104
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 104
sekretarz stanu
Adam Szejnfeld. . . . . . . . . . . . 104
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 105
sekretarz stanu
Adam Szejnfeld. . . . . . . . . . . . 105
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 106
sekretarz stanu
Adam Szejnfeld. . . . . . . . . . . . 106

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 106
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 107
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 108
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 108
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 109
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 110

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 110

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 111

Zapytania i odpowiedzi
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senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 112
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 112
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 113

Wyst¹pienie minister pracy i polityki spo³e-
cznej

minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 113
Zapytania i odpowiedzi

senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 114
minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 114
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 115
minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 115
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 115
minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 115
senator Barbara Borys-Damiêcka. . . 115
minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 116
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 116

dyrektor Departamentu
Nadzoru Inwestycyji Emerytalnych
w Pionie Nadzoru Emerytalnego
w Komisji Nadzoru Finansowego
Micha³ Kozak. . . . . . . . . . . . . 116
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 116
minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 116
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 117
dyrektor Micha³ Kozak . . . . . . . . 117
senator Barbara Borys-Damiêcka. . . 117
minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 117
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 117
minister Jolanta Fedak . . . . . . . . 118

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 118
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 120
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 120

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 16 lipca)

Wznowienie posiedzenia

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: infor-
macja o istotnych problemach wynika-
j¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybu-
na³u Konstytucyjnego w 2008 r.

prezes Trybuna³u Konstytucyjnego
Bohdan Zdziennicki . . . . . . . . . 122

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . 127
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . 128
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 128
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 128
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 128
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 129
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 129
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 129
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 129
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 129
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 130
prezes Bohdan Zdziennicki . . . . . . 130

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . 136
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 137
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 138
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . 140
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 140
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 141

Zamkniêcie dyskusji
prezes Bohdan Zdziennicki . . . . . . 142

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i na-
rz¹dów oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks karny

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 143

Zapytania i odpowiedzi144
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 144
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . 144
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 144
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 145
senator
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 146
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 146
senator
Maria Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . 146
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 146
senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . 147
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 147
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 147
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 147
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 148
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 148

Otwarcie dyskusji
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 148
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 149
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 149
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 150

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Zdrowia
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podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 150

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy
o systemie zarz¹dzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 151

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Dobrzyñski . . . . . . . . . . . 152

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 152
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 152
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 152
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 153
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 153
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 153
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 154
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 154
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 154
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 155

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska

podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 155

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 157
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 157
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 158
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 158
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 158
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 158
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 159
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 159
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 159
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 160
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 160
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 160
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 161
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 161
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 162
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 162
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 162

senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 162
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 163
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 163
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 163
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 164
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 164
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 164
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 164
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 165
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 165

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 166
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 167
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 168
senator Krzysztof Majkowski . . . . . 168
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 170
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 170
senator Krzysztof Majkowski . . . . . 171
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 171

Zamkniêcie dyskusji

Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecz-
nym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Korei, podpisanej w Warszawie
dnia 25 lutego 2009 roku

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 172

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 172

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Organizacj¹ do
spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)
w sprawie przywilejów i immunitetów Or-
ganizacji do spraw Zakazu Broni Chemi-
cznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sier-
pnia 2008 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 173

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . . . . 174

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
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Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u dodatkowego do Kon-
wencji Genewskich z dnia 12 sierpnia
1949 roku dotycz¹cego przyjêcia dodat-
kowego znaku rozpoznawczego, przyjête-
go w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku
(Protokó³ III)

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Grzegorz Czelej . . . . . . . . . . . . 174

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: drugie

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 . . . . . . . . . . . 175

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . 176
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 176
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