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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie
Kontroli.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spó³dzielczych kasach
oszczêdnoœciowo-kredytowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonaw-
czy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania administracyjnego.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach s¹do-
wych w sprawach cywilnych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami oraz o zmianie innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Finlandii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o stabilizacji
i stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Boœni¹ i Hercegowin¹, z drugiej strony,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

15. Informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa w 2008 r.

16. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia 25. rocznicy mê-
czeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Jerzego Popie³uszki.

Porz¹dek obrad

42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – cz³onek zarz¹du Marek Py³a

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du ds. opracowania
programu zapobiegania nieprawid³owoœciom
w instytucjach publicznych Julia Pitera

Komenda G³ówna Policji – zastêpca komendanta g³ównego Andrzej Trela

Krajowa Rada S¹downictwa – przewodnicz¹cy Stanis³aw D¹browski

Najwy¿sza Izba Kontroli – prezes Jacek Jezierski
– wiceprezes Stanis³aw Jarosz

Rz¹dowe Centrum Legislacji – wiceprezes Jacek Krawczyk

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pose³ Jaros³aw Urbaniak

Urz¹d Zamówieñ Publicznych – wiceprezes Dariusz Piasta

Ministerstwo Edukacji Narodowej – sekretarz stanu Krystyna Szumilas

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski
– podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz
– podsekretarz stanu Dominik Radziwi³³

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski
– podsekretatrz stanu Piotr Styczeñ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – podsekretarz stanu Witold Jurek

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – podsekretarz stanu Adam Rapacki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Jan Borkowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew
Romaszewski i Krystyna Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram czterdzieste drugie posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Stanis³awa Gorczycê oraz senatora Waldemara
Kraskê. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator
Waldemar Kraska. Proszê senatorów sekretarzy
o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na piêædziesi¹tym pier-
wszym posiedzeniu w dniu 9 paŸdziernika 2009 r.
przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy
o dyscyplinie wojskowej oraz do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

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

Wysoki Senacie, informujê, ¿e w dniu 24 sier-
pnia 2009 r. prezes Rady Ministrów zgodnie
z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przeka-
za³ „Informacjê o realizacji Strategii Rozwoju Kra-
ju 2007–2015 w roku 2008”. Informacja ta zawar-
ta jest w druku nr 637. W dniu 2 wrzeœnia 2009 r.
marsza³ek Senatu skierowa³ informacjê do Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.
Informujê, ¿e komisje na wspólnym posiedzeniu
w dniu 15 paŸdziernika 2009 r. rozpatrzy³y tê in-
formacjê i powiadomi³y o tym marsza³ka Senatu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad czterdziestego drugiego posiedze-
nia obejmuje:

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

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredy-
towych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skar-
bowy oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych w spra-
wach cywilnych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Policji.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi oraz o zmianie innych ustaw.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cy-
wilnych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ Finlandii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchy-
laniu siê od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia
8 czerwca 2009 r.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwa-
mi cz³onkowskimi, z jednej strony, a Boœni¹ i Her-
cegowin¹, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luk-
semburgu dnia 16 czerwca 2008 r.



15. Drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie uczczenia 25. rocznicy mêczeñskiej œmierci
S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Jerzego Popie³uszki.

16. Informacja z dzia³alnoœci Krajowej Rady
S¹downictwa w 2008 r.

Proponujê rozpatrzenie punktu piêtnastego
projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozda-
nie Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu
uchwa³y zosta³o dostarczone w terminie póŸniej-
szym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu
Senatu. Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e
Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Ponadto proponujê zmianê kolejnoœci rozpa-
trywania nastêpuj¹cych punktów: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Naj-
wy¿szej Izbie Kontroli – i rozpatrzenie go jako pun-
ktu pierwszego porz¹dku obrad; stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu
trzynastego porz¹dku obrad; drugie czytanie pro-
jektu uchwa³y w sprawie uczczenia 25. rocznicy
mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Jerze-
go Popie³uszki – i rozpatrzenie go jako punktu
szesnastego porz¹dku obrad.

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

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

Ponadto informujê, ¿e punkt: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym rozpatrzony zostanie
w dniu jutrzejszym.

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

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

Informujê, ¿e g³osowania zostan¹ przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu. Dzisiaj
o godzinie 18.00 zostanie og³oszona przerwa do
dnia jutrzejszego, a jutro o godzinie 18.00 tak¿e
zostanie og³oszona przerwa. Je¿eli nie zd¹¿ymy
zrealizowaæ porz¹dku obrad w dniu jutrzejszym,
to oczywiœcie bêdziemy obradowaæ w czwartek.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej
Izbie Kontroli.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 666,
a sprawozdanie komisji w druku nr 666A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Janusza Sepio³a, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Janusz Sepio³:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o Najwy¿szej Iz-

bie Kontroli zosta³a uchwalona w grudniu
1994 r., a wiêc blisko piêtnaœcie lat temu, a tak¿e,
co nale¿y podkreœliæ, przed wejœciem w ¿ycie kon-
stytucji z 1997 r., która w znaczny sposób zmieni-
³a system prawa w naszym kraju. Czêœæ roz-
wi¹zañ zawartych w tamtej ustawie zosta³a prze-
niesiona do konstytucji, do rozdzia³u IX pod tytu-
³em „Organy kontroli pañstwowej i ochrony pra-
wa”. Art. 202 konstytucji stanowi, ¿e NIK jest na-
czelnym organem kontroli pañstwowej, ¿e podle-
ga Sejmowi i ¿e dzia³a na zasadzie kolegialnoœci.
Art. 207 mówi, ¿e jego organizacjê i tryb dzia³ania
okreœla ustawa.

Dzisiaj do Senatu trafi³ projekt zmiany usta-
wy, obszerny projekt, bo blisko 60% tekstu usta-
wy to nowe zapisy, bêd¹cy inicjatyw¹ poselsk¹,
projekt przygotowany przez Komisjê do spraw
Kontroli Pañstwowej. Praca nad tym projektem
trwa³a od listopada 2007 r., a Sejm przyj¹³ go
24 wrzeœnia 2009 r.

Jak wspomnia³em, jest to nowelizacja obszer-
na i budz¹ca wiele kontrowersji. Czêœæ z nich po-
jawi³a siê w debacie publicznej, pañstwo senato-
rowie otrzymali te¿ listy w tej sprawie od prezesa
i by³ego prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli. Czêœæ
tych kontrowersji ujawni³a siê tak¿e w trakcie po-
siedzenia komisji, szczególnie podczas polemiki
pana prezesa Jacka Jezierskiego z pani¹ minister
Juli¹ Piter¹.

Zanim przejdê do omówienia konkretnych roz-
wi¹zañ i zwi¹zanych z nimi dylematów, chcia³bym
zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na specyfikê tej in-
stytucji, specyfikê, która – mam takie wra¿enie –
czasem umyka opinii publicznej.

Otó¿ niezale¿ny organ kontroli jest nie tylko
podstaw¹ demokratycznego pañstwa i przejrzy-
stoœci finansów publicznych, ale jest tak¿e bez-
cennym Ÿród³em wiedzy o pañstwie. Naczelna Iz-
ba Kontroli nie jest, a w³aœciwie nie powinna byæ
trybuna³em maj¹cym sk³onnoœæ do oskar¿eñ. To
jest raczej instytucja ekspercka, przedstawiaj¹ca
jak siê rzeczy naprawdê maj¹, to znaczy w jaki
sposób w praktyce funkcjonuj¹ rozwi¹zania usta-
wowe, jak s¹ wdra¿ane, jak dzia³a maszyneria
pañstwa, gdzie rodz¹ siê zagro¿enia, gdzie s¹ defi-
cyty, jakie deficyty, no i oczywiœcie gdzie zawodz¹
ludzie lub jakie przyjête praktyki czy obyczaje s¹
niedopuszczalne. Takiej wiedzy nie da siê uzys-
kaæ bez szerokich, planowych, przekrojowych
kontroli i eksperckiego opracowywania wyników
tych kontroli. Dobrze funkcjonuj¹ca instytucja
kontroli publicznej jest potrzebna nam wszyst-
kim, ale nie nale¿y jej myliæ z formacj¹ policyjn¹,
œledcz¹, prokuratorsk¹ czy jak¹œ specjaln¹ anty-
korupcyjn¹. NIK ma wyraŸnie swoj¹ autonomiê
i swoj¹ misjê. W debacie sejmowej cytowano na-
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(marsza³ek B. Borusewicz)



wet takie s³owa ksiêdza kardyna³a Glempa, które
wyg³osi³ w trakcie homilii jubileuszowej, ¿e w³a-
œciwie celem NIK jest „braterskie napominanie”.
Myœlê, ¿e wszyscy zgodzimy siê, ¿e potrzebujemy
rzetelnych i uczciwych kontroli, aby dochodziæ do
prawdziwego, rzeczywistego obrazu funkcjono-
wania naszego pañstwa i jego instytucji, czyli do-
chodziæ do wiedzy. Oczywiœcie ewentualne œledz-
twa, kary to, powiedzia³bym, produkt uboczny te-
go dochodzenia do wiedzy o funkcjonowaniu
pañstwa. Tak ¿e os³abienie czy zachwianie fun-
kcjonowania NIK grozi nam przede wszystkim zu-
bo¿eniem wiedzy, chyba w wiêkszym stopniu ni¿
zwiêkszeniem zagro¿enia przestêpczoœci¹.

Ale wróæmy do istoty sprawy. Jakie zmiany owa
ustawa wprowadza? Powiadam, jest ich wiele,
wiêc w tym wyst¹pieniu skoncentrujê siê tylko na
najistotniejszych.

Pierwszy blok spraw to dostosowania konsty-
tucyjne. Ustawa rozszerza katalog kontrolowa-
nych organów pañstwa przede wszystkim o te,
które powsta³y po uchwaleniu konstytucji. Cho-
dzi o Krajow¹ Radê S¹downictwa i rzecznika praw
dziecka. Wprowadza ona przepisy, które znajdo-
wa³y siê w zarz¹dzeniach prezesa, do materii
ustawy. Jest to zwi¹zane z konstytucyjnymi
zmianami w systemie Ÿróde³ prawa. Wreszcie zno-
szone s¹ pewne ograniczenia dotycz¹ce upublicz-
niania wyników kontroli. To jest zwi¹zane choæby
z tym, ¿e dzisiaj sam kontrolowany musi umiesz-
czaæ wyniki kontroli w biuletynach BIP, zatem ten
zakres dostêpu do informacji zosta³ poszerzony.

Drugi blok spraw, doœæ oczywisty, to dostoso-
wania wynikaj¹ce z polskiego cz³onkostwa w Unii
Europejskiej. Jest to na przyk³ad sprawa katalo-
gu tych osób, które nie mog¹ pe³niæ funkcji kon-
trolnych, a wiêc obok pos³ów, senatorów, radnych
s¹ tak¿e europos³owie. Kwestia bardzo powa¿na:
NIK mo¿e podejmowaæ wspólne kontrole z insty-
tucjami kontrolnymi innych pañstw, a tak¿e z in-
stytucjami kontrolnymi Wspólnot Europejskich,
nastêpuje tu okreœlenie trybu i mo¿liwoœci takich
kontroli.

Kolejny blok, chyba najobszerniejszy, to nowe
regulacje dotycz¹ce samych procedur kontrol-
nych. Zamiarem by³o tutaj d¹¿enie do uproszcze-
nia procedur zarówno w postêpowaniu kontrol-
nym, jak i w zasadach i w trybie postêpowania od-
wo³awczego. Istota zmiany polega na tym, ¿e do-
tychczas mieliœmy postêpowanie dwuetapowe,
a wiêc by³ protokó³ kontroli, czyli zdjêcie stanu, do
którego mo¿na by³o sk³adaæ, i sk³ada³o siê, za-
strze¿enia, on musia³ byæ podpisany przez kon-
trolowanego i kontroluj¹cego; i wyst¹pienie po-
kontrolne z wnioskami, zaleceniami, rekomenda-
cjami. Zamiast tego wprowadza siê jeden doku-
ment, w³aœnie o nazwie „wyst¹pienie pokontrol-
ne”, chocia¿ chodzi tutaj o wyst¹pienie pokontrol-

ne nowego typu, a wiêc dokument, który zawiera
zwiêz³y opis ustaleñ kontrolnych, ale równie¿ oce-
nê kontrolowanej dzia³alnoœci, uwagi i wnioski
dotycz¹ce usuniêcia stwierdzonych nieprawid³o-
woœci. Zamiar ustawodawcy by³ taki, aby ustale-
nia by³y bezpoœrednio wi¹zane z ocen¹, co ma
tworzyæ bardziej jednolity obraz.

Ta zmiana oznacza oczywiœcie tak¿e odmienny
od dotychczasowego tryb odwo³awczy, czyli sk³a-
dania zastrze¿eñ do protoko³u. Postêpowanie od-
wo³awcze bêdzie teraz ograniczone do zastrze¿eñ
sk³adanych jednokrotnie, poniewa¿ jest jeden do-
kument. Wyeliminowano dwustopniowy tryb roz-
patrywania wniosków, a zatem zlikwidowano ko-
misje odwo³awcze na szczeblu departamentu czy
delegatury, pozosta³o jedynie kolegium NIK albo
komisja powo³ana przez prezesa.

Czwarty blok zmian to zmiany dotycz¹ce
struktury samej instytucji, przede wszystkim
trybu powo³ywania wiceprezesów, w konsek-
wencji tak¿e kolegium, i podzia³u na jednostki
organizacyjne. Wiceprezesów ma byæ trzech.
Obecna ustawa mówi o tym, ¿e jest ich od dwóch
do czterech. Maj¹ byæ oni powo³ywani analogicz-
nie – przez marsza³ka Sejmu na wniosek prezesa,
ale po zasiêgniêciu opinii w³aœciwej komisji sej-
mowej, i – zmiana najistotniejsza – na piêciolet-
ni¹ kadencjê. To jest najwiêksze novum tego roz-
wi¹zania.

Tak¿e na piêcioletni¹ kadencjê maj¹ byæ po-
wo³ywani dyrektorzy departamentów i delega-
tur, czyli jednostek kontrolnych. Tu jest kolejna
innowacja, mianowicie wydziela siê trzy typy je-
dnostek organizacyjnych, dwa z nich to jedno-
stki kontrolne, a wiêc departamenty i delegatu-
ry, a do tego s¹ biura jako instytucje o charakte-
rze us³ugowym, w ka¿dym razie nie nastêpuj¹
tam mianowania, tylko zatrudnienie o pracê. Je-
¿eli chodzi o szefów owych departamentów i dele-
gatur, to po piêcioletniej kadencji, jeœli nie bêd¹
pozostawaæ na kolejne piêcioletnie okresy, bêd¹
utrzymywaæ status radcy prezesa NIK. To te¿ jest
nowoœæ, bo dzisiaj s¹ oni doradcami. Chodzi o to,
¿eby to siê nie miesza³o, nie myli³o z innymi do-
radcami. Zatem bêd¹ to radcowie prezesa NIK,
którzy nadal mog¹ pracowaæ w tych samych tery-
torialnie…

(G³os z sali: Tajni radcowie.)
Jeœli chodzi o tryb powo³ywania owych wice-

prezesów, to prezes ma trzy miesi¹ce na z³o¿enie
wniosku do marsza³ka Sejmu o przeprowadzenie
nominacji. Niejasna jest sytuacja, co siê dzieje
wtedy, gdy prezes zwleka z przedstawieniem kan-
dydatur, ale z³o¿ono w tej sprawie poprawkê,
o czym jeszcze bêdê mówi³.

Przy okazji omawiania spraw kadrowych warto
wspomnieæ o tym, ¿e s¹ pewne nowe przywileje
dla pracowników NIK. Dotyczy to zwiêkszenia wy-
miaru urlopu, rocznego urlopu dla poratowania
zdrowia.
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Co jest spraw¹ niezwykle istotn¹, uregulowano
tryb zatrudniania na stanowiskach kontrolnych
w NIK. Ma tu obowi¹zywaæ zasada konkursowego
naboru pracowników, a tak¿e konkursowego wy-
³aniania dyrektorów departamentów i delegatur,
czyli awans merytoryczny odbywa siê w drodze
konkursu. Co wiêcej, ten system ma dotyczyæ nie
tylko nowo powo³ywanych dyrektorów, ale ma to
byæ przeprowadzone w ca³ej strukturze izby
w ci¹gu odpowiedniego okresu po wejœciu w ¿ycie
ustawy.

Zmian¹ o zasadniczym znaczeniu jest tak¿e
wprowadzenie audytu finansowego ca³ej instytu-
cji. Ma to zarówno s³u¿yæ transparentnoœci insty-
tucji, jak i u³atwiæ Sejmowi ocenê funkcjonowa-
nia izby, zw³aszcza jej gospodarnoœci. Sprawa ta
budzi kontrowersje przede wszystkim ze wzglêdu
na sprecyzowanie zakresu owego audytu. Chodzi
tu o potencjalne zagro¿enie wkraczania audytora
w postêpowania kontrolne, w których mog¹ siê
pojawiaæ dane, informacje dotycz¹ce obszarów
wra¿liwych dla funkcjonowania pañstwa. W dys-
kusji podnoszono, ¿e kontrole izby prowadzone
przez sejmow¹ Komisjê do Spraw Kontroli Pañ-
stwowej, tak¿e przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy,
ABW, ZUS czy urz¹d skarbowy, byæ mo¿e s¹ wy-
starczaj¹ce. Tutaj rzeczywiœcie pojawia siê pewna
w¹tpliwoœæ konstytucyjna i nale¿y za³o¿yæ, ¿e jeœli
te przepisy zostan¹ wprowadzone, to prawdopo-
dobnie ca³a ustawa trafi do Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, który wypowie siê w tej sprawie.

Ustawa ma wejœæ w ¿ycie po szeœciu mie-
si¹cach od daty uchwalenia, co oznacza, ¿e
w ci¹gu nastêpnych szeœciu miesiêcy bêdzie siê
dokonywaæ zasadnicze przekszta³cenie organiza-
cyjne instytucji, wybór nowych wiceprezesów,
konkursy na dyrektorów departamentów i dele-
gatur. Nowe zasady przeprowadzania kontroli
wchodz¹ w ¿ycie po osiemnastu miesi¹cach, co
oznacza, ¿e wszystkie kontrole prowadzone w tej
chwili mog¹ byæ spokojnie dokoñczone pod
rz¹dami obecnej ustawy.

Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji sfor-
mu³owano kilka wniosków, kilka poprawek.
W zasadzie maj¹ one charakter uœciœlaj¹cy, do-
tycz¹ zbêdnego powtórzenia, sformu³owañ
zwi¹zanych z odwo³ywaniem prezesów NIK, gdzie
wyraz „powiadomienie” zastêpuje wyraz „dorê-
czenie” itd. Nie s¹ to poprawki o jakimœ istotnym
ciê¿arze gatunkowym. Jest jedna zasadnicza po-
prawka, która zosta³a zg³oszona przez senatora
Witczaka. Chodzi o przepis mówi¹cy o trybie po-
wo³ywania wiceprezesów NIK w sytuacji, gdyby
prezes nie z³o¿y³ odpowiedniego wniosku do
marsza³ka Sejmu. Gdyby min¹³ okres trzech
miesiêcy, wówczas grupa trzydziestu piêciu po-
s³ów mog³aby z³o¿yæ do marsza³ka wniosek o po-
wo³anie wiceprezesów.

Wysoka Izbo, projekt ustawy o zmianie ustawy
o Najwy¿szej Izbie Kontroli – wiemy to z protoko-
³ów – budzi³ w Sejmie powa¿ne kontrowersje. Nie
mam z³udzeñ, ¿e w tej Izbie pewnie te¿ takie wzbu-
dzi. Chcia³bym jednak podkreœliæ, ¿e materia no-
welizacji jest bardzo obszerna i bardzo du¿a jej
czêœæ sta³a siê w Sejmie przedmiotem konsensu-
su. Myœlê, ¿e podczas naszych obrad w komisji te¿
ukszta³towa³ siê taki stosunek do ustawy. Nie ma
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e zmiany dobrze dostoso-
wuj¹ do wymogów konstytucyjnych przepisy re-
guluj¹ce organizacjê i tryb dzia³ania izby, ¿e zape-
wniaj¹ stabilnoœæ praw i obowi¹zków pracowni-
ków NIK i ¿e wp³yn¹ na usprawnienie postêpowa-
nia kontrolnego, a wiêc na jego efektywnoœæ. Nie
ma te¿ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e bardziej trans-
parentna bêdzie rekrutacja, awansowanie, przy
okazji uwolnione od pewnego aspektu polityczne-
go, poniewa¿ po zajmowaniu funkcji politycznej
obowi¹zuje piêcioletnia karencja, okres, po któ-
rym w ogóle mo¿na startowaæ w konkursach na
pracowników kontrolnych NIK. Jestem przekona-
ny, ¿e jest to nowoczesny, skuteczny, komplekso-
wy akt prawny, bêd¹cy dobr¹ podstaw¹ do dzia³a-
nia NIK. W zwi¹zku z tym w imieniu Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej wnoszê o uchwalenie przedstawionego przez
komisjê projektu uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

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

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

Czy ktoœ chce zadaæ takie pytanie?
Proszê zapisaæ, bo jest du¿o r¹k w górze.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, interesuje mnie zakres syg-

nalizowanej zasady, sformu³owanej przez Trybu-
na³ Konstytucyjny, która mówi³a o tym, ¿e musi
byæ jednak zapewniona konstytucyjna niezale¿-
noœæ i samodzielnoœæ Najwy¿szej Izby Kontroli
wzglêdem w³adzy ustawodawczej, ugruntowana
w Drugiej Rzeczypospolitej – a jest to instytucja
pochodz¹ca w³aœnie z czasów Drugiej Rzeczypo-
spolitej. Moje w¹tpliwoœci budzi, zawarty w doda-
wanym art. 7c, zakres mo¿liwoœci wgl¹du audyto-
ra zewnêtrznego do dokumentów, które s³u¿¹ te-
mu, co jest kompetencj¹ zapisan¹ dla tego audy-
tu, a mianowicie kontroli nie tylko gospodarnoœci,
ale te¿ celowoœci i rzetelnoœci dokonanych wydat-
ków, mo¿liwoœci w postaci nieograniczonego do-
stêpu do dokumentów dotycz¹cych samego pod-
miotu kontrolowanego. Czy tu istnieje jakieœ
ograniczenie, czy te¿ brak w ustawie zapisu, ¿e
audytor zewnêtrzny ma prawo wgl¹du wy³¹cznie
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do dokumentów zwi¹zanych z przeprowadzonym
audytem w zakresie finansowania ze œrodków
publicznych dzia³alnoœci NIK? Bo brakuje mi tego
w tej nowelizacji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kleina.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Sprawo-

zdawco! Te¿ chcia³bym zadaæ pytanie odnoœnie do
tej zmiany siódmej, czyli kwestii audytora zewnê-
trznego. Czy rozwa¿ali pañstwo na posiedzeniu
komisji, aby z propozycji sejmowej skreœliæ pkt 3?
Tak aby rzeczywiœcie unikn¹æ w¹tpliwoœci
zwi¹zanej z tym, ¿e audytor zewnêtrzny, którego
istnienia ja zreszt¹ jestem zwolennikiem, bêdzie
mia³ dostêp tak¿e do merytorycznych spraw
zwi¹zanych z kontrol¹ prowadzon¹ przez Najwy¿-
sz¹ Izbê Kontroli. Bo gdyby tak by³o, to rzeczywi-
œcie stanowi³oby to powa¿ne zagro¿enie dla nieza-
le¿noœci izby. A wiêc czy skreœlenie pktu 3 nie roz-
wi¹zywa³oby tej w¹tpliwoœci, o której pan senator
mówi³? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Powie-

dzia³ pan, i¿ prace nad t¹ ustaw¹ trwa³y w³aœci-
wie kilkanaœcie miesiêcy, i z tego, co mo¿na by³o
przeczytaæ i us³yszeæ, wynika, ¿e przebiega³y one
w doœæ du¿ym konsensusie, ¿e przez ten czas
pracuj¹ca nad tym podkomisja kontroli pañ-
stwowej wypracowa³a szereg rozwi¹zañ – jak zre-
szt¹ powiedzia³ pan prezes NIK podczas posie-
dzenia komisji – potrzebnych i dobrych. I tak to
siê odbywa³o do momentu, kiedy podkomisja
kontroli pañstwowej skoñczy³a swoj¹ pracê,
a wtedy na ostatnim posiedzeniu komisji kontro-
li pañstwowej raptem pojawi³a siê seria popra-
wek, co do których stwierdza siê w opinii eksper-
tów z Biura Analiz Sejmowych, ¿e mog¹ byæ nie-
konstytucyjne. Chcia³bym spytaæ pana senato-
ra, czy przedstawiono jakieœ materia³y, czy by³y
jakieœ wypowiedzi konstytucjonalistów na temat
tych w¹tpliwych poprawek, które ju¿ nawet
w œwietle opinii ekspertów sejmowych s¹ niekon-
stytucyjne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Pytania pana senatora Andrzejewskiego i pana

senatora Kleiny dotycz¹ niemal dok³adnie tej samej
materii. I chcia³bym odpowiedzieæ tak: rzeczywiœcie
takie w¹tpliwoœci istniej¹ i by³ taki w¹tek, ¿eby wy-
kreœliæ pkt 3 odnosz¹cy siê do zakresu pracy audy-
tora. Porusza³ zreszt¹ tê sprawê pan prezes Jezier-
ski, a jeœli dobrze pamiêtam, senator Dajczak zg³a-
sza³ poprawkê, ¿eby skreœliæ i pkt 3, i pkt 4. G³oso-
wano nad tym i to nie przesz³o, ale taka w¹tpliwoœæ
siê zarysowa³a. Ja zdajê sobie sprawê, ¿e jeœli wczy-
taæ siê literalnie w te zapisy, to nie ma jasnoœci, czy
rzeczywiœcie kontroluj¹cy ma zakaz siêgania do
materia³ów kontrolnych. Mówimy tu o ocenach go-
spodarnoœci, celowoœci, rzetelnoœci wydatków ze
œrodków publicznych. Tak wiêc mo¿na siê zastana-
wiaæ, je¿eli jakaœ instytucja kupuje na przyk³ad
trzysta samochodów, to czy mimo tego, ¿e ma na to
œrodki i robi wszystko zgodnie z ustaw¹ o zamówie-
niach publicznych, wszystko jest w porz¹dku. Czy
ocena, ¿e te trzysta samochodów jest potrzebnych
lub nie, wchodzi te¿ w zakres ocen audytora? No,
jest to problem. Chcê powiedzieæ tak: by³o to dysku-
towane, s¹ takie w¹tpliwoœci, na posiedzeniu komi-
sji takie w¹tpliwoœci by³y podnoszone, ale odpowie-
dni wniosek nie przeszed³.

A jeœli idzie o pytanie pana senatora Dajczaka,
to ja takich dokumentów nie znam. Ja ich nie czy-
ta³em, wiêc nie potrafiê powiedzieæ, czy… Ale wy-
daje mi siê, ¿e pan prezes bêdzie w stanie udzieliæ
informacji w tej sprawie.

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

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, pose³, który, jak

s³yszymy, na etapie prac poselskich wniós³ w ostat-
niej chwili poprawki w zakresie od art. 7a do 7d,
w tym przedziale, nawet tego wniesienia nie uzasa-
dni³. Pan, sk³adaj¹c sprawozdanie, a priori tu za³o-
¿y³, ¿e to bêdzie przedmiotem obrad Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. Chcia³bym dopytaæ – aczkolwiek pan
ju¿ w tej kwestii czêœciowo siê wypowiada³ – czy mi-
mowszystkokomisjaniepodjê³apróby,aby tew¹tki,
które mog¹ staæ siê przedmiotem prac Trybuna³u
Konstytucyjnego i przedmiotem jego wyroku, nad
którym my póŸniej bêdziemy pracowaæ... Czy pañ-
stwo niczego nie zaproponowali, ¿eby wyjœæ naprze-
ciw tym oczekiwaniom, jakie znalaz³y siê w opiniach
prawnych i merytorycznych, a tak¿e w liœcie prezesa
Najwy¿szej Izby Kontroli? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w sposób szczególny

chcia³bym zwróciæ uwagê na zapis dotycz¹cy au-
dytu zewnêtrznego. Czy pan senator móg³by przy-
bli¿yæ tê kwestiê? Czy ona by³a poruszana szerzej
podczas posiedzenia komisji? Pan w pierwszych
s³owach wspomnia³, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli
dysponuje olbrzymi¹ wiedz¹ o stanie pañstwa,
o tym, co siê w pañstwie dzieje. Czy nie uwa¿a
pan, ¿e dzielenie siê t¹ wiedz¹, przekazywanie tej
pe³nej wiedzy do oœrodków przeprowadzaj¹cych
audyt, by³oby… nie powiem, ¿e sta³oby w sprzecz-
noœci, ale czy nie by³oby niekorzystne dla funkcjo-
nowania pañstwa polskiego? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Prawdopodob-

nie zosta³o zrobionych wiele ekspertyz. Czy te
ekspertyzy by³y przedstawiane na posiedzeniu
komisji? A je¿eli tak, to czy pan senator móg³by
pokrótce przedstawiæ, co zawiera³y i co mówi³y na
temat tych zmian? Dziêkujê.

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

Senator Janusz Sepio³:
Naj³atwiej odpowiedzieæ na pytanie trzecie. Na

posiedzeniu komisji ekspertyzy nie by³y przedsta-
wiane. Obracamy siê wokó³ tego samego w¹tku:
czy audyt to jest wgl¹d w finanse instytucji, czy
te¿ jest to wgl¹d w jej merytoryczne zasoby. Auto-
rzy s¹ przekonani, ¿e audyt jest to zewnêtrzna
kontrola finansów instytucji i ¿e w ramach takiej
kontroli nie bêdzie potrzeby ani mo¿liwoœci siêga-
nia do merytorycznych wyników tej¿e kontroli.

(Senator Czes³aw Ryszka: Gdzie to jest napi-
sane?)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Gdzie to jest
sformu³owane wprost?)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jak podaæ ce-
lowoœæ?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, Pano-
wie Senatorowie…)

Bêdzie okazja do sk³adania w tej sprawie po-
prawek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panowie Senatorowie, senator sprawozdawca
przekazuje to, co przekazuje: sprawozdanie z ob-
rad komisji. Nie mo¿e odpowiadaæ na wszystkie
pytania i wchodziæ w dyskusjê.

Panie Senatorze, oddajê panu g³os.
(Senator Janusz Sepio³: Ja ju¿ dziêkujê bardzo.)
Skoñczy³ pan.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator sprawozdawca by³ ³askaw powie-

dzieæ, ¿e wa¿n¹ innowacj¹ w tej ustawie jest skró-
cenie kadencji o rok. Ja jestem bardzo ciekaw…

(Senator Janusz Sepio³: Przepraszam?)
…skrócenie kadencji prezesa do piêciu lat.
(Senator Janusz Sepio³: Nie, nie, nie.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, mo-

ment.)
(Senator Janusz Sepio³: To ja wyjaœniê sprawê,

tak dla œcis³oœci.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, za chwilê.)
Chodzi mi o jedno: co to za wa¿na innowacja

w ustawie, skoro dziêki niej to tylko kadencja bê-
dzie skrócona o rok? Co w tym mo¿e byæ wa¿nego?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, bardzo panu dzisiaj wspó³-

czujê, ¿e jest pan w sytuacji obrony czegoœ, czego
obroniæ siê nie da. Zgadzam siê z czêœci¹ pana
wypowiedzi – mam tu na myœli pana wypowiedŸ
dotycz¹c¹ NIK – i¿ w chwili obecnej NIK ma auto-
nomiê. Owszem, ma, ale po przyjêciu tych zapi-
sów, które w zasadzie Platforma Obywatelska
proponuje, tê autonomiê, jestem o tym przeko-
nany, straci.

Panie Senatorze, ja ju¿ od d³u¿szego czasu ob-
serwujê niechêæ Platformy Obywatelskiej do insty-
tucji pañstwowych. Mam tutaj na myœli wojsko,
Policjê. To siê przejawia w corocznym bud¿ecie.
A teraz przysz³a kolej na Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
Przecie¿ zapisy dotycz¹ce na przyk³ad audytu –
o tym senatorowie ju¿ mówili – które s¹ moim zda-
niem zapisami skandalicznymi… Ale tego ju¿ nie
bêdê omawia³. Chcia³bym zwróciæ uwagê na ka-
dencyjnoœæ dyrektorów i mianowanie wicepreze-
sów Najwy¿szej Izby Kontroli.
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jakie jest py-
tanie, Panie Senatorze?)

Sk¹d siê wzi¹³ ten zapis, ¿e jeœli w ci¹gu trzech
miesiêcy nie ma decyzji marsza³ka Sejmu, to
marsza³ek sam decyduje o wyborze zastêpców
prezesa?

I nastêpne pytanie, Panie Senatorze. W którym
jeszcze ministerstwie, w jakiej instytucji jest ka-
dencyjnoœæ dyrektorów? Sk¹d ta niechêæ do…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wicedyrekto-
rów… Przepraszam, wiceprezesów.)

Dyrektorów departamentów – ja o tym mówiê.
Sk¹d ta niechêæ? Przecie¿ tak naprawdê kontro-
luj¹cy czy dyrektorzy bêd¹ dbali o zachowanie
swoich stanowisk, Panie Senatorze, a nie o kon-
trolê z prawdziwego zdarzenia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcê nawi¹zaæ do pytania mojego przedmów-

cy. Panie Senatorze, proszê o przybli¿enie tego, na
czym polega poprawka dotycz¹ca powo³ywania
wiceprezesów w przypadku, gdy prezes zwleka
z wnioskiem. Dlaczego ona powinna byæ wprowa-
dzona? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Odpowiadaj¹c panu senatorowi Ryszce… Pre-

zes NIK jest powo³ywany na szeœcioletni¹ kaden-
cjê i w tej sprawie nic siê nie zmienia. Tak ¿e nie
ma tutaj przypadku skracania kadencji. Problem
polega na tym, ¿e wiceprezesi byli powo³ywani na
zasadzie: do odwo³ania, a teraz s¹ powo³ywani na
piêcioletni¹ kadencjê. Tutaj jest zmiana.

Pan senator Dobrzyñski pyta³ o niechêæ Plat-
formy do NIK. Na ten temat wola³bym siê nie wy-
powiadaæ. Chcê powiedzieæ, ¿e akurat ja czytam
raporty, jestem prenumeratorem „Kontroli Pañ-
stwowej”, tak ¿e ja takiej niechêci nie mam.

Dlaczego nale¿y przeciwdzia³aæ sytuacji, w któ-
rej mog³oby nie byæ wiceprezesów NIK? Dlatego, ¿e
istot¹ pracy NIK jest kolegialnoœæ i to jest norma
konstytucyjna. Funkcjonowanie kolegium NIK
jest nies³ychanie istotnym aspektem jej pracy. Co
wiêcej, mo¿na by domniemywaæ, ¿e skoro nie tylko
wiceprezesi, ale tak¿e dyrektorzy s¹, ¿e tak po-

wiem, kadencyjni, to wówczas idea kolegialnoœci
zyskuje now¹ jakoœæ. Kolegium, przypomnê, to
prezes, wiceprezesi, siedmiu dyrektorów powo³y-
wanych przez prezesa i siedmiu przedstawicieli
œrodowiska naukowego powo³anych równie¿ przez
prezesa. I skoro wiceprezesi i dyrektorzy s¹ s³u¿bo-
wo zale¿ni od prezesa, no to s¹ oni jednak, mo¿na
powiedzieæ, troszkê s³abszymi cz³onkami tego ko-
legium. Tak wiêc wiceprezesi musz¹ byæ, poniewa¿
inaczej mog³oby dojœæ do z³amania zasady kole-
gialnoœci, jeœli chodzi o pracê izby. Ja to tak rozu-
miem. To jest równie¿ odpowiedŸ na pytanie pana
senatora Meresa. Bez wiceprezesów nie mo¿na
zrealizowaæ idei kolegialnoœci NIK.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Senatorze, ja mam krótkie pytanie. Czy

pan uwa¿a, ¿e pomys³ likwidacji protoko³u kon-
troli i pozostawienia tylko ustaleñ kontroli, tego
wyst¹pienia pokontrolnego, jest s³uszny? Czy to
jest s³uszna droga? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
PanieSenatorze, oczywiœciena tematkontrower-

sji i zapisów budz¹cych wiele w¹tpliwoœci pan sena-
tor wypowiedzia³ siê w doœæ ogólny sposób, ale
z przywo³aniem Trybuna³u Konstytucyjnego jako
szczegó³u. Ja jednak mam takie pytanie. Zaniepo-
koi³a mnie wypowiedŸ pana senatora, ¿e innowacj¹
jest kadencyjnoœæ na przyk³ad dyrektorów departa-
mentów czy dyrektorów oddzia³ów wojewódzkich.
Ja bym prosi³ o doprecyzowanie tej kwestii. Inno-
wacja zak³ada jakiœ nowy element, ale jednoczeœnie
wi¹¿e siê z jakimœ pozytywnym dzia³aniem. A tutaj
moim zdaniem mamy jakiœ powrót do pewnego
upolitycznienia funkcjonowania systemu w tym
obszarze, obszarzeNIK.W innychobszarach te¿, ale
nie chcê do tego na razie siê odnosiæ. Tak ¿e pro-
si³bym o jakieœ doprecyzowanie tego, sk¹d wynika
przekonanie, ¿e to jest innowacyjnoœæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytania do pana senatora sprawozdawcy.

Czy pan nie uwa¿a, ¿e tak gwa³towne zmiany
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wprowadzane w zasadzie w trybie natychmiasto-
wym – bo to siê ma staæ natychmiastowo – spowo-
duj¹ destabilizacjê pracy tak wa¿nej instytucji,
niezale¿nej instytucji kontroli w pañstwie? Nieza-
le¿na instytucja kontroli jest przecie¿ podstaw¹
pañstwa demokratycznego. Wspomnijmy, ¿e kie-
dy wchodzi³a w ¿ycie poprzednia ustawa, to na ten
nowy tryb nak³ada³o siê jeszcze obowi¹zywanie
starych przepisów, a i tak wymaga³o to d³ugiego
okresu przystosowania kontrolerów do nowego
trybu pracy. Wymagane by³o szkolenie, podno-
szone by³y pewne koszty. Czy pan nie uwa¿a…
Czy w ogóle ktoœ siê zastanowi³ nad tym, jak d³ugi
bêdzie ten okres przystosowania, czy nie zdesta-
bilizuje on pracy izby i ile te przygotowania do no-
wego trybu bêd¹ kosztowa³y?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Jeœli idzie o pytanie pana senator Muchackie-

go, czy dwa protoko³y, czy jeden – tak to nazwijmy
w skrócie – to ja mogê odpowiedzieæ tylko na pod-
stawie w³asnego doœwiadczenia, jako osoba wie-
lokrotnie kontrolowana. Bardzo czêsto dojœcie do
koñca pierwszego protoko³u by³o bardzo k³opotli-
we i d³ugie. Poniewa¿ nie by³o wiadomo, w któr¹
stronê pójd¹ rekomendacje, zalecenia czy uwagi,
w któr¹ stronê pójdzie kontroluj¹cy, na wszelki
wypadek prostowano wszystko. W zwi¹zku z tym
podpisanie owego protoko³u bardzo czêsto siê
przed³u¿a³o i protoko³y by³y bardzo obszerne.
Zdarza³y siê protoko³y dwustustronicowe i d³u¿-
sze, a efekt by³ najczêœciej taki, ¿e dawa³o siê je
prawnikom, ¿eby przeczytali i powiedzieli, czy
wszystko siê mniej wiêcej zgadza. Tak wiêc z tego
punktu widzenia lepszy jest jeden protokó³ i to od
razu z zaleceniami czy wskazaniem nieprawid³o-
woœci. Na czym mo¿e polegaæ niebezpieczeñstwo
takiego rozwi¹zania? Trzeba powiedzieæ, ¿e nie
ma pewnoœci co do tego, czy to jest lepsze roz-
wi¹zanie. Istnieje tu pewna w¹tpliwoœæ. Mianowi-
cie skoro uda³o siê uzgodniæ stan faktyczny i zo-
sta³o to ju¿ podpisane przez obie strony: kontrolo-
wan¹ i kontroluj¹c¹, no to jest baza, to znaczy nie
ma potrzeby wracania i ponownego ustalania sta-
nu faktycznego, jeœli pojawi¹ siê zastrze¿enia. Te-
raz mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e zastrze¿enia sk³adane
wobec tego wyst¹pienia bêd¹ jednak wi¹za³y siê
z ponownym ustalaniem stanu faktycznego i wte-
dy mo¿e byæ powtórka. Tak wiêc to nie jest tak, ¿e
to na 100% uproœci, ¿e we wszystkich przypad-
kach uproœci… Myœlê – i takie jest moje przekona-

nie – ¿e w wiêkszoœci wypadków bêdzie szybciej,
proœciej i krócej, ale zdarz¹ siê i takie przypadki,
¿e trzeba bêdzie iterowaæ, ¿e bêd¹ powroty.

Kadencyjnoœæ i innowacja – dlaczego? Ja myœ-
lê, ¿e to jest tak, ¿e kadencyjnoœæ niesie pewne za-
lety dla ka¿dej organizacji. Ja nie chcê mówiæ
o ró¿nych patologiach, które pojawiaj¹ siê wtedy,
kiedy ludzie maj¹ nieograniczon¹ perspektywê
rz¹dzenia i powstaj¹ ró¿ne uk³ady. Chcia³bym
zwróciæ uwagê na to, ¿e koniec kadencji nie wi¹¿e
siê z utrat¹ stanowiska, bo jest tu automatyczne
zagwarantowanie wysokiego stanowiska, w grun-
cie rzeczy równorzêdnego. Je¿eli dyrektor zostaje
potem radc¹ prezesa, to on jednak dzia³a w wa-
runkach bezpiecznych. A to jest i ruch w instytu-
cji, i odœwie¿enie kadry, i zdobywanie nowych
kompetencji, i przecinanie uk³adów. Tak ¿e mnie
siê wydaje, ¿e to jest rozwi¹zanie, które mo¿e in-
stytucji wyjœæ na dobre. Bo to nie jest tak, ¿e koñ-
czy siê kadencja dyrektora i dyrektor jest bezro-
botny albo zostaje kontrolerem pod trzema nowy-
mi szefami. On ma nowy status, bardzo wysoki
status.

Czy takie gwa³towne zmiany zagra¿aj¹ destabi-
lizacj¹? No, to bêdzie ruch w instytucji, powa¿ny
ruch, co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Pytanie, czy
to jest krótki okres, je¿eli jest szeœæ miesiêcy na
przygotowanie, trzy miesi¹ce s¹ na przeprowa-
dzenie tego czy szeœæ miesiêcy jest na wdro¿enie
nowych technik… Jednak trzymamy siê tutaj al-
bo okresu ci¹¿y albo roku. Je¿eli wiêc chce siê te
zmiany wprowadziæ, to wydaje mi siê, ¿e to jest
mo¿liwe, ale na pewno to nie bêdzie ³atwy czas dla
instytucji, co do tego jest zgoda.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Sprawozdawco, czy pan nie s¹dzi, ¿e ta

kadencyjnoœæ wiceprezesów, a zw³aszcza dyrek-
torów terenowych, oznacza os³abienie pozycji,
a nawet ubezw³asnowolnienie prezesa NIK?

I drugie pytanie. Czy w innych instytucjach
o tym profilu instytucji ogólnopolskiej, ogólno-
pañstwowej, takich jak Rzecznik Praw Obywatel-
skich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji, Pañstwowa Inspekcja Pracy,
równie¿ jest kadencyjnoœæ wiceprezesów i dyrek-
torów? Chyba nie ma. Dlaczego tutaj to wprowa-
dzamy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora. Czy podczas

obrad komisji rozwa¿ano, analizowano sytuacjê,
¿e w pracach nad nowelizacj¹ tej ustawy aktywny
udzia³ bra³ przedstawiciel rz¹du, czyli instytucji,
która…

(Senator Janusz Sepio³: Przepraszam, nie us³y-
sza³em.)

Czy analizowano tak¹ sytuacjê, ¿e w pracach
nad nowelizacj¹ ustawy o NIK aktywny udzia³ bra³
przedstawiciel rz¹du, konkretnie minister Pitera?
Chodzi o to, ¿e rz¹d jako instytucja kontrolowana
przez NIK mia³, ¿e tak powiem, tak du¿o do powie-
dzenia w sprawie tej nowelizacji. Czy to nie jest ja-
kieœ pomieszanie kompetencji, jakiœ niebezpiecz-
ny precedens zagra¿aj¹cy niezale¿noœci NIK?
Chodzi mi o to, ¿e rz¹d powinien, ¿e tak powiem,
zachowaæ pewn¹ neutralnoœæ przy tej nowelizacji
ustawy. Tymczasem pamiêtamy, ¿e pani minister
Pitera kiedyœ powiedzia³a, ¿e Najwy¿sz¹ Izbê Kon-
troli mo¿na po³¹czyæ z CBA, a teraz bra³a bardzo
aktywny udzia³ w pracach nad nowelizacj¹ tej
ustawy. Czy komisja w ogóle rozwa¿a³a to zaga-
dnienie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pozwoli pan, ¿e jeszcze wrócê

do powo³ywania wiceprezesów, bo ten temat nam
umkn¹³. Otó¿ ja przypomnê, ¿e obecnie powo³y-
wanie odbywa siê na wniosek prezesa Najwy¿szej
Izby Kontroli skierowany do marsza³ka Sejmu.
Rozwi¹zanie proponowane przez pañstwa jest ta-
kie, i¿ brak odpowiedzi marsza³ka Sejmu przez
trzy miesi¹ce powoduje wybór wiceprezesów
przez Sejm. Pan, Panie Senatorze, zdaje sobie
sprawê z tego, ¿e teraz to bêdzie siê odbywa³o na
takiej zasadzie, ¿e dwóch bêdzie z Platformy, je-
den z PSL i jeden, za³ó¿my, z SLD, bo bêdzie trzeba
od czasu do czasu wsparcia przy odrzuceniu we-
ta. I tak bêdzie siê dzia³o, Panie Senatorze, nie tyl-
ko w tej kadencji, ale i w nastêpnych kadencjach.
Nale¿y pamiêtaæ przy tym… Ja rozumiem, Panie
Senatorze, ¿e kolegialnoœæ, ale sytuacja i odpo-
wiedzialnoœæ prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli s¹
jasne i nie mo¿na odbieraæ kompetencji prezesowi
NIK, dlatego ¿e to w zasadzie prezes NIK odpowia-
da przed ró¿nego rodzaju instytucjami.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê,
Panie…)

Mam takie pytanie: co przyœwieca³o takiemu
rozwi¹zaniu? Bo naprawdê trudno jest tutaj o ja-
kieœ racjonalne wyt³umaczenie tego.

(Senator Grzegorz Banaœ: Potrzeba zainstalo-
wania tam swoich ludzi – proste.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o odpowiedŸ, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:

Pierwsze pytanie dotyczy³o zagadnienia, czy
kadencyjnoœæ nie jest os³abieniem prezesa. Mnie
siê wydaje, ¿e nie, dlatego ¿e…

(Senator Ryszard Bender: Wydaje siê panu?)
Tak, wydaje mi siê, ¿e nie.
(Senator Ryszard Bender: Nie jest pan przeko-

nany?)
Dlatego, ¿e bardzo czêsto w instytucjach jest

tak, ¿e ma siê s³abych podw³adnych, ale nie ma
wystarczaj¹co mocnych powodów, ¿eby siê ich
pozbyæ, i trwaj¹ takie ró¿ne skamieliny. I ka¿dy,
kto zarz¹dza jak¹œ instytucj¹, ma z takimi przy-
padkami do czynienia. Kadencyjnoœæ to udra¿nia.
Dlatego wydaje mi siê to zalet¹.

Jeœli chodzi o pytanie, czy w innych instytu-
cjach jest taka kadencyjnoœæ, to z tego, co wiem,
nie. Byæ mo¿e…

(Senator Ryszard Bender: To bêdzie gorset dla
prezesa.)

Byæ mo¿e to jest dobry wzór dla innych instytu-
cji. Byæ mo¿e to jest krok, który…

(Senator Ryszard Bender: Nie daj Bo¿e, ¿eby
tak by³o.)

PóŸniej mo¿e bêd¹ takie zmiany gdzie indziej.
Pan Ryszka pyta³, czy w komisji by³ rozwa¿any

problem obecnoœci przedstawiciela rz¹du. Odpo-
wiadam: nie by³. To nie budzi³o w¹tpliwoœci czy ja-
kichœ kontrowersji.

Pan senator Dobrzyñski wraca do owego powo-
³ywania wiceprezesów tylko przez marsza³ka Sej-
mu. Chcê podkreœliæ, ¿e to jest wariant awaryjny,
to jest takie… to siê dzieje tylko w sytuacji, gdy
prezes NIK nie sk³ada wniosków. To jest taki ha-
mulec bezpieczeñstwa, tak to nazwijmy. To jest
jakieœ rozwi¹zanie na sytuacjê nadzwyczajn¹, po-
niewa¿ ustawa przewiduje, ¿e wiceprezesów po-
wo³uje marsza³ek Sejmu na wniosek prezesa NIK
po zasiêgniêciu opinii komisji. Jeœli taki wniosek
siê nie pojawia przez trzy miesi¹ce, to…

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale marsza³ek mo¿e
to rozpatrywaæ przez trzy miesi¹ce.)

Nie, marsza³ek przekazuje niezw³ocznie…
(G³os z sali: Co to znaczy „niezw³ocznie”?)
Nie, nie, chodzi o to…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Wystarczy, ¿e

zablokuje.)
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Przepis o powo³ywaniu zastêpców bez wniosku
prezesa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy po pro-
stu wniosku prezesa nie ma.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Teraz pan senator Karczewski zadaje pytania.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jestem bardzo ciekaw, czy ta

kadencyjnoœæ to bêdzie jakiœ przypadek, czy te¿
bêdzie taki trend w ustawodawstwie. Zobaczymy,
bêdziemy to obserwowaæ, ale jest to intryguj¹ce
i pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tym du¿e w¹tpliwoœci.

Czy ja dobrze zrozumia³em, Panie Senatorze, ¿e
zastêpcy dyrektorów te¿ bêd¹ powo³ywani na ka-
dencjê i te¿ po okresie piêcioletnim bêd¹ powo³y-
wani na stanowiska doradców prawnych? Jeœli
tak, to proszê powiedzieæ: po piêciu, dziesiêciu,
piêtnastu, a mo¿e dwudziestu latach, jak daj Bo-
¿e, wszyscy bêd¹ ¿yli, ilu bêdzie tych doradców
prawnych? Czy podczas posiedzenia komisji po-
kusiliœcie siê pañstwo o to, ¿eby obliczyæ, o ile
wzroœnie liczba doradców prawnych prezesa po
dwudziestu latach? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Chcia³bym zapytaæ, Panie Sprawozdawco, Pa-
nie Senatorze, o wprowadzany w nowelizacji
art. 12a. Z informacji, jakie znajdujemy w liœcie
otrzymanym od generalnego inspektora ochrony
danych osobowych… Zwraca on uwagê na to, ¿e
z samego faktu przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej nie wynika to, ¿e mamy przeprowadzaæ
kontrole wspólnie z organami Unii Europejskiej.
I chcia³bym zapytaæ, czy komisja zastanawia³a siê
nad tym i doszuka³a siê jakiegoœ Ÿród³a prawa,
w znaczeniu dyrektywy Unii Europejskiej czy roz-
porz¹dzenia Komisji Europejskiej, które wskazy-
wa³oby na to, ¿e takie wspólne kontrole… z któ-
rych wynika³oby, ¿e musimy siê dzieliæ informa-
cjami, czêsto bardzo newralgicznymi, takimi oso-
bistymi? Jest to w kolizji z ustaw¹ o ochronie da-
nych osobowych. Co komisja zrobi³a, ¿eby wyt³u-
maczyæ, uzasadniæ wprowadzenie tego art. 12a?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! NIK jest najwy-

¿sz¹ instytucj¹ kontroln¹. Dowiadujê siê teraz, ¿e
bêdzie on kontrolowany przez firmê audytorsk¹.
I mo¿e byæ tak, ¿e ta sama firma audytorska, któ-
ra doradza³a przy prywatyzacji – a przy prywaty-
zacji by³y jakieœ problemy – bêdzie teraz kontrolo-
waæ NIK. Czy zdaniem pana senatora bêdzie to
w porz¹dku, ¿e najwy¿sza instytucja kontrolna
mo¿e byæ kontrolowana przez firmê, która by³a
przez ten NIK kontrolowana na przyk³ad przy
okazji prywatyzacji? Czy w zwi¹zku z tym nie bê-
dzie wywierania nacisku na NIK przez te firmy au-
dytorskie, które bêd¹ j¹ kontrolowaæ, czy nie bê-
dzie to zaciemnia³o obrazu kontroli? Dziêkujê.

Senator Janusz Sepio³:

Odpowiadam panu senatorowi Karczewskie-
mu: to rzeczywiœcie jest interesuj¹ca arytmetyka.
A jak to by siê mog³o potoczyæ? Ja zak³adam, ¿e
dyrektorzy na ogó³ nie bêd¹ pracowaæ przez jedn¹
kadencjê, dobrze pracuj¹cy dyrektorzy bêd¹ wy-
grywaæ postêpowania konkursowe na kolejne ka-
dencje. Nie wiemy, jak czêsto bêdzie to zachodziæ,
w zwi¹zku z czym przestrzega³bym przed takim li-
czeniem, ¿e co piêæ lat przybywa nam trzydziestu
nowych doradców; to jest jakiœ wariant skrajny.
Ale niew¹tpliwie mo¿e to byæ ca³kiem spora gru-
pa, licz¹ca sto kilkadziesi¹t osób. Wydaje mi siê,
¿e taka perspektywa jest realna.

(Senator Stanis³aw Karczewski: S¹ te¿ wicedy-
rektorzy.)

Tak.
Pan senator pyta³, czy komisja szuka³a jakichœ

podstaw w dyrektywach lub w innych dokumen-
tach Unii Europejskiej dotycz¹cych tego nowego
art. 12a. OdpowiedŸ brzmi: nie. Ale muszê powie-
dzieæ, ¿e wagê i potrzebê wprowadzenia tego arty-
ku³u wskazywa³ te¿ w swoim wyst¹pieniu pan
prezes Jezierski, wiêc nie byliœmy tutaj jakoœ do-
ciekliwi.

Pan senator Wojciechowski pyta³, czy to jest
prawid³owe, ¿e NIK, który jest najwy¿sz¹ instytu-
cj¹ kontroln¹, mo¿e byæ kontrolowany przez jak¹œ
firmê. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e NIK jest kontrolo-
wany, w ró¿nych aspektach swojej dzia³alnoœci,
przez inne instytucje. I w³aœnie jeden z tych
aspektów, jakim s¹ finanse, bêdzie kontrolowany
przez inn¹ instytucjê; czym innym jest kontrola
Sejmu nad t¹ instytucj¹. Wydaje mi siê, ¿e to, i¿
jakiœ aspekt dzia³alnoœci NIK jest kontrolowany
przez inn¹ instytucjê, na przyk³ad, powiedzmy,
przez inspekcjê pracy czy ZUS, nie narusza statu-
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su NIK jako najwy¿szego organu kontrolnego
pañstwa.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê senatora Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w trakcie referowania tego

i udzielania odpowiedzi na pytania przedmówców
wspomnia³ pan o zabezpieczaj¹cym dzia³aniu
przepisu o powo³ywaniu wiceprezesów, to znaczy
w sytuacji, kiedy nie powo³uje prezes, s¹ mo¿liwe
odwo³ania. Czy komisja zastanawia³a siê nad tym
i czy znalaz³a odpowiedŸ na pytanie, czy do tej po-
ry coœ takiego mia³o miejsce? I czy sytuacja wcze-
œniejsza powoduje, ¿e powinniœmy, moim zda-
niem na si³ê, wprowadzaæ w ustawie takie kon-
trolne, zabezpieczaj¹ce elementy? To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z kadencyjnoœci¹
wiceprezesów. Czy nie zauwa¿y³ pan, czy komisja
nie zauwa¿y³a w trakcie obrad pewnej sprzeczno-
œci? Chodzi o to, ¿e prezes jest powo³ywany na
szeœæ lat, a kadencja wiceprezesa trwa piêæ lat.
W sytuacji wyboru nowego prezesa mamy do czy-
nienia z czymœ takim, ¿e jest nowy prezes i wice-
prezesi powo³ani na piêcioletni¹ kadencjê przez
poprzednika prezesa urzêduj¹cego. Tak ¿e bêdzie
sytuacja taka, ¿e powo³any nowy prezes podczas
szeœcioletniej kadencji zobowi¹zany bêdzie
wspó³pracowaæ z wiceprezesami powo³anymi
wczeœniej. Z kolei w innym punkcie, w art. 21,
mówimy o tym, ¿e wiceprezesi powo³ywani s¹ na
wniosek prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli. Tak
wiêc mamy sprzecznoœæ w tych dwóch miejscach
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nastêpny bêdzie pan senator Banaœ. Proszê

bardzo o pytanie.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym, ¿eby pan przybli-

¿y³ – mi w szczególnoœci, bo byæ mo¿e pozostali se-
natorowie maj¹ tê wiedzê – tak¹ sprawê. Co siê
dzieje wówczas, kiedy marsza³ek, którego obo-

wi¹zkiem jest powo³anie, jak rozumiem, wicepre-
zesów i dyrektorów… Tak?

(Senator Janusz Sepio³: Nie, nie, tylko wicepre-
zesów.)

Aha, tylko wiceprezesów. A dyrektorów?
(Senator Janusz Sepio³: Prezes.)
Powo³uje ich prezes?
(Senator Janusz Sepio³: Powo³uje ich na pod-

stawie konkursu.)
Dobrze, to ja siê z tego pytania wycofam, bo

w takim razie tutaj wkrad³ siê b³¹d, jeœli chodzi
o moje rozumienie tej ustawy. Proszê wybaczyæ.

Wobec tego tylko krótki komentarz w sprawie
kolegialnoœci. Mianowicie jest jedna instytucja,
szeroko znana w Polsce, czyli regionalne izby ob-
rachunkowe, która równie¿ w ten sam sposób,
kolegialnie, podejmuje decyzje. I tam nie ma tego
niebezpieczeñstwa, które pan wskazywa³, ¿e oto
cz³onkowie kolegium s¹ zbyt niesamodzielni
w stosunku do prezesa, wobec czego bêd¹ podej-
mowali tylko i wy³¹cznie takie decyzje, jakie pre-
zes chcia³by widzieæ. Moje pytanie byæ mo¿e bar-
dziej odnosi siê do pañskiej opinii, niekoniecznie
chodzi o odpowiedŸ pana jako sprawozdawcy. Czy
bra³by pan odpowiedzialnoœæ za instytucjê, w któ-
rej najwa¿niejsze miejsca w strukturze tej insty-
tucji obsadza osoba zupe³nie od pana niezale¿na?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam dwa py-

tania.
Czy komisja zastanawia³a siê podczas swojej

pracy nad takim tematem: czy to w³aœciwe, ¿eby
to Sejm, a nie prezes NIK, ustala³ strukturê orga-
nizacyjn¹ tej izby? Bo w tym rozdaniu to Sejm bê-
dzie ustala³ strukturê organizacyjn¹ NIK. S¹dzê,
¿e jest to niew³aœciwe, bo to prezes NIK powinien
organizowaæ prace izby.

Nastêpne moje pytanie jest takie: czy zasadne
jest, aby konstytucyjny organ pañstwa oddawaæ
do kontroli prywatnym firmom audytorskim? Jak
wiemy, w tym momencie na rynku s¹ prywatne fir-
my audytorskie i ci prywatni audytorzy bêd¹ kon-
trolowaæ organ pañstwa, konstytucyjny organ
pañstwa. Czy jest to zasadne? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Janusz Sepio³:

Pan senator Gruszka pyta³, czy by³ jakiœ prece-
dens dotycz¹cy niepowo³ywania prezesów. Ja nie
znam takiego przypadku. Chyba nie by³o prece-
densu, ¿eby nie dochodzi³o do obsady takiego sta-
nowiska.

A czy tutaj jest jakaœ wewnêtrzna sprzecz-
noœæ? Zwróæmy uwagê, i¿ ta ró¿na d³ugoœæ ka-
dencji prezesa i wiceprezesów oznacza, ¿e ka¿dy
z prezesów w trakcie swojej kadencji bêdzie pra-
cowa³ z szeœcioma wiceprezesami. To znaczy, ¿e
ka¿dy bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wp³ywania na
swoich wspó³pracowników, bo w trakcie jego
kadencji przypadnie czas, kiedy bêdzie sk³ada³
do marsza³ka Sejmu wniosek o powo³anie wice-
prezesów.

Pan senator Banaœ wspomina³ o RIO i o kole-
gialnoœci. Myœlê, ¿e to rozwi¹zanie tylko wzmac-
nia tê kolegialnoœæ, która jest obecnie. Je¿eli jest
to kolegium osób w pewnym sensie równych sobie
czy o mniejszej zale¿noœci s³u¿bowej, to mo¿e to
s³u¿yæ tej idei.

Kolejne pytanie. Zaraz, coœ tu jeszcze mam za-
notowane, a mi umknê³o. Przepraszam, ale tak
napisa³em, ¿e nie potrafiê tego przeczytaæ.

(Senator Kazimierz Kleina: …zewnêtrzny.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Trudno odpowie-

dzieæ na to pytanie.)
Aha, ju¿ wiem, kwestia odpowiedzialnoœci.

Wie pan, ja to prze¿y³em, przekona³em siê
o tym na w³asnej skórze, poniewa¿ jako mar-
sza³ek mia³em piêcioosobowy zarz¹d, którego
cz³onkowie pochodzili z ró¿nych opcji politycz-
nych.

(Senator Grzegorz Banaœ: To jest zupe³nie coœ
innego.)

No, ale w ka¿dym razie nie by³o tak, ¿e to byli
moi zastêpcy. To by³o zarz¹dzanie zbiorowe, w pe-
wnym sensie kolegialne.

(Senator Jan Dobrzyñski: …ci¹gle pan musia³
ustêpowaæ jako marsza³ek.)

(Weso³oœæ na sali)
Zdarza³y siê przypadki, w których ustêpowa-

³em, ale zdarza³o siê i tak, ¿e dzia³o siê to inaczej.
Pan senator Cichosz pyta³, czy to jest w³aœciwe,

¿e Sejm ustala strukturê izby. Przecie¿ NIK jest
tak¹ instytucj¹, przede wszystkim dla Sejmu, on
kontroluje to, jak dzia³aj¹ wszystkie ustawy, któ-
re Sejm uchwala, a wiêc chyba doœæ naturalne
jest to, ¿e Sejm jako…

(Senator Stanis³aw Gogacz: …nie Sejm powi-
nien kierowaæ.)

On nie kieruje bezpoœrednio, on stwarza pod-
stawowe ramy dla funkcjonowania NIK. Wydaje
mi siê, ¿e to jest ca³kowicie naturalne.

Jeœli zaœ chodzi o audyt, to ta sprawa by³a
ju¿ tyle razy poruszana, ¿e wydaje mi siê, ¿e
w œwietle mojej wiedzy ju¿ j¹ wyjaœni³em. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Niestety znowu wrócê do audytu, ale chodzi mi

o tak¹ sprawê, bo nie doczyta³em tego w ustawie.
Jaki jest los wniosków z audytu? Z tego, co rozu-
miem, otrzymuje je marsza³ek Sejmu. A co siê
dzieje, gdy bêd¹ tam jakieœ, powiedzmy, powa¿ne
zarzuty o niegospodarnoœci Najwy¿szej Izby Kon-
troli? Jeœli Najwy¿sza Izba Kontroli ma jakieœ za-
rzuty wobec kontrolowanych instytucji, to oczy-
wiœcie sk³ada wniosek do prokuratora. A co tutaj?
Je¿eli we wnioskach bêd¹ jakieœ powa¿ne zarzuty
wobec Najwy¿szej Izby Kontroli, to co bêdzie siê
dzia³o z tymi wnioskami, jak siê potocz¹ dalsze lo-
sy tych zarzutów. Czy to bêdzie tylko w rêku mar-
sza³ka Sejmu, czy ewentualnie… W ustawie tego
nie doczyta³em.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo.
Wrócê do swojego pytania, bo pan senator tro-

chê mnie zby³. Ja pyta³em o instytucje prywatne,
które bêd¹ kontrolowaæ NIK. Pan senator poda³
przyk³ad Pañstwowej Inspekcji Pracy. Nie jestem
do koñca pewny, czy Pañstwowa Inspekcja Pracy
jest firm¹ prywatn¹, czy pañstwow¹, nie chcê tego
w tej chwili rozstrzygaæ, ale fakt jest faktem, ¿e
mo¿e to byæ firma prywatna, która bêdzie kontro-
lowana na przyk³ad przy okazji prywatyzacji. Czy
mo¿e to wp³yn¹æ, a je¿eli tak, to w jaki sposób, na
prace NIK, na wyniki kontroli? Je¿eli nie, to pro-
szê uzasadniæ, dlaczego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym spytaæ pana senatora sprawozdaw-

cê o art. 12a, chodzi o te wspólne kontrole NIK
i naczelnych organów kontroli Wspólnoty i po-
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szczególnych pañstw. Czy pan senator nie uwa¿a,
¿e mo¿e to budziæ pewne w¹tpliwoœci? Chcia³bym
spytaæ, czy jest na ten temat jakaœ opinia, cho-
cia¿by generalnego inspektora ochrony danych
osobowych. Przecie¿ mog¹ siê pojawiæ sytuacje,
w których jakieœ informacje niejawne, co do któ-
rych niekoniecznie chcielibyœmy, aby je ktoœ po-
zyskiwa³, mog¹ dotrzeæ na przyk³ad do pañstw
trzecich.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Co z wnioskami z audytu? Wnioski z audytu

mog¹ stanowiæ podstawê do ró¿nych dzia³añ na-
prawczych i stanowi¹ tak¿e element oceny, której
co roku dokonuje Sejm, przyjmuj¹c sprawozda-
nie z dzia³alnoœci NIK.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: W³aœ-
nie. Z dzia³alnoœci czy z wykonania bud¿etu? To
jest kwestia…)

Nie, z dzia³alnoœci, a kwestia wykonania bu-
d¿etu wp³ywa na pog³êbienie tej oceny i daje
pe³niejszy obraz dzia³ania izby. Z tego, co rozu-
miem, audyt ma po prostu wzbogaciæ raport, któ-
ry jest co roku przedstawiany Izbie. To jest jego
najwiêkszy walor.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Za ile
pieniêdzy?)

Za ile pieniêdzy, to ja nie wiem i w tej chwili NIK
te¿ chyba nie jest w stanie na to pytanie odpowie-
dzieæ, bo nikt nigdy nie bada³ NIK w takim zakre-
sie. Mo¿emy popatrzeæ, jakie s¹ koszty audytu
w instytucji o zbli¿onym bud¿ecie, z tego mo¿na
by coœ wnioskowaæ, ale tutaj na pewno bêdzie to
robione po raz pierwszy i to mo¿e mieæ znaczenie
dla ceny.

Pan senator Wojciechowski wraca do tego, czy
jest w ogóle dopuszczalne, ¿eby instytucjê pañ-
stwow¹ kontrolowa³a instytucja prywatna.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e…

(Senator Ryszard Bender: G³upota.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o ciszê.)
…firmy audytorskie to s¹ bardzo specyficzne

firmy zaufania publicznego i istniej¹ inne instytu-
cje pañstwa, które s¹ kontrolowane przez firmy
audytorskie, tak ¿e nie wydaje mi siê, ¿eby to
stwarza³o jak¹œ trudnoœæ.

Pojawi³o siê pytanie dotycz¹ce art. 12a, o to, czy
to rodzi jakieœ zagro¿enie dla ochrony danych
osobowych. W innej czêœci ustawy jest ca³y w¹tek
dotycz¹cy ochrony danych osobowych, zreszt¹
jest to te¿ element wprowadzonych zmian, wiêc

nie s¹dzê, ¿eby akurat ten artyku³ stwarza³ jakieœ
zagro¿enie. Czego nale¿y siê spodziewaæ? Czego
to mo¿e dotyczyæ? To mo¿e dotyczyæ przede wszy-
stkim trybu, sposobu, gospodarnoœci wydatko-
wania œrodków europejskich. Je¿eli s¹ podejmo-
wane przekrojowe kontrole w ró¿nych krajach eu-
ropejskich, to jest chyba zrozumia³e, ¿e równie¿
nasza instytucja kontrolna w³¹cza siê w takie pro-
jekty. To jest g³ówna motywacja tego przepisu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Sprawozdawco, widzimy, ¿e na sali naj-

wiêcej kontrowersji budzi audyt i kwestia tego,
kto ma go wykonywaæ. W konstytucji jest mowa
o tym, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli przedk³ada Sej-
mowi odpowiednie dokumenty. Czy w trakcie
prac komisji nie by³o chwili refleksji nad tym, aby
w ramach nowej ustawy powo³aæ komisjê na przy-
k³ad na wzór sta³ej sejmowej komisji do spraw
s³u¿b…

(SenatorPiotrAndrzejewski: Audytusejmowego.)
…bezpieczeñstwa? Tak to siê chyba nazywa.

By³aby to komisja, która mia³aby mo¿liwoœæ
wgl¹du wy³¹cznie w sprawy finansowe, ewentual-
nie mog³aby siê wspomagaæ doradcami, przy
czym zakres kontroli by³by w³adczy dla sta³ej ko-
misji sejmowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jeszcze pan senator Meres.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w art. 50… Chodzi mi o rezyg-

nacjê z protoko³u kontroli.
(Senator Janusz Sepio³: Przepraszam, ale nie

s³yszê.)
Nastêpuje rezygnacja z protoko³u kontroli.

Art. 53 ust. 1 pkt 4 mówi jednak o tym, ¿e wy-
st¹pienie pokontrolne zawiera opis stanu faktycz-
nego itd. Czyli w zasadzie w wyst¹pieniu pokon-
trolnym zawarty jest element protoko³u albo takie
stwierdzenia, które wyczerpuj¹ znamiona proto-
ko³u. Czy w zwi¹zku z tym, bior¹c pod uwagê rów-
nie¿ art. 54 ust. 1, który mówi o terminie wniesie-
nia zastrze¿eñ – tam jest dwadzieœcia jeden dni,
czyli czternaœcie z poprzedniego stanu plus sie-
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dem – nie chodzi³o tu przede wszystkim o to, ¿eby
uproœciæ procedurê i jednoczeœnie, nie trac¹c nic
z efektywnoœci, dopasowaæ j¹ do tego, jaki stan
faktyczny powinien byæ poprzez zalecenia popra-
wiony? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Mo¿e ja jeszcze pozwolê sobie zadaæ panu sena-

torowi pytanie.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, nie rozumiem, sk¹d siê bierze
ten straszny upór, a¿eby nie uwzglêdniæ prostego
zapisu tam, gdzie mówimy o audycie. Ja rozu-
miem, ¿e audyt dotycz¹cy finansów Najwy¿szej Iz-
by Kontroli mo¿e podlegaæ… No, ktoœ z zewn¹trz
mo¿e to sprawdzaæ. Komisje sejmowe s³abo siê
w tym orientuj¹, powiedzmy sobie szczerze. A wiêc
chyba nie da³oby siê tak zrobiæ. Dobra, niech bê-
dzie audyt zewnêtrzny. Ale dlaczego nie mo¿emy
zapisaæ jednoznacznie, ¿e dokumenty kontrolne
s¹ dla audytora zewnêtrznego niedostêpne? Dla-
czego piszemy „celowoœæ”? Jak mo¿na oceniæ celo-
woœæ bez sprawdzania dokumentów kontrolnych?
Przepraszam bardzo, ale to po prostu w tym mo-
mencie jest niemo¿liwe. Ilu kontrolerów pracowa³o
i jaka by³a celowoœæ tego wszystkiego – takie pyta-
nia nasuwaj¹ siê natychmiast. To mo¿e jednak za-
piszmy, ¿e to dotyczy tylko finansów, a nie wgl¹du
w sprawy dotycz¹ce podstawowej dzia³alnoœci Naj-
wy¿szej Izby Kontroli.

Senator Janusz Sepio³:

Pan senator Gruszka pyta³, czy nie pojawi³a siê
idea komisji czy podkomisji sta³ej do spraw audy-
tu w Sejmie. Nie, taka idea siê nie pojawi³a. Ale, co
podkreœlano w czasie dyskusji, do wnikliwej kon-
troli finansowej pos³owie najczêœciej nie s¹ przy-
gotowani, Komisja do spraw Kontroli Pañstwowej
jest s³abo przygotowana do wykonywania takiej
kontroli. Mo¿e to jest jakieœ rozwi¹zanie – trudno
mi powiedzieæ.

A jeœli idzie o pytanie pana senatora Meresa, to
tak, Panie Senatorze. O to g³ównie chodzi, ¿eby
przez integracjê dokumentów skróciæ i uproœciæ
proces, oczywiœcie bez utraty wa¿nego elementu,
jakim jest ustalenie stanu.

Panie Marsza³ku, ale sk¹d siê bierze upór, to ja
na takie pytanie nie potrafiê odpowiedzieæ, bo ono
wkracza w jakieœ kategorie psychologiczne. Pyta-
nie, dlaczego nie mo¿na, raczej jest pytaniem do
Izby, a nie do mnie jako do sprawozdawcy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pytanie ma jeszcze pan senator Wojciechow-
ski. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Kto ponosi fak-

tyczn¹ odpowiedzialnoœæ za dzia³alnoœæ NIK? Bo
na pewno, w myœl nowej ustawy, nie prezes, któ-
remu nie wolno dobraæ sobie zastêpców, ba, nie
wolno nawet dobraæ dyrektorów. W tej sytuacji
prezes nie ma mo¿liwoœci ponoszenia odpowie-
dzialnoœci za ludzi, na których nie ma ¿adnego
wp³ywu. A wiêc kto ponosi odpowiedzialnoœæ za
NIK? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Senatorze, ja zupe³nie nie mogê siê zgo-

dziæ z tez¹, ¿e prezes nie ponosi odpowiedzialno-
œci. Na pytanie, kto ponosi odpowiedzialnoœæ, od-
powiedŸ brzmi: ponosi j¹ prezes, dlatego ¿e to on
wnosi o powo³anie swoich wiceprezesów, to on ma
pe³n¹ zdolnoœæ wskazywania wspó³pracowników,
z którymi chce pracowaæ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jak
ktoœ marzy…)

Nie.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Ale marsza³ek mo-

¿e nie odpowiedzieæ w ci¹gu trzech miesiêcy.)
(SenatorJanDobrzyñski:Napewnonieodpowie…)
Dzisiaj te¿ powo³uje marsza³ek na wniosek pre-

zesa. To tak zostaje, tyle ¿e powo³ywani s¹ nie na
czas nieokreœlony, tylko na piêæ lat. Taka jest ró¿-
nica. A konkursy i komisje konkursowe organizu-
je prezes. On podejmuje decyzje i powo³uje na te
stanowiska, ale szuka kandydatów w drodze kon-
kursu. A wiêc uwa¿am, ¿e to nie jest tak, ¿e prezes
jest ubezw³asnowolniony. W zwi¹zku z tym to on
ponosi odpowiedzialnoœæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy w œwietle ostatnich wydarzeñ w kraju
– mam na myœli sprawê hazardow¹ i sprawê sto-
czniow¹, tak to nazwê – nie nasuwa siê panu pew-
na analogia. Ws³uchuj¹c siê w dyskusjê na sali
senackiej i odpowiedzi, których pan udziela, mam
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wra¿enie, ¿e ograniczenie Najwy¿szej Izby Kontro-
li, jeœli chodzi o wykonywanie dotychczasowych
obowi¹zków, które ona wykonywa³a bardzo spra-
wnie… Czy nie dochodzi w³aœnie do psucia prawa
i os³abienia instytucji pañstwowych, jeœli idzie
o nadzór nad innymi instytucjami pañstwowymi,
nie tylko kontrolnymi?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja bym prosi³ o pewn¹ reflek-

sjê. Wie pan, ja te¿ nie wiem, do kogo skierowaæ
pytanie o ocenê zasady kolegialnoœci czy kaden-
cyjnoœci. Znaczy przez tyle lat NIK funkcjonowa³
i ani ¿aden z jego prezesów, ani Sejm – a oczywi-
œcie jego marsza³ek jest bardzo zainteresowany
spraw¹ – nie zg³asza³ potrzeby zmiany w tym za-
kresie. Trzeba przypomnieæ, ¿e w poprzedniej ka-
dencji ta ustawa te¿ by³a nowelizowana i poprzed-
ni prezes nie zg³asza³ wtedy potrzeby zmian. Mnie
zastanawia, sk¹d siê to bierze. Ja w³aœciwie nie
wiem, do kogo to pytanie skierowaæ. W moim od-
czuciu pan senator jako sprawozdawca nie jest
najw³aœciwsz¹ osob¹. Ale prosi³bym o refleksjê na
temat tego, sk¹d nagle, po tylu latach dobrego
funkcjonowania w tym obszarze i w wielu in-
nych… Nie wiem, mo¿e nale¿a³oby myœleæ o rota-
cji – wracam do odpowiedzi pana senatora na mo-
je poprzednie pytanie – ale oczywiœcie nie o ka-
dencyjnoœci, która ma bardzo ró¿ne i na pewno
te¿ z³e implikacje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
I jeszcze pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-

rze, powiedzia³ pan, ¿e nic siê nie zmieni³o. Rozu-
miem, ¿e gdy przyjdzie nowy prezes, wybrany
w odpowiednim trybie, i nie spodoba mu siê któ-
ryœ wiceprezes, to oczywiœcie go wymieni, a jak nie
spodoba mu siê któryœ dyrektor, to – tak jak jest
obecnie, bo nic siê nie zmienia – oczywiœcie te¿ go
wymieni. Skoro tak jest, to w takim razie moje
obawy by³y nies³uszne.

I kolejna rzecz. Powiedzia³ pan, Panie Senato-
rze, ¿e protoko³y NIK s¹ kopalni¹ wiedzy o pañ-
stwie. Czy te protoko³y nadal bêd¹ tak¹ kopalni¹
wiedzy o pañstwie? Czy zawê¿enie tych protoko-
³ów nie bêdzie powodowaæ ukrycia okreœlonych

faktów i okreœlonych dzia³añ, które istniej¹
w pañstwie? Ogranicz¹ siê bowiem do zaleceñ ty-
pu, nie wiem, wzmocniæ kontrolê, wzmocniæ nad-
zór i zapewniæ posi³ki regeneracyjne. Ale nie bê-
dzie wiadomo, co faktycznie w tej instytucji siê
dzia³o. Po pierwsze, bêdzie to prowadziæ do powie-
rzchownoœci kontroli, a po drugie, fakty, które
wynikaj¹ z kontroli, nie bêd¹ znane opinii publi-
cznej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo o odpowiedŸ.

Senator Janusz Sepio³:
Jeœli idzie o pytanie pana senatora Pupy, czy

widzê jakieœ analogie pomiêdzy t¹ ustaw¹ a usta-
w¹ hazardow¹, to ja ich nie widzê. To, ¿e jest to
psucie prawa, to jest pana ocena polityczna, do
której jako sprawozdawca siê nie ustosunkujê.

Podobny problem mam z pytaniem pana sena-
tora Ortyla o refleksjê, sk¹d siê to bierze.

(G³os z sali: Prezes Seku³a chcia³ zaistnieæ.)
Móg³bym odpowiedzieæ na to tak: jeœli coœ fun-

kcjonuje dobrze, to mo¿e jeszcze funkcjonowaæ
lepiej. (Weso³oœæ na sali) (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Poezja!)
Zaœ pan senator Wojciechowski pyta³, co bê-

dzie, jak przyjdzie prezes i bêdzie chcia³ wymieniæ
wspó³pracowników. Bêdzie móg³ ich wymieniæ,
jeœli bêdzie mia³ istotne zastrze¿enia do ich pracy,
które s¹ opisane w ustawie. Bo tam s¹ wymienio-
ne przypadki, w których mo¿e on wnosiæ o odwo-
³anie. No i wtedy bêdzie móg³ ich zmieniæ.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czyli nic siê
nie zmieni³o.)

W tej sprawie jest jasnoœæ: je¿eli chodzi o ka-
dencyjnoœæ, to za tym oczywiœcie idzie istotna
zmiana funkcjonowania kierownictwa. Tak, to, ¿e
jest kadencyjnoœæ, oczywiœcie oznacza zmianê
kierownictwa, ale tryb jego powo³ywania jest taki,
jaki by³. Rozró¿nijmy te dwa aspekty.

Powiedzia³ pan, ¿e protoko³y s¹ kopalni¹ wie-
dzy o pañstwie. Czy bêd¹ takim Ÿród³em w dal-
szym ci¹gu? W moim przekonaniu tak, bo prze-
cie¿ inna redakcja, zintegrowanie dwóch doku-
mentów nie oznacza, ¿e one maj¹ byæ ubo¿sze. Tu
chyba dosz³o do ca³kowicie z³ego zrozumienia in-
tencji tego przepisu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Chyba mogê podziêkowaæ panu senatorowi.
(Senator Janusz Sepio³: Ja te¿ dziêkujê bardzo.)
I mogê poprosiæ pana prezesa Jezierskiego.
Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Palikotyzacja prawa.)
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Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na wstêpie chcia³bym przedstawiæ kilka uwag

ogólnych zwi¹zanych z proponowan¹ nowelizacj¹.
Przede wszystkim bardzo dziêkujê panu sena-

torowi sprawozdawcy za uwagi dotycz¹ce Najwy¿-
szej Izby Kontroli, jej funkcjonowania i osi¹ga-
nych efektów. Dziêkujê te¿ za wyjaœnienie wielu
problemów, które pojawi³y siê w pytaniach.
W wielu momentach trafnie zosta³o oddane to, co
ta nowelizacja niesie i z jakimi problemami rów-
nie¿ ona siê boryka.

W ubieg³ym tygodniu przes³a³em pañstwu ob-
szerny list wskazuj¹cy na wszystkie kontrower-
syjne przepisy, które uchwali³ Sejm w szerokiej
nowelizacji dotycz¹cej Najwy¿szej Izby Kontroli.
Teraz chcia³bym, ju¿ w skrócie, przedstawiæ te
najbardziej kontrowersyjne.

Niektóre z nich to, niestety, rozwi¹zania nie-
dobre, stwarzaj¹ce sytuacje zagra¿aj¹ce bezpie-
czeñstwu pañstwa i gro¿¹ce jakoœci kontroli pañ-
stwowej, os³abiaj¹ce tê jakoœæ.

Znalaz³o siê w tej nowelizacji te¿ wiele przepi-
sów potrzebnych, które usprawni¹ funkcjonowa-
nie Najwy¿szej Izby Kontroli, a przede wszystkim
dostosuj¹ ca³okszta³t procedury kontrolnej do
wymogów konstytucji.

Jednak czêœæ poprawek zg³oszonych przez po-
s³ów i uchwalonych przez Sejm – poza tym, ¿e nie-
sie zagro¿enia, o których mówiê – mo¿e byæ sprze-
czna z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Na
to zwraca³o uwagê wielu ekspertów, w tym eks-
perci sejmowi, z Biura Analiz Sejmowych. Pan se-
nator Ryszka pyta³ o te ekspertyzy. Otó¿ by³y to
ekspertyzy zamówione przez Komisjê do spraw
Kontroli Pañstwowej, by³y to opinie ekspertów,
konstytucjonalistów, którzy wystêpowali na ot-
wartym posiedzeniu Kolegium Najwy¿szej Izby
Kontroli. Jak mówiê, to byli eksperci sejmowi,
z Kancelarii Sejmu, i eksperci Najwy¿szej Izby
Kontroli. I wszyscy oni wskazywali na szereg roz-
wi¹zañ, które mog¹ naruszaæ postanowienia kon-
stytucji.

Wysoki Senacie, teraz przechodzê ju¿ do kon-
kretów.

Nie bacz¹c na treœæ konstytucyjnego art. 204,
który opisuje sposób pozyskiwania przez Sejm in-
formacji o funkcjonowaniu, o pracy Najwy¿szej Iz-
by Kontroli, pos³owie postanowili wprowadziæ
w odniesieniu do konstytucyjnego organu, jakim
jest NIK, audyt zewnêtrzny i powierzyæ go prywat-
nym firmom. Ja wielokrotnie deklarowa³em, ¿e
nie mam nic przeciwko zewnêtrznemu audytowi
Najwy¿szej Izby Kontroli, ale pod warunkiem, ¿e
przepisy dotycz¹ce tego audytu bêd¹ precyzyjne
i bêd¹ wyklucza³y mo¿liwoœæ ingerowania zewnê-
trznego audytora w proces kontrolny, w planowa-
nie kontroli i w ustalenia kontrolne. I wszyscy, za-

równo wystêpuj¹cy do tej pory w Sejmie wniosko-
dawcy, jak równie¿ eksperci na posiedzeniu se-
nackiej komisji, która pracowa³a nad t¹ uchwalo-
n¹ przez Sejm nowelizacj¹, deklaruj¹, ¿e nie chc¹
takiej ingerencji, niemniej jednak nie uda³o siê te-
go zapisaæ wprost. Pan marsza³ek Romaszewski
przed chwil¹ zwróci³ na to uwagê w sposób bardzo
klarowny: gdyby wprowadziæ przepis, który mówi
wprost, ¿e dzia³alnoœæ zewnêtrznego audytora nie
mo¿e dotyczyæ obszaru kontroli, to by³oby to ju¿
jakimœ zabezpieczeniem. My proponujemy ca³e
sformu³owanie tego artyku³u dotycz¹cego kon-
troli zewnêtrznej, które precyzyjnie wskazuje,
czym taki audytor móg³by siê zajmowaæ, ale ju¿
choæby taka w³aœnie konkluzja, o jakiej mówi³ pan
senator Romaszewski, dawa³aby gwarancjê tego,
¿e audytor zewnêtrzny nie wejdzie w proces kon-
troli. Niemniej jednak, mimo wszystkich deklara-
cji, tego zapisu do tej pory, niestety, nie wprowa-
dzono. Dotychczasowy zapis, który znalaz³ siê
w uchwalonej przez Sejm nowelizacji, niesie za
sob¹ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pañstwa. Iz-
ba kontroluje bowiem procesy prywatyzacyjne,
zagadnienia z zakresu obrony narodowej i bezpie-
czeñstwa wewnêtrznego, energetyki, systemów
informatycznych itd., itd., jeœli wiêc prywatny au-
dytor mia³by dostêp do akt kontroli – a w sytuacji
takich zapisów, niestety, taka interpretacja jest
mo¿liwa – grozi³oby to wprost bezpieczeñstwu
pañstwa. Dlatego ponownie sk³adam propozycjê –
ponownie wobec tego, co przedstawia³em na po-
siedzeniu komisji – aby te przepisy po prostu do-
precyzowaæ i zapisaæ w nich wprost tê podstawo-
w¹ zasadê: audytor zewnêtrzny nie ma wgl¹du
w proces kontrolny.

Kolejna sprawa, która budzi niepokój, to spo-
sób powo³ywania wiceprezesów. Niestety, Panie
Senatorze Sprawozdawco, w tym projekcie… W³a-
œciwie w tym projekcie zak³adano, ¿e nie bêdzie
tak, jak pan to rozumie. W tym projekcie zak³ada-
no, ¿e wiceprezes mo¿e byæ powo³ywany bez
wniosku prezesa. Sejm co prawda na ostatnim
posiedzeniu ten przepis wykluczy³, ale niektórzy
senatorowie na ostatnim posiedzeniu komisji po-
nownie zg³osili tak¹ poprawkê. W zwi¹zku z tym
jeœliby ta poprawka zosta³a przeg³osowana, wró-
cilibyœmy do sytuacji, ¿e marsza³ek powo³uje wi-
ceprezesa w ci¹gu trzech miesiêcy na wniosek
prezesa, ale je¿eli marsza³ek zaniecha rozpatrze-
nia tego wniosku, to wiêkszoœæ sejmowa uzyska
prawo do powo³ania wiceprezesa ju¿ bez wniosku
prezesa. A wiêc to nie jest niestety tak, jak pan se-
nator to zrozumia³. Ta konstrukcja z punktu wi-
dzenia logiki jest przedziwna, bo oto marsza³ek
w wyniku w³asnego zaniechania uzyskuje dodat-
kowe uprawnienia. A poza tym ona nie przeciw-
dzia³a sytuacji, jaka mia³a miejsce, mianowicie
sytuacji rzeczywistego braku wymaganej liczby
wiceprezesów w stosunku do zapisów ustawy.
Tylko ¿e w tej rzeczywistej sytuacji ów brak nie
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wynika³ z zaniechania prezesa, a wynika³ w³aœnie
z faktu, ¿e to marsza³ek nie rozpatrywa³ wniosków
prezesa. A wiêc t¹ poprawk¹ próbuje siê naprawiæ
nie tak¹ sytuacjê, jaka mia³a miejsce. Gdyby zapi-
saæ to, co powiedzia³ pan senator sprawozdawca,
to znaczy ¿e tak¹ procedurê wdra¿a siê w sytuacji,
gdy to prezes przez trzy miesi¹ce nie sk³ada
wniosku, to ja bym nie protestowa³ – uzna³bym, ¿e
to jest jak najbardziej logiczne. Ale niestety, tak
nie jest, jest wrêcz odwrotnie. Jak mówiê, jest
wrêcz odwrotnie. Je¿eli wiêc ta poprawka zosta-
nie przez Senat przyjêta, wrócimy do sytuacji, ja-
ka mia³a miejsce przed trzecim czytaniem w Se-
jmie, po drugim czytaniu, mianowicie do tego, ¿e
to po z³o¿eniu przez prezesa wniosku i wskutek je-
go nierozpatrzenia marsza³ek czy raczej wiêk-
szoœæ sejmowa uzyskuje uprawnienia do powo³a-
nia wiceprezesa bez wniosku prezesa.

Powo³ywani w taki sposób wiceprezesi – gdyby
do takiego powo³ania dosz³o – si³¹ rzeczy mieliby
podstawy do zachowañ, jakie by³yby nieakcepto-
wane przez prezesa. Oni mogliby bardzo ³atwo
tworzyæ w³asne ksiêstwa, na co zwraca³em uwa-
gê, oni byliby… No, przede wszystkim mogliby zo-
staæ powo³ani tacy ludzie, którzy nie zostaliby
przez prezesa zaakceptowani, a wówczas trudno
sobie wyobraziæ sprawne kierowanie tak¹ insty-
tucj¹, instytucj¹, która ma konstytucyjn¹ nieza-
le¿noœæ, samodzielnoœæ wobec Sejmu. Bo przypo-
minam, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli podlega Sej-
mowi, ale Trybuna³ Konstytucyjny wyraŸnie
okreœli³ ramy tej podleg³oœci i wypowiedzia³ siê, ¿e
ta izba jest instytucj¹ samodzieln¹ wzglêdem Se-
jmu.

W moim przekonaniu kolejne rozwi¹zanie za-
proponowane w tej nowelizacji narusza samo-
dzielnoœæ NIK – to jest w³aœnie tak g³êbokie ingero-
wanie w strukturê organizacyjn¹ izby… To jest
przepis, który jest dla mnie niezrozumia³y, dlate-
go ¿e poprzez niego chce siê za³atwiæ zupe³nie in-
n¹ sprawê. Intencj¹ jest powi¹zanie statusu mia-
nowania z wykonywaniem funkcji kontrolnych.
Wszyscy zgadzamy siê z tym, ¿e to jest s³uszny po-
mys³, ¿e tak trzeba zrobiæ. Rzeczywiœcie, dzisiaj,
w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie, tak nie jest.
Tylko dlaczego zamiast zapisaæ w ustawie wprost,
¿e stosunek pracy, jeœli chodzi o kontrolera, jest
nawi¹zywany na podstawie mianowania,
a wszyscy inni pracuj¹ na podstawie normalnego
stosunku pracy, to próbuje siê poœrednio, po-
przez zmianê organizacji izby, wymusiæ takie roz-
wi¹zanie? I to jest w³aœnie taka sytuacja, o której
Trybuna³ Konstytucyjny mówi³, ¿e narusza nieza-
le¿noœæ, narusza samodzielnoœæ izby wzglêdem
Sejmu.

Warto te¿ kilka s³ów poœwiêciæ zaproponowa-
nej, nowej procedurze kontrolnej. W moim prze-
konaniu, tak jak w paru innych kwestiach,

o czym zreszt¹ mówi³ pan senator sprawozdawca,
ona mo¿e przynieœæ pewne efekty pozytywne, ale
niestety jest obawa, ¿e wyrz¹dzi du¿o wiêcej z³a
ni¿ przyniesie po¿ytku. Tak jest w przypadku ka-
dencyjnoœci dyrektorów, tak jest te¿ w³aœnie
w przypadku tej zaproponowanej procedury. Pan
senator sprawozdawca bardzo trafnie podkreœli³
obawy zwi¹zane z t¹ procedur¹, kwestiê pozba-
wienia tego fundamentu, na którym dzisiaj stoi iz-
ba, czyli obopólnie ustalonego stanu faktycznego.
To, ¿e zaproponowana procedura ca³kowicie eli-
minuje podpis kontrolowanego pod stwierdze-
niem stanu faktycznego, mo¿e bardzo ³atwo do-
prowadziæ do koniecznoœci powtarzania ca³ych
kontroli i pan to bardzo ³adnie wyeksponowa³.
Mo¿e to doprowadziæ nie tylko do tego, ¿e nie bê-
dzie uproszczenia, ale i do skomplikowania, prze-
d³u¿enia ca³ego tego procesu. Jest wiêc du¿a oba-
wa, ¿e intencje wnioskodawców niestety nie zo-
stan¹ zrealizowane. Poza tym pogorszy to, w prze-
konaniu naszym i nie tylko w naszym, bo równie¿
kontrolowanych, którzy ju¿ siê wypowiedzieli na
ten temat… Przedstawiciele Ministerstwa Finan-
sów w ramach procedury przegl¹du partnerskie-
go równie¿ byli o to pytani przez zewnêtrznych
ekspertów i wyrazili pogl¹d, ¿e woleliby jeden do-
kument, ale bardzo siê obawiaj¹, ¿e w wyniku
wprowadzenia takiego rozwi¹zania ministerstwo
zostanie pozbawione tego wszystkiego, co dzisiaj
gwarantuje procedura, i ¿e ta procedura równie¿
dla kontrolowanego bêdzie gorsza, a nie lepsza.
No ale to, co jest dla mnie najistotniejsze, to fakt,
¿e przede wszystkim mo¿e ona utrudniæ obiekty-
wne i precyzyjne dokonywanie ustaleñ, a potem,
na tej podstawie, ocenianie i wnioskowanie.
W zwi¹zku z tym dotychczasowy dorobek izby mo-
¿e byæ powa¿nie zagro¿ony, mo¿e byæ tak, ¿e to,
czym wszyscy siê cieszymy od wielu lat, czyli do-
bre funkcjonowanie Najwy¿szej Izby Kontroli, zo-
stanie zaprzepaszczone.

I sprawa, o której w zasadzie ju¿ nie chcia³em
mówiæ, ale pañstwo senatorowie poœwiêcili jej
wiele miejsca w swoich pytaniach i uwagach, to
jest kwestia kadencyjnoœci dyrektorów i wicedy-
rektorów. Poza plusami, o których mówi³ pan se-
nator sprawozdawca, bo niew¹tpliwie takie te¿
mog¹ byæ, ja tu widzê du¿o zagro¿eñ. Rzeczywi-
œcie jest tak, jak pan mówi, ¿e w ka¿dej instytucji
s¹ osoby ciesz¹ce siê mocnym statusem, osoby,
które za d³ugo zachowuj¹ swoje stanowiska. My
w NIK te¿ mamy takich, ja tego nie kwestionujê.
Ka¿dy z ostatnich czterech ¿yj¹cych prezesów by³
w takiej sytuacji, ¿e chcia³ siê pozbyæ dyrektorów.
I w koñcu siê ich pozbywa³, ale trwa³o to d³ugo.
Tylko ¿e takich przypadków jest niewiele – jeden,
dwa. Czy warto dla pozosta³ych trzydziestu dy-
rektorów i oko³o siedemdziesiêciu wicedyrekto-
rów wprowadzaæ system, który zniszczy to, co
funkcjonuje dobrze, czyli du¿¹ niezale¿noœæ tych
osób, pozwalaj¹c¹ im na dokonywanie odwa¿-
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nych ustaleñ i odwa¿nych wnioskowañ? W tej
ustawie jest szereg przepisów, które mog¹ napra-
wiæ pewne mankamenty dotychczasowej ustawy,
ale one dotycz¹ kilku procent czy nawet czasem
mniej ni¿ jednego procenta zdarzaj¹cych siê przy-
padków. Tak jest z procedur¹ kontradyktoryjn¹.
Czy warto dla tego jednego, jeœli chodzi o procedu-
rê kontradyktoryjn¹, procenta, do którego mamy
jakieœ uwagi co do funkcjonowania, niszczyæ 99%
dobrze funkcjonuj¹cych przypadków? Dla ka¿de-
go z tych rozwi¹zañ, które u wnioskodawców bu-
dzi³y w¹tpliwoœci, zaproponowaliœmy swoje roz-
wi¹zania, polepszaj¹ce tê sytuacjê, i dotyczy to ró-
wnie¿ procedury zwi¹zanej z po³¹czeniem tych
dwóch dokumentów. Niestety, one nie znalaz³y
uznania u wnioskodawcy i w koñcu równie¿
w Sejmie, który tak¹ nowelizacjê przeg³osowa³.
A to by³y g³osy i praktyków na co dzieñ realizu-
j¹cych tê dzisiejsz¹ ustawê, i teoretyków prawa,
w olbrzymiej wiêkszoœci wskazuj¹cych na szereg
zagro¿eñ, które przynosz¹ tamte rozwi¹zania.

Jest te¿pewnenieporozumieniedotycz¹cepowo-
³ywania cz³onków kolegium. Dzisiejsze kolegium
sk³ada siê z ca³ego kierownictwa, czyli prezesa, wi-
ceprezesów i dyrektora generalnego, którzy wcho-
dz¹ w sk³ad kolegium z mocy ustawy, oraz czterna-
stu cz³onków kolegium powo³ywanych przez mar-
sza³ka Sejmu na wniosek prezesa. Z tych czterna-
stu siedmiu to s¹ dyrektorzy lub doradcy prezesa
Najwy¿szej Izby Kontroli a kolejna siódemka to s¹
przedstawiciele nauk prawnych lub ekonomicz-
nych. Tych siedmiu profesorów jest zupe³nie nieza-
le¿nych od prezesa, zaœ siedmiu dyrektorów oczy-
wiœcie pozostaje w stosunku s³u¿bowym z preze-
sem, ale ustawa mówi, ¿e nie w zakresie swojej pra-
cy kolegium. Wszystkie rozstrzygniêcia kolegium
dokonywane s¹ w g³osowaniach tajnych, wiêc ci dy-
rektorzy ciesz¹ siê pewn¹ niezale¿noœci¹. Zreszt¹
oni powo³ywani s¹ na trzyletni¹ kadencjê.

Ja tê kolegialnoœæ rozumiem du¿o szerzej ni¿
tylko jako samo funkcjonowanie kolegium. Rozu-
miem j¹ jako ca³y tryb dochodzenia do ostatecz-
nych wyników kontroli. Zmiana dotycz¹ca proce-
dury, czyli po³¹czenie tych dwóch dokumentów,
zasadniczo narusza tê kolegialnoœæ w pierwszym
etapie. Dzisiaj jest tak, ¿e kontroler ustalaj¹c stan
faktyczny, ma pewn¹ dozê samodzielnoœci, bo to
on odpowiada za podpisany przez siebie protokó³,
który póŸniej jest podpisywany przez kontrolowa-
nego. Ta zmiana po pierwsze ca³kowicie likwiduje
podpis kontrolowanego, czyli pozbawia nas tego
fundamentu, wspólnie uzgodnionego stanu fak-
tycznego, a po drugie, wprowadza koniecznoœæ
przeprowadzenia pewnego uzgodnienia kontrole-
ra z jego dyrektorem, bo to oni obaj bêd¹ podpisy-
wali ten koñcowy dokument. I w taki sposób zasa-
da pewnej samodzielnoœci, jak¹ do tej pory cieszy³
siê kontroler, zostaje tutaj ca³kowicie zlikwidowa-

na. To w sposób oczywisty os³abia pozycjê kontro-
lera, a nie takie przecie¿ by³y intencje wniosko-
dawców. Wrêcz odwrotnie, w czasie prac w Sejmie
wielokrotnie podkreœlano, ¿e chcemy umocniæ
kontrolera. Tu z ca³¹ pewnoœci¹ skutek bêdzie od-
wrotny. Wprowadzono jeszcze ca³y szereg dodat-
kowych komplikacji, o których w tej chwili nie bê-
dê ju¿ pañstwu senatorom szczegó³owo opowia-
da³, ja ju¿ o nich wielokrotnie mówi³em. Gdyby
by³a taka mo¿liwoœæ, to bardzo chêtnie odpowie-
dzia³bym na wszystkie… No ale myœlê, ¿e teraz nie
czas na to.

Jeszcze jedna sprawa, która wymaga wyjaœnie-
nia. Otó¿ zasz³o pewne nieporozumienie, jeœli cho-
dzi o dyrektorów, którzy po okresie kadencji strac¹
swoje stanowiska. Zgodnie z przyjêt¹ nowelizacj¹
maj¹ oni zostaæ nie doradcami czy radcami preze-
sa, ale zwyk³ymi doradcami w jednostkach. Wiêc
to nie bêdzie tak, ¿e zajm¹ wysokie stanowiska
radców prezesa, oni zostan¹ zwyk³ymi doradcami.
Jakie to niesie niebezpieczeñstwo? Takie, ¿e oni
oprócz tego, ¿e w ostatnim okresie przed up³ywem
kadencji bêd¹ chcieli siê przypodobaæ prezesowi…
Bo tak jak pan senator sprawozdawca mówi³, je-
dnak prezes bêdzie mia³ decyduj¹cy g³os mimo
konkursu. Wiêc oni bêd¹ chcieli siê przypodobaæ
prezesowi, w zwi¹zku z czym si³¹ rzeczy bêd¹ te
swoje ustalenia chcieli ustawiaæ pod tego prezesa.
Strac¹ tê pewn¹ niezale¿noœæ, tê pewn¹ stabiliza-
cjê swojego zatrudnienia. Ale oprócz tego jest drugi
w¹tek: ich powrotu na stanowiska doradców w
tych jednostkach. Trudno sobie wyobraziæ, ¿eby
oni podejmowali nie³atwe, aczkolwiek konieczne,
decyzje kadrowe wobec osób, które nied³ugo mog¹
zostaæ ich szefami. Oni wróc¹ na pozycjê ni¿sz¹,
podleg³¹ pracownikom, którymi kieruj¹ podczas
kadencji. Wiêc to nie doœæ, ¿e spowoduje zachwia-
nie ich stabilnoœci i niezale¿noœci, to jeszcze dopro-
wadzi do wielu wewnêtrznych problemów kadro-
wych.

Wysoki Senacie! Na zakoñczenie chcê wyraziæ
swoj¹ nadziejê, ¿e Wysoki Senat, bêd¹cy stra¿ni-
kiem i wartoœci pañstwa, i w pewnej mierze kon-
stytucji, i poprawnoœci, sensownoœci zapisów two-
rzonych ustaw, dokona tych zmian, które wed³ug
mojego najg³êbszego przekonania s¹ konieczne,
aby Najwy¿sza Izba Kontroli pozosta³a instytucj¹
zaufania publicznego, ciesz¹c¹ siê takim zaufa-
niem, instytucj¹ rozwijaj¹c¹ siê, instytucj¹, która
nie tylko nad¹¿a za rozwojem pañstwa, ale w wielu
aspektach i obszarach stara siê go wyprzedziæ po
to, ¿eby w³aœnie s³u¿yæ temu pañstwu swoj¹ profe-
sjonaln¹ dzia³alnoœci¹. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku, dziêkujê, Wysoki Senacie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Czy pani minister Pitera chcia³aby zabraæ g³os?
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Proszê bardzo…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, jest pytanie...)
Ale pytania bêd¹ potem.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale ja w sprawie for-

malnej.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku, chcia³bym zapytaæ, czy bêdzie

przedstawione stanowisko marsza³ka Sejmu. Ja
myœlê, ¿e stanowisko rz¹du w tej sprawie jest nie-
istotne, bo rz¹d jest kontrolowanym – tu nawi¹zujê
do pytañ pana senatora Ryszki. Mnie bardzo inte-
resuje stanowisko marsza³ka Sejmu, a raczej nie
tyle samego marsza³ka – chocia¿ myœlê, ¿e jak by
nas zaszczyci³ obecnoœci¹, to by³oby bardzo dobrze
– ile jego umocowanego przedstawiciela. Czy bê-
dzie coœ takiego? Bo ja chcia³bym zapytaæ mar-
sza³ka, jak on odnosi siê do tych spraw.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie
widzê na sali przedstawiciela Sejmu, tak ¿e nie
s¹dzê…)

Ale ja bym prosi³, ja bym wnosi³, ¿eby taki
przedstawiciel by³ obecny, ¿eby mo¿na by³o zapy-
taæ tego, kogo ustawa dotyczy, tego, kto z ustawy
korzysta, sprawuje nadzór nad NIK, bo NIK pra-
cuje dla Sejmu. Nie ma przedstawiciela mar-
sza³ka i to bardzo Ÿle. Ja myœlê, ¿e…

(Senator Czes³aw Ryszka: To by³a ustawa po-
selska. W jakim trybie pani minister wystêpuje?)

Abstrahuj¹c od wyst¹pienia…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:

Przedstawiciele rz¹du zawsze mog¹ wzi¹æ udzia³
w posiedzeniu, tak jest generalnie ustalone.)

Istotniejsze by³oby, gdyby by³ przedstawiciel
Sejmu…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak, by³oby dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym podzieliæ te wszystkie obawy przed-

mówcy. Dla nas bardzo wa¿n¹ opini¹ bêdzie opi-
nia marsza³ka Sejmu. Trudno w tej procedurze
uwzglêdniaæ wypowiedzi przedstawicieli rz¹du,
którzy bêd¹ przecie¿ kontrolowani. Tak ¿e…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Przepra-
szam, Panie Marsza³ku, w kwestii formalnej…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, ja mo¿e przerwê te kwestie for-

malne i poproszê pani¹ minister Piterê, ¿eby siê wy-

powiedzia³a. Pañstwo mog¹ nie zadawaæ jej pytañ,
to nikogo nie wi¹¿e. S¹dzê, ¿e zwracanie siê w tej
chwili o wydelegowanie kogoœ przez marsza³ka Sej-
mu spowodowa³oby po prostu koniecznoœæ odro-
czeniaposiedzenia i bojê siê, ¿eniebylibyœmywsta-
nie rozpatrzyæ ustawy w trakcie tego posiedzenia,
a dwudziestego czwartego mija termin.

(G³os z sali: To jest w takim razie zaniechanie
marsza³ka Sejmu.)

Nie ma takiego obowi¹zku.
(G³os z sali: A przedstawiciel rz¹du…)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale proszê

nie dyskutowaæ bez zapisania siê do g³osu.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To pani w³aœnie

dyskutuje.)
(G³os z sali: Przecie¿ to pani dyskutuje.)
Proszê pañstwa, proszê o spokój.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê uspokoiæ panów senatorów, ¿e obec-

noœæ przedstawiciela rz¹du na posiedzeniu Sena-
tu wynika z procedury legislacyjnej uregulowanej
Regulaminem Sejmu. Ka¿dy projekt poselski
wp³ywa do rz¹du…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Senatu.)
(G³osy z sali: Senatu, Senatu.)
(Senator Ryszard Bender: Jesteœmy w Senacie.)
Panie Senatorze, je¿eli pozwoli mi pan doprecy-

zowaæ wypowiedŸ, to ja panu chêtnie powiem. Se-
jmu, dlatego ¿e Sejm uczestniczy³ w powstaniu te-
go projektu. To chcia³am powiedzieæ. Procedura
wygl¹da tak, ¿e projekty sejmowe wp³ywaj¹ do
rz¹du z proœb¹ o stanowisko rz¹du. I w tym trybie
rz¹d zajmowa³ stanowisko. Wiem, co mówiê.

Odpowiadaj¹c na kwestiê konstytucyjnoœci
audytu wewnêtrznego, odniosê siê wy³¹cznie do
tych propozycji, które by³y zawarte w stanowisku
rz¹du. Otó¿ kwestia audytu by³a zawarta w stano-
wisku rz¹du. I chcia³abym pañstwu przeczytaæ…
Pada³ tutaj zarzut, ¿e nie ma ekspertyz. By³y eks-
pertyzy i ¿adna z nich nie mówi³a o tym, ¿e jest to
niekonstytucyjne, ¿adna, ³¹cznie z ekspertyz¹ au-
tora ustawy z 1994 r., który stwierdzi³, ¿e ma³o, ¿e
audyt jest potrzebny, ale ¿e w ogóle potrzebna jest
nowa ustawa o NIK, poniewa¿ ta ustawa
z 1994 r.… Mogê tê ekspertyzê Wysokiej Izbie do-
starczyæ, ona jest w Biurze Studiów i Analiz Se-
jmu. Zosta³o stwierdzone, ¿e tamta ustawa zosta-
³a napisana pod rygorem innych przepisów kon-
stytucyjnych, w innych uwarunkowaniach, ¿e te-
raz jesteœmy cz³onkami Unii Europejskiej, ¿e rów-
nie¿ w tym zakresie zmieni³y siê przepisy obo-
wi¹zuj¹ce Polskê i ¿e tak naprawdê nale¿a³oby
napisaæ w ogóle now¹ ustawê o Najwy¿szej Izbie
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Kontroli. Jeœli chodzi o kwestiê audytu, to ponie-
wa¿ tej drugiej opinii nie mam, ale mam opiniê
Rz¹dowego Centrum Legislacyjnego, chcia³abym
przeczytaæ fragment tej opinii dotycz¹cy audytu:
„Analiza wykonania bud¿etu pañstwa przedk³a-
dana jest po przeprowadzeniu przez NIK corocz-
nej kontroli bud¿etowej, przy czym kontrola ta
przeprowadzana jest co do zasady w ka¿dej czêœci
bud¿etowej. Oznacza to, ¿e ka¿dy organ wykonu-
j¹cy bud¿et, ³¹cznie z podmiotami wskazanymi
w art. 121 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
z których niektóre maj¹ konstytucyjnie zagwa-
rantowan¹ niezawis³oœæ dzia³ania, poddany jest
zewnêtrznej corocznej kontroli NIK w tym zakre-
sie. Zasada ta nie dotyczy wy³¹cznie Najwy¿szej
Izby Kontroli, której wykonanie bud¿etu kontro-
lowane jest w praktyce przez jej wewnêtrznego au-
dytora, a wyniki przedstawiane s¹ w corocznym
sprawozdaniu z dzia³alnoœci, którego audytorem
jest sama izba. Rozwi¹zanie takie nie tylko nie wy-
nika z ¿adnych norm konstytucyjnych, ale przede
wszystkim nie znajduje uzasadnienia i prowadzi
do nieuzasadnionego zró¿nicowania konstytucyj-
nych organów pañstwa w zakresie kontroli wyko-
nania bud¿etu”.

Jeœli chodzi…
(G³os z sali: Kto to napisa³?)
Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacyjnego.

Analogiczna opinia jest równie¿, o czym powie-
dzia³am wczeœniej, Panie Senatorze, w eksperty-
zie przygotowanej na zlecenie Sejmu przez – nie
pamiêtam nazwiska, ono jest pewnie w ka¿dej
chwili do ustalenia – autora obecnie obowi¹zu-
j¹cej ustawy o NIK, który dziœ sam ju¿ krytykuje
tamt¹ ustawê. To jest pierwsza kwestia… Mogê to
dostarczyæ, nie ma problemu.

Nasz¹ propozycj¹ by³y równie¿ konkursy na
dyrektorów. Sk¹d to siê bra³o? Mianowicie z tego,
¿e… Nie wiem, czy panowie senatorowie maj¹
œwiadomoœæ, ¿e sta¿e dzisiejszych dyrektorów de-
legatur wynosz¹ po dwadzieœcia lat. Niestety
skargi, które wp³ywaj¹, mówi¹ o tym, ¿e obecnie
funkcjonuj¹cy dyrektorzy nie s¹ wolni od pew-
nych uwarunkowañ, powiedzia³abym, wewnêtrz-
nych na terenie obszarów w³aœciwych dla danych
delegatur NIK. To jest druga rzecz. Tak wiêc znane
panom senatorom okreœlenie „uk³ad”, tak powta-
rzane, w tym wypadku ma pewne znaczenie.

Dlaczego konkursy? Konkursy dlatego, ¿e jest
to jedyna forma. By³ argument, który us³ysza³am
na tej sali: wskazywani przez prezesa. Owszem,
oni mog¹ byæ wskazywani, ale na podstawie
obiektywnych kryteriów, a nie subiektywnych.
Dlatego zasad¹ w pañstwach demokratycznych
jest konkurs, poniewa¿ jest to jedyna forma po-
zwalaj¹ca na obiektywne okreœlenie kwalifikacji
kandydatów, którzy przystêpuj¹ do danego kon-
kursu, którzy prezentuj¹ swoje umiejêtnoœci po

to, ¿eby usun¹æ subiektywne przes³anki i po to,
aby obiektywne przes³anki by³y istotniejsze. St¹d
konkurs.

Rz¹d zaproponowa³ równie¿ poprawkê, która
zosta³a wprowadzona, a która ma ograniczyæ
mo¿liwoœci zawierania umów cywilnoprawnych
pomiêdzy pracownikami merytorycznymi Najwy-
¿szej Izby Kontroli a innymi instytucjami. Sk¹d
siê to wziê³o? Otó¿ okaza³o siê, ¿e pracownicy me-
rytoryczni NIK zawieraj¹ umowy dotycz¹ce na
przyk³ad najmu mieszkañ komunalnych na ta-
kich samych zasadach, jak osoby w szczególnych
warunkach okreœlonych regulacjami prawa miej-
scowego. Doskonale wiemy, ¿e ¿adnemu praco-
wnikowi NIK ze wzglêdu na wysokoœæ jego uposa-
¿enia nie przys³uguje mieszkanie komunalne,
a mimo to takie umowy w bli¿ej nieokreœlonych
okolicznoœciach s¹ zawierane, co oczywiœcie po-
woduje chocia¿by uzale¿nienie inspektorów NIK
od jednostek, które maj¹ oni kontrolowaæ. Podam
pañstwu taki przyk³ad. W Warszawie nigdy nie
by³a kontrolowana gospodarka zasobami komu-
nalnymi, mówiê o mieszkaniach. Nigdy. A jak pa-
nowie senatorowie siê domyœlacie, by³ to jeden
z wiêkszych problemów Warszawy.

Tak wiêc chcia³abym uspokoiæ, ¿e nie jest to ¿a-
den zamach na NIK, wprost przeciwnie, nie wiem,
czykiedykolwiekwynikipracyNIKby³ywykorzysty-
wane w takim stopniu, w jakim wykorzystuje je ten
rz¹d do pracy merytorycznej. Jednym z pierwszych
zadañ, jakie realizowa³am tu¿ po objêciu swojej
funkcji, by³ miêdzy innymi audyt wykonania wnios-
ków de lege ferenda przez instytucje rz¹dowe. I ten
audyt wykaza³, ¿e wykonanie jest g³êboko niedos-
kona³e i dopiero teraz prace nad wykonaniem tych
wniosków nabra³y tempa. To by³ równie¿ audyt
sprawdzaj¹cy, w jaki sposób w nastêpstwie stwier-
dzonych w toku kontroli uchybieñ realizowane s¹
zawiadomienia NIK do urzêdów skarbowych, do
prokuratur i do innych organów, rzeczników dy-
scypliny finansów publicznych, co z kolei pozwoli³o
nam na dalsze badanie, dlaczego ten stan jest tak
dalece niedoskona³y – przy czym od razu mówiê:
proszê nie wyci¹gaæ wniosków politycznych, ten
audyt przeprowadzaliœmy w lutym i w marcu
2008 r. – dlaczego jest tak niedoskona³e dzia³anie
prokuratur, rzeczników dyscypliny finansów publi-
cznych,urzêdówkontroli skarbowej, dlaczego te za-
wiadomienia s¹ masowo umarzane, jaka jest tego
przyczyna, ale to ju¿ by³y dalsze prace. Tak ¿e te
wszystkie sprawy, o których mówiê, s¹ raczej wyra-
zem zachêcania NIK do jak najwiêkszej aktywnoœci
i wyrazem jak najwiêkszej niezale¿noœci NIK.

Z ca³¹ pewnoœci¹ pañstwo wiecie, ¿e paru po-
s³ów obecnej kadencji jest urlopowanymi praco-
wnikami merytorycznymi NIK. Mam nadziejê, ¿e
pañstwo senatorowie o tym wiecie. Tak ¿e jestem
w stanie udokumentowaæ przyczyny ka¿dej pro-
pozycji, która znalaz³a siê w stanowisku rz¹du.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Tak¿e jamo¿ezaproszêpanaprezesa tutajbli¿ej.
Pierwsze pytanie, pana senatora Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W swoim wyst¹pieniu senator sprawozdawca

wspomnia³, ¿e je¿eli chodzi o audyt – to jest
w art. 7a – to bêdzie on dotyczy³ wykonania bud¿e-
tu oraz gospodarki finansowej Najwy¿szej Izby
Kontroli. Szanowny Panie Prezesie, jest tam rów-
nie¿ pkt 3, w którym mowa o tym, ¿e audyt zewnê-
trzny bêdzie mia³ na celu dokonanie oceny gospo-
darnoœci, celowoœci, rzetelnoœci dokonywania
wydatków ze œrodków publicznych itd. Czy w tym
momencie nie rodzi siê obawa, ¿e w³aœnie taki za-
pis w tym artykule daje mo¿liwoœæ niejako bezpo-
œredniego wp³ywu na proces kontrolny? Bo to
w³aœnie ci, którzy zlecaj¹ kontrolê czy prowadz¹
kontrolê, bêd¹ siê wielokrotnie zastanawiaæ na
przyk³ad nad tym, czy nie nazbyt wiele œrodków fi-
nansowych zostanie wydanych na ekspertyzy,
badania itd., itd. Czy to nie rodzi pewnej obawy, ¿e
audyt w tym momencie bêdzie w jakiejœ mierze,
mo¿e nawet znacznej, wp³ywa³ na rzetelnoœæ
i wiarygodnoœæ tych¿e badañ, a przede wszystkim
byæ mo¿e na bezpoœredni dostêp do tej najwa¿-
niejszej informacji tych, którzy bêd¹ dokonywali
audytu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, oczywiœcie pytania mog¹ byæ

kierowane równie¿ do pani minister Pitery. Tak ¿e
tutaj nie ma ¿adnego zakazu.

Proszê bardzo.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Odpowiem od razu. Pan senator bardzo dobrze

wskaza³ te zagro¿enia. Przepis pktu 3, który mó-
wi o gospodarnoœci i celowoœci wydatków ze
œrodków publicznych jest ujêty za szeroko, bo
przecie¿ trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e oko³o 80%
bud¿etu Najwy¿szej Izby Kontroli wydaje siê w³a-
œnie na dzia³ania bezpoœrednio zwi¹zane z kon-
trol¹. Gdybyœmy chcieli oceniaæ gospodarnoœæ,
celowoœæ, zasadnoœæ wydatków ze œrodków pub-
licznych, to bardzo ³atwo bêdzie – w³aœnie w taki

sposób, w jaki pan to uj¹³ – kwestionowaæ celo-
woœæ wprowadzenia kontroli w takiej instytucji,
a nie w innej, bo audytor bêdzie móg³ powiedzieæ:
przecie¿ ju¿ byliœcie tam dwa lata temu, to czemu
idziecie tam po dwóch latach? A czasem trzeba
wejœæ z kontrol¹ sprawdzaj¹c¹ po roku albo
i wczeœniej. Bardzo ³atwo mo¿na bêdzie zadawaæ
pytania: czy do tej jednostki wys³aliœcie przypad-
kiem nie za du¿o ludzi, czy nie za d³ugo prowadzi-
liœcie proces kontrolny? No a to przecie¿ jest bez-
poœredni wp³yw na dzia³alnoœæ kontroln¹. I ten
przepis, na który w³aœnie zwracamy uwagê, ot-
wiera furtkê do ingerencji zewnêtrznego audyto-
ra, prywatnego zewnêtrznego audytora w taki za-
kres prac NIK, do jakiego on w ¿adnym wypadku
nie powinien mieæ dostêpu.

Gdyby przyj¹æ te sugestie, które wielokrotnie
zg³aszaliœmy i o których dzisiaj mówi³em, sugestie
zwi¹zane z doprecyzowaniem zapisów doty-
cz¹cych audytu zewnêtrznego, to ja nie mia³bym
wtedy w¹tpliwoœci. To, o czym mówi pani minister
Pitera, powo³uj¹c siê na ekspertyzy, dotyczy tylko
koniecznoœci wykonywania audytu, a co do tego
nie ma sporu. Nie kwestionujemy mo¿liwoœci ze-
wnêtrznego audytu naszej dzia³alnoœci finanso-
wej, wykonywania naszego bud¿etu, ale zapis
musi byæ precyzyjny, ¿eby nie dopuszcza³ takiej
interpretacji, która umo¿liwia³aby ingerencjê
w proces kontrolny. Pkt 3, o którym pan mówi³,
zdecydowanie tak¹ furtkê otwiera.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Prezesie, s³ucham i jakoœ nie mogê poj¹æ,

dlaczego wykazuje pan a¿ tak dalece mediacyjny
stosunek do tego, ¿e ten audyt móg³by byæ, pod
warunkiem, ¿e bêdzie pog³êbiony. Przed mie-
si¹cem chyba, czy mo¿e pó³tora miesi¹ca temu,
uczestniczy³em w posiedzeniu komisji politycznej
Rady Europy w Pary¿u, które odbywa³o siê w bu-
dynku Zgromadzenia Narodowego. I wówczas za-
pyta³em kolegów, pos³ów i senatorów – bo wie-
dzia³em, ¿e sprawa tego audytu wisi nad NIK jak
czarna chmura – czy u nich analogiczna instytu-
cja, nie pamiêtam, jak ona siê tam nazywa, jest
kontrolowana przez prywatne instytucje, firmy.
Jeden z moich rozmówców dos³ownie zapyta³
mnie, czy jestem niespe³na rozumu, bo przecie¿
by³oby to coœ absurdalnego, sprzecznoœæ sama
w sobie. Dlatego chcê to tutaj podnieœæ.

Chcia³bym te¿ zapytaæ prezesa, czy dosz³y do
pana jakieœ informacje, Panie Prezesie, o tym, aby
w jakiejkolwiek instytucji analogicznej do NIK
w pañstwach Europy czy nawet poza Europ¹ po-
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jawi³y siê w ogóle pomys³y, ¿eby kontrolowaniem
takiej instytucji zajmowa³y siê firmy prywatne,
które przecie¿ nieraz s¹ kontrolowane przez tego
rodzaju instytucjê pañstwow¹, jak¹ jest NIK.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Panie Senatorze, rzeczywiœcie w olbrzymiej

wiêkszoœci pañstw najwy¿szy organ kontroli jest
kontrolowany w jakiœ sposób przez parlament.
I takie zapisy dotycz¹…

(Senator Ryszard Bender: Przez parlament?)
Przez parlament.
I takie zapisy s¹ równie¿ w naszej dotychczaso-

wej ustawie. W kilku pañstwach w Europie naj-
wy¿szy organ kontroli jest kontrolowany przez ze-
wnêtrzne firmy audytorskie, ale zawsze jest pre-
cyzyjnie okreœlone, ¿e ten audyt nie mo¿e doty-
czyæ dzia³alnoœci kontrolnej. Mo¿e on dotyczyæ
tylko stricte realizowania bud¿etu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
PaniePrezesie, zgodnie zart. 10ustawyobieg³ych

rewidentach i ich samorz¹dzie przedmiotem dzia³al-
noœci bieg³ych jest… Wymienia siê tu enumeraty-
wnie ten zakres dzia³alnoœci, czyli badanie sprawo-
zdañ finansowych, przegl¹dy sprawozdañ finanso-
wych, us³ugowe prowadzenie ksi¹g rachunkowych
i podatkowych, ekspertyzy, doradztwo, prowadzenie
postêpowania. Je¿eli poza ten zakres wyjdzie ktoœ,
kto jest na liœcie samorz¹du rewidentów, to wówczas
bêdzie z niej skreœlony. Wobec tego proszê mi odpo-
wiedzieæ, czywmomencie,kiedyciaudytorzyzewnê-
trzni, ci biegli rewidenci mieliby kontrolowaæ Najwy-
¿sz¹ Izbê Kontroli – przywo³ujê pkt 3 w art. 7a – nie
bêdzie tu widocznej kolizji, bo to nie mieœci siê w za-
kresie dzia³alnoœci audytorów zewnêtrznych. Czy
pan móg³by wskazaæ inn¹ definicjê audytora zewnê-
trznego ni¿ ta, któr¹ przywo³a³em, posi³kuj¹c siê
ustaw¹ o bieg³ych rewidentach? Dziêkujê.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Dziêkujê bardzo.
Niestety, w prawie polskim nie ma definicji audy-

tu zewnêtrznego. My przede wszystkim zwracaliœ-

my uwagê na to, ¿e pierwotny pomys³ rz¹du mówi³
o audycie zewnêtrznym i koniec, nie by³o doprecy-
zowane w ¿aden sposób, czego ten audyt mia³by do-
tyczyæ, nie by³o to nigdzie zdefiniowane, a wiêc ot-
wiera³o szerokie wrota dla absolutnie dowolnej
dzia³alnoœci takiego audytora. PóŸniej w ramach
prac w Sejmie doprecyzowano, czym ten audyt
mia³by byæ, ale niestety niewystarczaj¹co. To do-
precyzowanie nie posz³o wystarczaj¹co daleko. Nie
postawiono kropki nad „i”, o czym mówiliœmy ju¿ tu
parokrotnie, mówi³ o tym chocia¿by pan marsza³ek
Romaszewski, i nie zapisano wprost, ¿e nie mo¿e to
dotyczyæ dzia³alnoœci kontrolnej. Nie wiem, czemu,
bo wielokrotnie o tym mówiliœmy i wszyscy wnios-
kodawcy deklaruj¹, ¿e takie s¹ intencje. Jednak za-
pisaæ tego, niestety, nie chciano. A rzeczywiœcie mo-
¿e zdarzyæ siê wiele takichsytuacji, ¿e zewnêtrznego
audytora bêdzie dotyczy³ konflikt interesów. Mówili
o tym panowie senatorowie, mówi³ pan senator
Wojciechowski.

Na rynku funkcjonuje nie tak wiele du¿ych firm
audytorskich, które ciesz¹ siê zaufaniem, i zape-
wne najczêœciej to one bêd¹ wygrywa³y konkursy,
je¿eli takie bêd¹ przez marsza³ka prowadzone, na
audyt w NIK. Firmy te s¹ doœæ czêsto przez nas po-
œrednio oceniane jako konsultanci, jako doradcy
prywatyzacyjni podczas procesów prywatyzacji
ca³ych bran¿ czy wielkich instytucji. Sytuacja
konfliktu interesów jest tu wysoce prawdopodob-
na. Gdyby z kolei chcieæ takie firmy eliminowaæ,
to ten rynek by³by niezwykle ograniczony. Zostali-
byœmy wtedy skazani na nielicz¹ce siê firmy o s³a-
bej renomie albo na poszczególnych rewidentów.
To te¿ jest oczywiœcie mo¿liwe, ale niesie to wiele
kolejnych komplikacji, a przede wszystkim po-
ci¹ga za sob¹ wiele sytuacji, które prawdopodob-
nie bêd¹ równie¿ niezgodne z prawem polskim,
z ustaw¹ o zamówieniach publicznych itd. Usta-
wodawca, Sejm, uchwalaj¹c tê ustawê, kreuje, po
pierwsze, mo¿liwoœæ wyst¹pienia konfliktu inte-
resów, po drugie, mo¿liwoœæ naruszania wielu in-
nych ustaw obowi¹zuj¹cych w prawie polskim.
Potrzebna jest tu po prostu lepsza definicja tego
audytu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
MampytaniedopaniministerPitery, jeœlimo¿na…
(G³os z sali: Mo¿e póŸniej?)
Tak?
Panie Marsza³ku, mam pytanie do pani mini-

ster. Czy zadaæ je teraz, czy póŸniej?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo, oczywiœcie.)
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Chcia³bym zadaæ pytanie pani minister, poniewa¿
dla mnie nowelizacja tej ustawy jednoznacznie spro-
wadza siê do tego, ¿e likwidujemy kolejn¹ niezale¿n¹
instytucjê kontroln¹ pañstwa. Wpisuje siê to, jak
wczeœniej mówi³em na posiedzeniu komisji, w pewien
ci¹g, który obserwujemy w ostatnim czasie. W zwi¹z-
ku z tym mam pytanie – bo dochodz¹ te¿ niepokoj¹ce
sygna³y, ¿e prace pani minister nad now¹ ustaw¹ an-
tykorupcyjn¹ s¹, niestety, w z³ym miejscu, w z³ym
punkcie, ¿e w powijakach, to chyba ma³o powiedzia-
ne, i nie ma szans na jakieœ pozytywny fina³ – czy nie
nale¿y siê niepokoiæ tymi ostatnimi wypowiedziami
skruszonych ludzi ze œwiata przestêpczego, ¿e tworzy
siê w tej chwili doskona³a atmosfera do tego, aby zno-
wu mo¿na by³o robiæ interesy na styku polityki i biz-
nesu. Myœlê, ¿e ta ustawa do tego siê przyczyni. Czy
pani minister nie widzi takich zagro¿eñ, w œwietle in-
formacji, które dzisiaj mamy szansê otrzymaæ, ¿e
ustawa antykorupcyjna nie ma ¿adnych szans na to,
aby znaleŸæ siê w parlamencie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Wysoka Izbo, na tendencyjne pytanie, które jest

podporz¹dkowane tezie politycznej, mogê odpowie-
dzieæ wy³¹cznie tendencyjnie i równie¿ odpowiedŸ
bêdzie o pod³o¿u politycznym. Nie s¹dzê, ¿eby kie-
dykolwiek jeszcze, w jakiejkolwiek Izbie, zdarzy³o
mi siê prze¿yæ to, co mia³o miejsce na prze³omie
2005 i 2006 r., kiedy klub Prawa i Sprawiedliwoœci
rozwali³ ustawê o radiofonii i telewizji. Dziêkujê.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Niestety, to nie
na temat, Pani Minister. Jeœli mog³aby pani odpo-
wiedzieæ na pytanie… Bardzo bym prosi³.)

(G³os z sali: Nie na temat.)
(G³os z sali: Gdzie Rzym, gdzie Krym!)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze, dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Poproszê o zadanie pytania pana senatora Ba-

nasia.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie.
Niestety, pytanie, jakie skierujê do pani mini-

ster, oczywiœcie bêdzie tendencyjne. Ale, jak s³y-

szeliœmy, nie mog¹ padaæ inne pytania do pani
minister, jak tylko tendencyjne, wiêc nie zapytam
na przyk³ad, czy pani lubi owoce morza, w szcze-
gólnoœci ryby, które…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Dorsza.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, chcia³bym jednak przypom-

nieæ, ¿e jesteœmy w Senacie. Dyskusja w Senacie
powinna byæ merytoryczna. Nie by³o u nas takiego
zwyczaju, aby poziom dyskusji obni¿a³ siê do pe-
wnych granic, a atmosfera… Jest to jednak zdecy-
dowanie niew³aœciwe.

Senator Grzegorz Banaœ:
Rzeczywiœcie, Panie Marsza³ku, ma pan abso-

lutn¹ racjê, wobec czego wycofujê te ostatnie s³o-
wa. Te poprzednie pewnie bêd¹ w protokole.

Zadam pani minister takie pytanie: czy to,
o czym donosi³ niedawno jeden z dzienników, któ-
ry poinformowa³ opini¹ publiczn¹, i¿ Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów zakupi³a samochód
o wartoœci oko³o 400 tysiêcy z³ w³aœnie z przezna-
czeniem dla pani minister, bêdzie…

(Senator Andrzej Owczarek: Jaki to ma zwi¹zek
z ustaw¹?)

Zaraz bêdziecie pañstwo mieli odpowiedŸ na
pytanie, jaki to ma z tym zwi¹zek.

Czy choæby na tej podstawie pani minister jako
osoba odpowiedzialna w rz¹dzie pana premiera
Donalda Tuska za szeroko pojêt¹ walkê z korup-
cj¹, bêdzie postulowaæ, by na przyk³ad wydatki
kancelarii premiera, Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, by³y objête audytem zewnêtrznym? Dziê-
kujê uprzejmie.

(G³os z sali: Ale jaki to ma zwi¹zek?)
(Senator Ryszard Bender: Audyt, audyt…)
Ma to o tyle znaczenie, ¿e chodzi o audyt orga-

nów pañstwa. Organem pañstwa jest równie¿ Na-
czelna Izba Kontroli.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ta ustawa to obejmuje.
Proszê.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Chcia³am poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e ani

jeden samochód nie zosta³ zakupiony w kancela-
rii premiera. Wszystkie samochody…

(G³os z sali: S¹ oszczêdnoœci.)
Tak jest, Panie Senatorze, s¹ oszczêdnoœci.
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Wszystkie samochody, które funkcjonuj¹
w opisach prasowych jako nowe, by³y samocho-
dami BOR zakupionymi w 2002 r. I w zwi¹zku
z zakupem nowych samochodów dla BOR, jeszcze
pod koniec ubieg³ej kadencji, te sta³y nieu¿ywane
w gara¿u. A poniewa¿ stare samochody, lancie
z lat dziewiêædziesi¹tych, rozsypywa³y siê, te auta
zosta³y przerejestrowane na Kancelariê Prezesa
Rady Ministrów.

W kwestii zaœ wydatków, czyli, jak panowie se-
natorowie sobie ¿artuj¹, w kwestii dorsza: troszkê
mnie martwi, ¿e media bardziej siê przejmowa³y
kupowaniem przez brytyjskich parlamentarzy-
stów za publiczne pieni¹dze szczotek toaletowych
ni¿ za polskie pieni¹dze publiczne – dorsza.

(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa…)
Jeœli chodzi o audyt zewnêtrzny, jest on robio-

ny przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli co roku w ra-
mach wykonywania bud¿etu. Dziêkujê.

(Oklaski) (Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, proponowa³bym jednak po-

wróciæ do atmosfery debaty senackiej, mimo
wszystko.

Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja równie¿ mam pytanie do pani.

Myœlê, ¿e by³oby dobrze, gdyby pani ju¿ tutaj zo-
sta³a, bo podejrzewam, ¿e pytania bêd¹ kierowa-
ne przede wszystkim do pani.

Pani Minister, nie bêdzie to pytanie polityczne
ani, jak to pani okreœla, z³oœliwe. Pani minister
w swoim wyst¹pieniu stwierdzi³a, ¿e wp³ynê³o
bardzo du¿o skarg na dzia³ania dyrektorów.
Chcia³bym zapytaæ, do kogo te skargi wp³ynê³y,
jakie i ile ich by³o.

Drugie pytanie dotyczy konkursów na dyrekto-
rów i wicedyrektorów. Chcia³bym zapytaæ, czy pa-
ni minister uwa¿a za w³aœciwe, aby w innych
ustawach, w innych urzêdach, ta formu³a zatru-
dniania równie¿ by³a stosowana.

Trzecie pytanie. Pani minister w swoim wy-
st¹pieniu stwierdzi³a, ¿e w³aœciwie ca³a ustawa
wed³ug rz¹du – bo rozumiem, ¿e pani minister re-
prezentuje rz¹d i przekazuje zdanie, stanowisko
rz¹du… Dlaczego ministerstwo, rz¹d, nie przygo-
towa³o nowej ustawy, tylko posi³kuje siê noweli-
zacj¹ ustawy dokonan¹ przez grupê pos³ów?

I chcia³bym, aby pani minister by³a uprzejma
odpowiedzieæ równie¿ na pytanie czwarte. Miêdzy

interpretacj¹ pana prezesa a interpretacj¹ sena-
tora sprawozdawcy jest dosyæ du¿a rozbie¿noœæ
w kwestii trybu powo³ywania wiceprezesów,
chcia³bym wiêc zapytaæ, skoro nie mo¿emy zadaæ
tego pytania – rozumiem tutaj troskê pana sena-
tora Ortyla i pytanie o to, czy nie powinien tu byæ
równie¿ przedstawiciel marsza³ka Sejmu…
Chcia³bym wiêc zapytaæ, jak pani minister inter-
pretuje zapis dotycz¹cy powo³ania wiceprezesów.
Mam œwiadomoœæ, ¿e pani minister œledzi debatê
i zauwa¿y³a tê rozbie¿noœæ miêdzy interpretacja-
mi pana prezesa i pana sprawozdawcy, i na pewno
bêdzie pani w stanie to skomentowaæ i przedsta-
wiæ swoje stanowisko. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Karczewski: To w ramach

wojny z PiS.)

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

Pañstwo Senatorowie, ja nie mogê przedsta-
wiaæ swojego stanowiska. Mog³am je przedstawiæ
na temat dorszy i samochodów, natomiast w kwe-
stii tej ustawy jestem upe³nomocniona…

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Niech siê pan nie czepia.)
(G³os z sali: Pani Minister! Pani…)
Bardzo proszê na mnie nie krzyczeæ, Panie Se-

natorze.
(G³os z sali: Ja nie krzyczê.)
Chcia³abym odpowiedzieæ. Po pierwsze, jak

pañstwo senatorowie wiedz¹, zgodnie z norm¹
konstytucyjn¹ Najwy¿sza Izba Kontroli podlega
Sejmowi, w zwi¹zku z czym materia ustawowa
w tym zakresie nale¿y do Sejmu, a zgodnie z pro-
cedur¹ – co t³umaczy³am wczeœniej – projekt sej-
mowy, jak ka¿da ustawa w danej sprawie, prze-
s³any by³ do rz¹du celem zajêcia przezeñ stano-
wiska. Ale w konstytucji jest napisane, ¿e NIK
podlega Sejmowi.

(G³os z sali: Ale…)
Tak, Panie Senatorze, tak jest napisane, proszê

przeczytaæ. To jest pierwsza sprawa.
(Senator Ryszard Bender: Marsza³ek decydu-

je…)
(Rozmowy na sali)
Nie, Sejmowi. I Sejmowi sk³ada sprawozdanie

roczne. To jest pierwsza sprawa.
W materii drugiej… Przepraszam, bo siê zgubi-

³am, pytania by³y cztery. Mog³abym poprosiæ
o nastêpne?

(Rozmowy na sali)
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(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie, o ryby
nie pytam. Pytam pani¹ minister o kwestiê kon-
kursów dyrektorskich.)

A, konkursy, dobrze. Ja odpowiedzia³am, w³aœ-
nie o to mi chodzi. Pan spyta³, dlaczego rz¹d sam
nie napisa³ ustawy…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie, nie.)
…wiêc ja odpowiedzia³am…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Na to jedno py-

tanie pani minister ju¿ odpowiedzia³a.)
No w³aœnie, na to o konkursy.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Pani minister w swoim wyst¹pieniu powiedzia-
³a, ¿e wp³ynê³o wiele skarg na dzia³anie…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Julia Pitera: Tak, tak.)

…dyrektorów i wicedyrektorów. Do kogo one
wp³ynê³y?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Julia Pitera: Do mnie.)

Ile by³o tych skarg i na ilu dyrektorów?

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

Na dwóch dyrektorów, sporo skarg.
Dziêkujê bardzo.
Nastêpne pytanie o konkursy – tak?
(G³os z sali: Tak.)
Przepraszam, pan senator pyta³ o konkursy?

Senator Stanis³aw Karczewski:
Nie, na to o konkursy pani minister ju¿ próbo-

wa³a odpowiedzieæ, choæ nie zadowoli³a mnie ta
odpowiedŸ. Teraz pyta³em o interpretacjê co do
powo³ywania wiceprezesów. Jak pani minister to
interpretuje?

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

To nie by³a akurat nasza poprawka, tylko sej-
mowa. Ale chcia³abym, jeœli mo¿na, uzupe³niæ in-
formacje pos³a sprawozdawcy. By³a sytuacja ta-
ka, ¿e prezesi pracowali w niepe³nym sk³adzie.
Obecnie ustawa mówi, ¿e wiceprezesów ma byæ
od dwóch do czterech. I zasz³a taka sytuacja, ¿e
nie by³o ustawowego sk³adu. By³ jeden wicepre-

zes. I nie wp³ywa³ wniosek od prezesa NIK do mar-
sza³ka Sejmu…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Czyli, jak rozu-
miem… Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku, zadaæ je-
szcze jedno pytanie dodatkowe, uzupe³niaj¹ce, bo
jednak ta odpowiedŸ pani minister nie w pe³ni
mnie satysfakcjonuje.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê, proszê, mo¿na.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Ja to, Pani Minister, rozumiem tak. Pan sena-

tor sprawozdawca powiedzia³ wyraŸnie w swoim
sprawozdaniu, ¿e marsza³ek na wniosek trzydzie-
stu piêciu pos³ów, po zasiêgniêciu opinii odpowie-
dniej komisji, powo³uje wiceprezesów w przypad-
ku, gdy pan prezes nie z³o¿y takiego wniosku.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Julia Pitera: Tak jest.)

A pan prezes powiedzia³, ¿e pan marsza³ek mo¿e
– i tutaj jest delikatna ró¿nica w interpretacji, zwra-
camuwagêpaniministerna têdelikatn¹ ró¿nicê…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Julia Pitera: Bardzo subteln¹.)

Bardzo subteln¹, ale i bardzo wa¿n¹.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów Julia Pitera: I dlatego jej nie podzielam.)
Ale czyjej pani nie podziela…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czego

pani nie podziela?)

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

Nie podzielam w³aœnie dlatego, ¿e ta ró¿nica
jest bardzo subtelna. Uwa¿am, ¿e wobec doœwiad-
czeñ, które… By³ czas, kiedy brakowa³o ustawo-
wego wymogu liczby wiceprezesów…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale w jakiej sy-
tuacji?)

W takiej, ¿e prezes NIK nie sk³ada³ wniosku
o powo³anie…

Senator Stanis³aw Karczewski:

A wiêc w takiej, tak? Ale ja to rozumiem tak…
Bo pan prezes w tej chwili w swojej interpretacji
tego przepisu wskaza³ na tak¹ sytuacjê, na takie
niebezpieczeñstwo, ¿e pan marsza³ek w ci¹gu
trzech miesiêcy nie powo³uje wiceprezesa czy wi-
ceprezesów i grupa trzydziestu piêciu pos³ów ma
wtedy mo¿liwoœæ zg³oszenia swoich kandydatur.
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Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

Jest to niemo¿liwe, Panie Senatorze. Niemo¿li-
we jest nierozpatrzenie wniosku prezesa. I takiego
przypadku nigdy nie by³o. (Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ale jest poprawka.
Dobrze, dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Ju¿ proszê, proszê bardzo…
(Rozmowy na sali)
Nie, to wystarczy przeczytaæ.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Niestety, to, co mówi pani minister, to jest nie-

prawda. Pozwolê sobie tak mocno to powiedzieæ
dlatego, ¿e ja to pani minister trzy czy parê dni te-
mu na posiedzeniu komisji wyjaœnia³em: by³o w³a-
œnie odwrotnie. Nigdy nie zasz³a taka sytuacja, ¿e
prezes NIK nie z³o¿y³ wniosku. By³o odwrotnie. By³
rzeczywiœcie przez pewien czas jeden wiceprezes,
niezgodnie z ustaw¹ – zreszt¹ ja nim by³em – ale
wtedy wniosek prezesa le¿a³ u marsza³ka, to mar-
sza³ek go nie rozpatrywa³. Ja to przecie¿ na posie-
dzeniu komisji dok³adnie wyjaœnia³em.

(Oklaski)
A pani minister powtarza ci¹gle, ¿e by³o odwro-

tnie. Nigdy nie by³o takiej sytuacji, ¿eby to prezes
NIK zaniecha³ z³o¿enia wniosku. I to rozwi¹zanie,
które proponuj¹ niektórzy senatorowie, czyli po-
wrót do pierwotnej wersji zapisu, nie rozwi¹zuje
zaistnia³ego problemu, wrêcz odwrotnie, ono na-
gradza marsza³ka za zaniechanie.

Je¿eli by³oby tak, jak pan senator sprawozdaw-
ca zaproponowa³, gdyby by³ taki zapis, ¿e jeœli
w ci¹gu trzech miesiêcy prezes nie z³o¿y wniosku,
to na wniosek trzydziestu piêciu pos³ów Sejm po-
wo³uje wiceprezesa, to by by³o OK. Ale ta propozy-
cja, która wysz³a z komisji senackiej, mówi co in-
nego. Je¿eli marsza³ek w ci¹gu trzech miesiêcy
nie powo³a wiceprezesa, to trzydziestu piêciu po-
s³ów uzyskuje prawo zg³oszenia. A wiêc jest…

(G³os z sali: Manipulacja.)
…dok³adnie odwrotnie. Nigdy nie by³o takiej

sytuacji, o której mówi pani minister.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana prezesa, a w³aœciwie

proœbê o komentarz poszerzony o refleksjê nad ta-
kim pytaniem. Co takiego faktycznie siê sta³o, ¿e
przez tyle lat NIK funkcjonowa³a i zasady kolegial-
noœci oraz kadencyjnoœci nie by³y do tej pory po-
ruszane czy, ¿e tak powiem, ³amane? Ja jestem
przera¿ony t¹ pochwa³¹ konkursów. Rozumiem
to, ¿e one s¹ pewnym przejawem demokratyzacji
¿ycia, ale jeszcze trochê i dojdziemy do sytuacji,
w której bêd¹ konkursy na stanowiska w wojsku,
a wtedy to ja po prostu siê poddam, bo ju¿ dzisiaj
jestem przera¿ony. Uwa¿am, ¿e w odniesieniu do
instytucji, której zadaniem jest kontrola pañ-
stwowa…

(G³os z sali: …w Policji.)
Tak, w Policji.
…która tak siê nazywa, przecie¿ to jest Najwy¿-

sza Izba Kontroli, pochwa³a konkursów budzi du-
¿y niepokój.

Druga czêœæ mojej wypowiedzi bêdzie komen-
tarzem, w³aœciwie nie komentarzem, bo po prostu
formalnie chcia³bym stwierdziæ, ¿e nieobecnoœæ
przedstawiciela Sejmu w mojej ocenie jest zanie-
chaniem, jest po prostu uchyleniem siê od powin-
noœci i jest oczywiœcie form¹, tak to mo¿na na-
zwaæ, lekcewa¿enia Senatu. Ja zgodnie z art. 44
naszego regulaminu mam prawo zadaæ pytania
osobom, które w myœl art. 33 maj¹ prawo – maj¹
prawo, prawda?, czyli mog¹ z tego skorzystaæ,
w tym oczywiœcie marsza³ek Sejmu – do obecnoœci
na posiedzeniu, ale w przypadku tej ustawy to nie
jest prawo, to jest obowi¹zek, obowi¹zkiem jest
to, aby by³ tu przedstawiciel umocowany przez
marsza³ka Sejmu.

Prezes Najwy¿ej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jeœli chodzi

o konkursy, to przeciwko samym konkursom nie
protestujê, choæ uwa¿am, ¿e ich rola jest ograni-
czona. Ja protestujê przede wszystkim przeciwko
kadencji dyrektorów, bo to jest niebezpieczne,
niesie wiele zagro¿eñ i – tak jak mówi³em – mo¿e
przynieœæ du¿o wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. A kon-
kursy to my organizujemy od paru lat i wszystkie
stanowiska dyrektorskie i wicedyrektorskie
zwi¹zane z prowadzeniem kontroli s¹ obsadzane
w wyniku konkursów.

Uwa¿am, ¿e dotychczasowy przepis powinien
zostaæ, powinno siê zostawiæ mo¿liwoœæ pozakon-
kursowego powo³ywania równie¿ na stanowiska
dyrektorów i wicedyrektorów w wyj¹tkowych
i uzasadnionych przypadkach. Sytuacja na rynku
pracy jest zmienna. Parê lat temu do NIK w wyni-
ku konkursów zewnêtrznych przychodzili œwietni
ludzie, œwietnie przygotowani. Dzisiaj zdarzaj¹ siê

42. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.
30 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli



takie sytuacje, zarówno w naborach konkurso-
wych zewnêtrznych, jak i w ramach wewnêtrz-
nych konkursów na stanowiska kierownicze, ¿e
nie wy³aniamy nikogo, poniewa¿ kandydaci s¹ po
prostu za s³abi, nie spe³niaj¹ wymagañ. Ubocz-
nym skutkiem tego – proszê mi wybaczyæ to, co
powiem, bo to na pewno bêdzie niepoprawnoœæ
polityczna – jest fakt, ¿e na stanowiskach dyrek-
torskich jest mniej kobiet, bo one nie chc¹ przy-
stêpowaæ do konkursów, z ró¿nych wzglêdów. Na
stanowiska dyrektorów du¿o ³atwiej jest zapropo-
nowaæ kogoœ, kogo prezes zna… Przecie¿ ludzie
pracuj¹ w Najwy¿szej Izbie Kontroli… Dlaczego
tak wa¿na jest stabilizacja stosunku pracy, stabi-
lizacja zatrudnienia? Jest tak nie tylko w NIK, ale
w ogromnej wiêkszoœci, jeœli nie we wszystkich te-
go typu instytucjach na œwiecie. Dlatego ¿e poza
dawaniem pewnego umocowania niezale¿noœci
pozwala to na poznanie pracowników i na to, ¿eby
potem w ramach wewnêtrznej procedury wytypo-
waæ najlepszych. Nie zawsze jest to procedura
konkursowa, nie zawsze.

Uwa¿am, ¿e przepis dotycz¹cy konkursów nie
jest mo¿e z³y, ale pod warunkiem, ¿e jednak ten
wyj¹tek siê wprowadzi. Warto zaufaæ prezesowi
NIK, wskazuj¹ na to równie¿ dotychczasowe do-
œwiadczenia, nie tylko z mojej kadencji – tak jak
mówi³em, ja przez te dwa lata na stanowiska dy-
rektorskie w jednostkach kontrolnych nie powo³a-
³em nikogo poza konkursem – ale równie¿ poprzed-
niego prezesa, jego poprzednika. Warto to przeœle-
dziæ. Prezesi do tej pory nie wykorzystywali tej
mo¿liwoœci, wiêc nie ma powodu, ¿eby a¿ tak
wi¹zaæ im rêce, tym bardziej ¿e z ca³¹ pewnoœci¹
przyniesie to wiele innych negatywnych skutków,
o których przed chwil¹ mówi³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie mia³em skierowaæ do pani mini-

ster Pitery, dotyczy³o art. 7a–7d, ale w zwi¹zku
z tym, co powiedzia³ przed chwil¹ prezes, obna¿a-
j¹c niekompetencjê pani minister Pitery… (oklas-
ki) …w sposób znacz¹cy to, ¿e pani minister minê-
³a siê z prawd¹, a wrêcz wprowadzi³a Wysok¹ Izbê
w b³¹d, powstrzymam siê od zadania tego pytania.
Mam te¿ apel do kolegów, aby równie¿ nie pytali
pani minister, bo pani minister po prostu mija siê
z prawd¹ i wprowadza w b³¹d Wysoki Senat. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê za wypowiedŸ.
Pan senator Ryszka.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, moje pytanie zmierza do pod-

kreœlenia wagi kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli.
Mam mianowicie takie pytanie. Najwy¿sza Izba
Kontroli skontrolowa³a pomoc pañstwa dla stocz-
ni. Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa, negocjuj¹c
z Komisj¹ Europejsk¹, wykorzysta³o argumenty
wynikaj¹ce z kontroli NIK, czy jednak, mówi¹c po-
tocznie, ola³o sprawê, chc¹c doprowadziæ do lik-
widacji stoczni, tak jak to siê sta³o? Czy argumen-
ty Najwy¿szej Izby Kontroli w odniesieniu do tej
pomocy pañstwa, bo to by³ g³ówny zarzut Komisji
Europejskiej wobec pañstwa polskiego i stoczni,
pomog³y? Czy ta kontrola pomog³a Ministerstwu
Skarbu Pañstwa w negocjacjach z Komisj¹ Euro-
pejsk¹?

Prezes Najwy¿ej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Panie Senatorze, szczegó³owy raport dotycz¹cy

ca³ego procesu, który mia³ miejsce poprzednio –
oczywiœcie nie tej ostatniej próby prywatyzacji, bo
ta jeszcze nie by³a kontrolowana, aczkolwiek ju¿
zapowiedzia³em, ¿e bêdzie – zosta³ Wysokiemu
Senatowi przedstawiony. To jest skomplikowana
sprawa, tego siê nie da opowiedzieæ w kilku s³o-
wach. Mam nadziejê, ¿e rz¹d opar³ siê na naszych
wynikach kontroli i w ramach prowadzenia nego-
cjacji bra³ je pod uwagê. My wskazaliœmy wiele
nieprawid³owoœci, do³¹czyliœmy wiele uwag
i wniosków, które maj¹ usprawniæ dalsze proce-
dowanie, zwi¹zane nie tylko ze stoczniami, bo to
jest do wykorzystania równie¿ w innych proce-
sach. Ja nie chcê teraz mówiæ o szczegó³ach, bo
nie tego dotyczy debata. W ka¿dym razie mieliœmy
wiele uwag na temat prowadzenia negocjacji, na
temat tego, jak poszczególne jednostki odpowie-
dzialne ze strony rz¹du, ze strony wojewody pro-
wadzi³y ten proces. Mam nadziejê, ¿e rz¹d w ra-
mach tych ostatnich negocjacji, o których jeszcze
nie wiemy, bo nie by³y kontrolowane, wykorzysta³
tê wiedzê na tyle, na ile móg³.

(Senator Czes³aw Ryszka: Mnie chodzi o kwotê
pomocy. Czy ta kwota…)

Jeœli chodzi o kwotê, sytuacja by³a nastêpu-
j¹ca. Do Stoczni Gdañskiej rzeczywiœcie zosta³a
skierowana pomoc bezpoœrednia w wysokoœci
86 milionów z³. Jednak przez pewien czas Stocz-
nia Gdañska by³a czêœci¹ stoczni gdyñskiej, a sto-
cznia gdyñska otrzyma³a du¿o wiêksze kwoty,
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w ró¿nej formie, w formie zabezpieczeñ, i teraz nie
da siê precyzyjnie wydzieliæ, jaka czêœæ z tej kwoty
by³a wykorzystywana przez Stoczniê Gdañsk¹.
Z ca³¹ pewnoœci¹ jakaœ czêœæ by³a. Myœmy to doœæ
precyzyjnie, na tyle, na ile siê da³o, opisali w na-
szym raporcie. Ja wszystkich danych liczbowych
w tej chwili nie pamiêtam. W ka¿dym razie by³o
tak, ¿e przez ten czas, kiedy Stocznia Gdañska by-
³a czêœci¹ stoczni gdyñskiej, w oczywisty sposób
korzysta³a z wiêkszych gwarancji, udzielanych
przez pañstwo polskie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, pad³o przed chwil¹ z tej mówni-

cy, wyg³oszone przez pani¹ minister Piterê, bar-
dzo ciê¿kie oskar¿enie w stosunku do Najwy¿szej
Izby Kontroli, mianowicie takie, ¿e zaniechaliœcie
kontroli przedsiêbiorstw gospodarki komunalnej
w Warszawie. Mam pytanie, czy w zwi¹zku z tym
dostaliœcie jakieœ wnioski od pani minister Pitery,
mo¿e z rz¹du albo od przedstawicieli Sejmu,
o kontrolê przedsiêbiorstw gospodarki komunal-
nej w Warszawie.

Jednoczeœnie mam pytanie do pani minister:
czy dope³ni³a pani obywatelskiego obowi¹zku
zg³oszenia tych podejrzeñ do prokuratury, czy te¿
jest to tylko takie pomówienie Najwy¿szej Izby
Kontroli? Dziêkujê.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Dziêkujê bardzo.
Pani minister lubi nas zaskakiwaæ takimi bar-

dzo szczegó³owymi uwagami, na które ja oczywi-
œcie nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieæ,
bo nie wiem, czy myœmy nie prowadzili w ostat-
nich latach takiej kontroli. Prowadzimy rocznie
oko³o trzech tysiêcy kontroli jednostkowych,
w zwi¹zku z tym nie jestem w stanie odpowie-
dzieæ, czy w ci¹gu ostatnich paru lat taka kontrola
mia³a miejsce. Na pewno w Polsce by³y przepro-
wadzane takie kontrole, a czy akurat w Warsza-
wie, to nie jestem pewien. Je¿eli pani minister ma
jakieœ konkretne zarzuty, to proszê nam je prze-
s³aæ. Z ca³¹ pewnoœci¹ zostan¹ one rozwa¿one,
rozpatrzone pod k¹tem mo¿liwoœci i potrzeby
przeprowadzenia takiej kontroli.

Co do drugiej kwestii, dyrektorów, to dosta³em
od pani minister uwagi – zreszt¹ anonimowe uwa-

gi, pani minister przes³a³a anonimowy list, który
ja ju¿ poprzednio otrzyma³em – dotycz¹ce jednego
z dyrektorów. Zajmowa³a siê tym prokuratura
w Poznaniu i umorzy³a œledztwo z powodu braku
znamion czynu przestêpczego. Jednak w liœcie
prokuratury, w drugim akapicie, by³ sygna³ wyni-
kaj¹cy z przes³uchañ pracowników tej¿e delega-
tury… Pojawi³y siê kwestie, które mog¹ naruszaæ
art. 71 mówi¹cy o obowi¹zku godnego zachowa-
nia siê na s³u¿bie i poza s³u¿b¹. W zwi¹zku z tym
wszcz¹³em postêpowanie dyscyplinarne i to po-
stêpowanie dyscyplinarne trwa. Jak pañstwo mo-
¿e wiecie, w wyniku informacji, które uzyska³em
od Pañstwowej Inspekcji Pracy, œwiadcz¹cych
o mo¿liwoœci wyst¹pienia pewnych nieprawid³o-
woœci, zawiesi³em dyrektora, on jest w tej chwili
zawieszony, a dwóch jego zastêpców zosta³o skie-
rowanych do pracy w innych jednostkach na
okres pó³ roku, bo takie mo¿liwoœci daje mi usta-
wa. Mam nadziejê, ¿e w tym czasie postêpowanie
dyscyplinarne do koñca wyjaœni te zarzuty. Co do
drugiego dyrektora, to niestety pani minister, o ile
mam dobr¹ wiedzê, nie przes³a³a nam ¿adnych in-
formacji i ponownie – bo ju¿ raz, na posiedzeniu
komisji senackiej, zwraca³em siê o to do pani –
bardzo proszê o ich przes³anie. Bo rzeczywiœcie
nie mo¿e byæ tak, ¿e stawiane nam s¹ zarzuty na
podstawie bardzo enigmatycznie brzmi¹cych
zdañ, które nie mówi¹ ani kto, ani kiedy, ani czego
siê dopuœci³. Tak ¿e ponownie zwracam siê do pa-
ni o przes³anie tych informacji. Mam nadziejê, ¿e
tym razem one ju¿ nie bêd¹ anonimowe.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!

Pamiêtam czasy, kiedy Najwy¿sza Izba Kontroli
podlega³a rz¹dowi. Mo¿e na sali nie ma zbyt wielu
takich osób, ale ja te czasy pamiêtam.

Panie Prezesie, jak wygl¹da³o zaanga¿owanie
rz¹du w tworzenie ustaw o NIK, tej z 1994 r. i obe-
cnej? Czy to zaanga¿owanie jest takie samo, a mo-
¿e wiêksze, mniejsze? Bo ja uwa¿am, ¿e jest ono
zbyt du¿e.

I pytanie drugie. Generalnie Najwy¿sza Izba
Kontroli s³u¿y kontroli w³aœnie rz¹du, mo¿na tak
powiedzieæ. Pani minister przed chwil¹ powie-
dzia³a, ¿e jest upe³nomocniona do reprezentowa-
nia rz¹du w czasie tworzenia tej ustawy. Czy nie
uwa¿a pan prezes, ¿e rz¹d zaprzepaœci³ szansê po-
zostania bezstronnym w trakcie tworzenia tej
ustawy, a samo to stwierdzenie jest kpin¹ z kon-
stytucji? Dziêkujê bardzo.
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Aha, czy móg³bym jeszcze… Czy mam jeszcze
czas, ¿eby zadaæ dwa pytania?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A to
ju¿ chyba nie…)

Pierwsze, odnoœnie do sprawy odpowiedzialno-
œci prezesa NIK, tej która jest zawarta w obecnej
ustawie, i tej, która bêdzie. Chodzi o zastêpców
i dyrektorów. Czy odpowiedzialnoœæ prezesa NIK
za ca³¹ NIK jako instytucjê bêdzie wiêksza, czy te¿
mniejsza, bior¹c pod uwagê, ¿e nie bêdzie on mia³
mo¿liwoœci samodzielnego dobrania zastêpców
i w zasadzie tak¿e dyrektorów? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Dziêkujê bardzo.
Przepraszam, dodam jeszcze dwa s³owa do po-

przedniej odpowiedzi, zanim odpowiem panu se-
natorowi Wojciechowskiemu. Pani minister mó-
wi, ¿e w NIK Ÿle siê dzieje, bo otrzymuje uwagi do-
tycz¹ce naszych dyrektorów. My mamy trzydzie-
stu dyrektorów i oko³o szeœædziesiêciu paru, pra-
wie siedemdziesiêciu, wicedyrektorów. Te wszyst-
kie uwagi, o których pani mówi, dotycz¹ dwóch
z nich, to jest to, o czym ja poprzednio mówi³em.
Jeœli chodzi o jednego, to te uwagi s¹ w ogóle nie-
znane, a jeœli chodzi o drugiego, to na podstawie
anonimów… Czy warto niszczyæ pewien system,
który w dwóch procentach budzi w¹tpliwoœci…

Przechodz¹c teraz do pytañ pana senatora Woj-
ciechowskiego, jeœli chodzi o zaanga¿owanie
rz¹du, powiem, ¿e oczywiœcie zgodnie z prawo-
dawstwem, zgodnie z zasadami legislacji rz¹d ma
mo¿liwoœæ i ma prawo zg³aszania uwag do projek-
tów poselskich. Aczkolwiek, ja ju¿ o tym mówi³em
w Sejmie, dziwna jest taka sytuacja, ¿e rz¹d zg³a-
sza samodzielne uwagi, kreuje pewne rozwi¹za-
nia, które dotycz¹ w³aœnie niezale¿noœci NIK, sko-
ro sam jest najczêœciej kontrolowanym przez ni¹
podmiotem, skoro jest g³ównym podmiotem, któ-
ry NIK kontroluje. Ja wyobra¿am to sobie tak, ¿e
zaanga¿owanie rz¹du powinno dotyczyæ tylko
tych rozwi¹zañ, które wprowadza Sejm, i te powi-
nien korygowaæ. Nie powinien sam kreowaæ ta-
kich rozwi¹zañ, które bezpoœrednio uderzaj¹
w niezale¿noœæ, niezawis³oœæ NIK. Takie s¹ w³aœ-
nie rozwi¹zania dotycz¹ce audytu i jest to inicja-
tywa rz¹dowa. By³oby naturalne, gdyby to Sejm
wyst¹pi³ z tak¹ potrzeb¹, dziwne jest, ¿e to rz¹d
wystêpuje z tak¹ potrzeb¹, a nie Sejm. O tych po-
prawkach dotycz¹cych trybu powo³ywania wice-

prezesów to pani minister Pitera mówi³a na ostat-
nim posiedzeniu komisji senackiej. Wyra¿am da-
leko id¹c¹ w¹tpliwoœæ co do tego, czy w tym wy-
padku rol¹ rz¹du jest kreowanie rozwi¹zañ syste-
mowych dotycz¹cych organu, który jest powo³any
przede wszystkim w³aœnie do kontroli rz¹du. No
bo to jest oczywista sytuacja konfliktu interesów,
tak kontrolowany próbuje sobie ustawiaæ kontro-
lê. (Oklaski)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

Jeœli chodzi o opracowanie poprzedniej ustawy
– przepraszam bardzo, jeszcze o tym – to nad ni¹
przez d³ugi czas, przez ponad dwa lata pracowa³a
grupa zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych
specjalistów, profesorów prawa, specjalistów od
konstytucji. Ja ju¿ nie pamiêtam dok³adnie, jak
rz¹d by³ w to zaanga¿owany, ale z ca³¹ pewnoœci¹
¿adne takie systemowe zmiany nie by³y przez nie-
go proponowane.

No i ostatnia sprawa, dotycz¹ca odpowiedzial-
noœci prezesa. Oczywiœcie ¿e prezes, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi dzisiaj przepisami i zgodnie
z tym, co zostanie uchwalone, je¿eli zostanie to
w takiej formie, nadal bêdzie odpowiada³ przed Iz-
b¹. Tylko ¿e instrumenty, jakimi on bêdzie dyspo-
nowa³, bêd¹ bardzo ograniczone. Taki tryb powo-
³ywania prezesów, takie usztywnienie struktury
organizacyjnej, kadencyjnoœæ dyrektorów, nawet
te zmiany proceduralne, wszystko to spowoduje,
¿e prezes bêdzie w du¿ym stopniu ograniczony. Ta
jego naturalna odpowiedzialnoœæ zostanie przez
takie rozwi¹zania podwa¿ona, bo jak prezes bê-
dzie móg³ odpowiadaæ za wiceprezesów, skoro to
nie na jego wniosek zostali powo³ani, skoro kon-
strukcja ich zatrudnienia jest tak sztywna, skoro
s¹ samodzielnie odpowiedzialni za podpisywanie
dokumentów kontrolnych, których w tym wypad-
ku kontroler nawet nie parafuje. Przecie¿ bardzo
³atwo sobie wyobraziæ, ¿e to bêdzie wiceprezes,
który stworzy w³asny, niezale¿ny od ca³ej instytu-
cji pion. Tak ¿e trudno bêdzie rozliczyæ prezesa
z odpowiedzialnoœci, skoro zabiera mu siê te pod-
stawowe instrumenty. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Prezesie, dzia³alnoœæ Najwy¿szej Izby

Kontroli, która funkcjonowa³a pod rz¹dami do-
tychczasowej ustawy, by³a bardzo dobrze ocenia-
na przez Sejm, jak równie¿ przez Senat, bo jej
sprawozdania by³y te¿ w Senacie. Dziêki swoim
dzia³aniom Najwy¿sza Izba Kontroli osi¹gnê³a
w spo³eczeñstwie doœæ du¿y autorytet. Ta instytu-
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cja jest widoczna, w ogóle czuje siê jej obecnoœæ
w pañstwie i ona dobrze siê kojarzy. Czy w zwi¹z-
ku z tym pan prezes widzi tak¹ potrzebê, ¿eby
w ogóle nowelizowaæ ustawê o Najwy¿szej Izbie
Kontroli? I czy zg³asza³ pan tak¹ potrzebê w Sej-
mie?

Imo¿ekonkretnepytaniedopaniministerPitery.
Powiedzia³a pani tu, w Senacie, ¿e bodaj¿e

w stosunku do dwóch dyrektorów s¹ jakieœ zarzu-
ty. Prosi³bym, ¿eby Senat traktowaæ powa¿nie.
Prosi³bym o wskazanie, o kogo chodzi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Jeœli chodzi o potrzebê nowelizacji ustawy, to

taka potrzeba oczywiœcie istnieje. To przede
wszystkim koniecznoœæ dostosowania procedu-
ry kontrolnej do wymogów konstytucji. Ale na to,
¿e NIK jest dobrze oceniana i ¿e ta ustawa, na
podstawie której Najwy¿sza Izba Kontroli fun-
kcjonuje blisko piêtnaœcie lat, jest dobrym ak-
tem prawa, zwracaj¹ uwagê wszyscy, ³¹cznie
z wnioskodawcami. Mój poprzednik, prezes Se-
ku³a, kiedy inicjowa³ ju¿ jako pose³ po raz kolejny
tê nowelizacjê, te¿ jednoznacznie podkreœla³, ¿e
zarówno ustawa jest dobrze oceniana i dobrze
kreuje system kontroli pañstwowej, jak i Najwy¿-
sza Izba Kontroli, dzia³aj¹ca na podstawie tej
ustawy, jest instytucj¹ ciesz¹c¹ siê powsze-
chnym uznaniem, a przede wszystkim jej mate-
ria³y s¹ wiarygodne i dobrze odbierane.

Wnioskodawcy od samego pocz¹tku podkreœlali
koniecznoœæ tylko pewnych drobnych usprawnieñ,
poza koniecznoœci¹ dostosowania do konstytucji.
Mówili o tym, ¿e przez te piêtnaœcie lat ¿ycie siê
zmieni³o iwartodokonaæpewnychkorekt,nie zmie-
niaj¹c zasad. Tymczasem poprawki, które pojawi³y
siê ju¿ po zakoñczeniu prac w podkomisji, na ostat-
nich dwóch posiedzeniach komisji, zupe³nie za-
przeczy³y tym za³o¿eniom i tym deklaracjom. Te po-
prawki s¹ daleko id¹ce. One ingeruj¹ w niezale¿-
noœæ, w samodzielnoœæ NIK i zmieniaj¹ podstawy
ustrojowe Najwy¿szej Izby Kontroli. Ja nie tylko nie
widzê potrzeby wprowadzania takich zmian, ale
wrêcz odwrotnie, widzê olbrzymie zagro¿enia, jakie
one mog¹ przynieœæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
To samo pytanie zarówno do pana prezesa, jak

i do pani minister. Niew¹tpliwie rozszerzenie w tej
ustawie praktyki kontrolnej w art. 11a, który mówi
o wniosku o zajêcie stanowiska wobec wynika-
j¹cych z kontroli wniosków dotycz¹cych stanowie-
nia lub stosowania prawa, wzbudza aprobatê. Ale
praktykê, która mo¿e bardzo upartyjniæ Najwy¿sz¹
Izbê Kontroli i naruszyæ jej instytucjonaln¹ nieza-
le¿noœæ, zawiera nowy art. 53 w brzmieniu: w wy-
st¹pieniu pokontrolnym mo¿e byæ zawarta ocena
wskazuj¹ca na niezasadnoœæ zajmowania stano-
wiska lub pe³nienia funkcji przez dan¹ osobê.

Ja nie wiem, czy to nie posz³o za daleko i czy to
nie jest równie¿ antykonstytucyjny zapis.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dla-
czego?)

S³ucham?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie

wiem dlaczego.)
Pytam dlatego, ¿e w tym momencie jest to inge-

rencja nie w zakres przedmiotowy kontroli, ale
w zakres odpowiedzialnoœci. Tu siê mówi o odpo-
wiedzialnoœci. Rozumiem, ¿e o odpowiedzialnoœci
cywilnej, ale te¿ jest przes³anka dowodowa odpo-
wiedzialnoœci karnej z art. 231, który mówi o tym,
¿e ten, kto przekracza swoje uprawnienia lub nie
dope³nia obowi¹zków…

Przede wszystkim od pana prezesa chcia³bym
uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie, jak dalece na
przyk³ad w sprawie Eureko zdanie komisji sejmo-
wej by³o brane pod uwagê w kontroli NIK i we
wnioskach pokontrolnych. Proszê mi pokazaæ na
tym przyk³adzie koniecznoœæ takiego zapisu ex-
pressis verbis. Jak wygl¹da mo¿liwoœæ egzekwo-
wania tego póŸniej nie ad personam, tylko ad rem
w rozwi¹zaniach przedmiotowych i legislacyjnych
oraz stosowania prawa w ogólnym zakresie. To,
po pierwsze.

Po drugie. Czy nie uwa¿a pan prezes – to te¿ py-
tanie do pani minister – ¿e wskazywanie odpowie-
dzialnoœci za zaniedbania przedmiotowe stwier-
dzone w toku kontroli i wnoszenie o usuniêcie da-
nej osoby wykracza poza konstytucyjnie okreœlone
uprawnienia Najwy¿szej Izby Kontroli? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:

W dzisiejszym stanie prawnym… To nie jest
zmieniane przez nowelizacjê. Rzeczywiœcie jest ta-
ki zapis, który mówi o tym, ¿e po kontroli w wy-
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st¹pieniu mo¿na zawrzeæ ocenê wskazuj¹c¹ na
niezasadnoœæ zajmowania stanowiska przez kie-
rownika jednostki kontrolowanej. Wydaje siê, ¿e
jest to jak najbardziej wskazany zapis, dlatego ¿e
to jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: Dotyczy to wszyst-
kich, w³¹cznie z ministrem.)

Dotyczy to ka¿dego, przy czym…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ka¿dego.)
…w ten sposób sformu³owane wnioski doty-

cz¹ce ministrów musz¹ byæ uchwalone przez ko-
legium i skierowane do Sejmu, a w przypadku
wszystkich innych kierowane s¹ do nadrzêdnej
jednostki kontrolnej.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
Ale, tak jak wszystkie inne wnioski, to nie s¹

przecie¿ wnioski obligatoryjne. My wskazuje-
my pewien kierunek, formu³ujemy przede
wszystkim ocenê, ale te¿ i wniosek dotycz¹cy
rozwa¿enia zasadnoœci, a decyzje podejmuje
ten, kto bierze za to odpowiedzialnoœæ. Jak s¹
oni rozliczani z tych wniosków? No, w taki sam
sposób, jak ze wszystkich innych wniosków,
czyli maj¹ obowi¹zek ustosunkowania siê do
tego w odpowiednim terminie. Ten, do kogo
wniosek zosta³ skierowany, mo¿e odpowie-
dzieæ, ¿e go nie zrealizuje, tylko musi podaæ
uzasadnienie. My nie mamy ¿adnej drogi pra-
wnej, ¿eby wymóc realizacjê wniosku. Co mo-
¿emy zrobiæ? Je¿eli uznamy, ¿e uzasadnienie
jest niewystarczaj¹ce, mo¿emy napisaæ do ko-
lejnej jednostki nadrzêdnej, mo¿emy, zgodnie
z prawem, przedstawiæ nasze wyniki przede
wszystkim parlamentowi, ale te¿ opinii publi-
cznej i w ten sposób wywieraæ pewien nacisk.
Ale decyzje podejmuje ten, kto za ni¹ ponosi
odpowiedzialnoœæ. My tylko formu³ujemy
wnioski. Mo¿emy przeprowadziæ kontrolê
sprawdzaj¹c¹, czy uwagi, które leg³y u pod-
staw takiego wniosku, zosta³y jakoœ wykorzy-
stane i czy coœ siê poprawi³o. Takie mamy in-
strumenty.

Wskazywanie odpowiedzialnoœci – to jest
podstawowy atrybut naszej kontroli. My musi-
my oceniæ nieprawid³owoœæ, wskazaæ osoby od-
powiedzialne, podaæ przyczyny i wyjaœnienia
kontrolowanego oraz odpowiednio sformu³o-
waæ wnioski. Takich wniosków dotycz¹cych
niezasadnoœci zajmowania stanowiska jest
stosunkowo niewiele, ale niew¹tpliwie jest to,
w moim przekonaniu, konieczny instrument.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze pierwsza
czêœæ, odnoœnie do…)

Eureko. Ja ju¿ nie pamiêtam tej kontroli tak
dok³adnie. Czy tam by³y jakieœ wnioski? Odpo-
wiemy panu senatorowi na piœmie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
…na to konkretne pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator…

Senator Piotr Andrzejewski:
I identyczne pytanie do pani minister.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pani Minister, proszê.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

Ta sprawa w ogóle nie by³a przedmiotem rozwa-
¿añ rz¹du. Tego nie by³o w stanowisku rz¹dowym.
Ja naprawdê nie mam prawa wypowiadaæ siê na
temat, którego nie by³o w stanowisku rz¹du.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pani minister.
Przyznam szczerze, ¿e niepokojê siê o bezpie-

czeñstwo pañstwa w wielu dziedzinach naszego
¿ycia. Jak obserwujemy, w kolejnych bud¿etach
pañstwa drastycznie zmniejsza siê œrodki finan-
sowe na policjê, wojsko. W ostatnim okresie mia³y
równie¿ miejsce pewne nadszarpniêcia, ¿e tak po-
wiem, dotycz¹ce dzia³añ CBA. Komórka czy te¿
urz¹d pani minister nie ma siê czym pochwaliæ,
przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo.
I w zwi¹zku z tym mam pytanie: czy postponowa-
nie kolejnej instytucji konstytucyjnej, jak¹ jest
Najwy¿sza Izba Kontroli, nie jest sygna³em dla
ró¿nego rodzaju grup przestêpczych, ¿e jest atmo-
sfera sprzyjaj¹ca korupcji?

I pytanie drugie. Pani Minister, ja chcia³bym
us³yszeæ nazwisko tego dyrektora, bo nie chcieli-
byœmy, aby ono siê pojawi³o w którejœ rozg³oœni
radiowej czy w prasie. Mamy prawo tak¹ informa-
cjê od pani uzyskaæ. Pani Minister, prosi³bym
o odpowiedŸ na oba moje pytania. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Przypominam pañstwu, ¿e mo¿na zadawaæ py-

tania trwaj¹ce do minuty.
Nie chcia³am panu senatorowi przerywaæ.

Dziêkujê uprzejmie.
A teraz proszê pana prezesa Jezierskiego o od-

powiedŸ.
(Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezier-

ski: Pytanie by³o skierowane do pani minister.)
(G³os z sali: To by³o pytanie do pani minister.)
To pytanie by³o skierowane do pani minister

Julii Pitery.
Zapraszam serdecznie pani¹ minister.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Przepraszam, Pani Marsza³ek, ale ja przysz³am

tu dzisiaj, ¿eby wykonaæ konkretne zadanie. Tym-
czasem odpowiadam na pytania o samochody,
o zakres mojej pracy, o ustawy… Zwracam siê
z wielk¹ proœb¹ do Wysokiej Izby i pani marsza-
³ek, ¿eby jednak ograniczyæ pytania do kwestii do-
tycz¹cych stanowiska rz¹du w sprawie projektu
nowelizacji ustawy o NIK. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. OdpowiedŸ pani minister wy-

daje mi siê zasadna.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Proszê nie lekcewa-

¿yæ Wysokiej Izby!)
(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek!)
Tak, proszê uprzejmie.

Senator Jan Dobrzyñski:
Moje pytania dotyczy³y tylko i wy³¹cznie spraw

zwi¹zanych z ustaw¹, nad któr¹ dzisiaj debatuje-
my. Ja nie mówi³em o samochodzie, nie mówi³em
o pracy pani minister. A to, ¿e urz¹d Ÿle pracuje, to
przecie¿ nic nowego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani Minister i Panie Prezesie, mam wielk¹
proœbê. Poniewa¿ jest do pañstwa du¿o pytañ,
a trudno komunikowaæ siê tak na odleg³oœæ, za-
praszam oboje pañstwa tutaj bli¿ej, bêdzie nam
zwyczajnie wygodniej rozmawiaæ.

(Rozmowy na sali)
Zapraszam do pierwszego rzêdu, bêdzie ³atwiej.

Pani minister nie udzieli odpowiedzi na to pyta-
nie, poniewa¿ uwa¿a, ¿e wykracza ono poza za-
kres procedowanej ustawy. Dziêkujê bardzo up-
rzejmie.

Nastêpne pytanie zada pan senator Przemys-
³aw B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Marsza³ek! Panie Prezesie! Moje pytania

czêœciowo ju¿ siê tu pojawia³y, ale chcia³bym jesz-
cze wspomnieæ o tych dwóch dyrektorach, o któ-
rych mówi³a pani minister. Okaza³o siê, ¿e tak na-
prawdê to by³ jeden dyrektor na trzydziestu. I tu-
taj te¿ chcia³bym wspomnieæ o sprawie bezstron-
noœci, Pani Minister. No trudno j¹ zauwa¿yæ, sko-
ro pani minister w swojej wypowiedzi wskazuje,
¿e zmiana ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli by³a
w du¿ej mierze spowodowana dwoma skargami
na dwóch dyrektorów. Nie wiem, czy przy tej licz-
bie dyrektorów – dok³adnie trzydziestu, jak wyni-
ka z wypowiedzi pana prezesa – zmiana tak po-
wa¿nej ustawy jest tak naprawdê zasadna. Czy
nale¿y j¹ zmieniaæ tylko dlatego, ¿e dwóch dyrek-
torów, albo nawet jeden, Ÿle wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków.

Kolejne pytanie jest skierowane do pana preze-
sa. Bezstronnoœæ… Pani minister mówi³a o bez-
stronnoœci. Jak mo¿na mówiæ o bezstronnoœci
skoro na ostatnim posiedzeniu, ju¿ nie podkomi-
sji, ale komisji, by³a taka sytuacja, ¿e przysz³a pa-
ni minister i wprowadzi³a powa¿ne zmiany. Wie-
my te¿, ¿e wiêkszoœæ w tych komisjach ma Platfor-
ma Obywatelska, dlatego…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, pytanie ma trwaæ do minuty, potem bê-
dzie mo¿liwoœæ zabrania g³osu w dyskusji, do któ-
rej bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze?)

Dobrze. Tylko skoñczê pytanie.
Jak pan ocenia – ja wiem jak, ale chcia³bym, ¿e-

by pan prezes to podkreœli³ – to, ¿e pani minister
w ostatniej chwili zabra³a g³os na posiedzeniu ko-
misji i wprowadzi³a tak powa¿ne zmiany. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê siê zapisaæ do g³osu w dyskusji.
Uprzejmie proszê, Panie Prezesie.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Dziêkujê bardzo.
Ja ju¿ powiedzia³em, jaki ja bym widzia³ udzia³

rz¹du w procesie legislacyjnym dotycz¹cym usta-
wy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, która jest noweli-
zowana w Sejmie jako projekt poselski. Nic tu ju¿
nie mam do dodania, jednoznacznie to oceni³em.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê za zwiêz³¹ odpowiedŸ.
Pan senator W³adys³aw Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
W zasadzie mia³em zadaæ to pytanie pani mini-

ster, ale w zwi¹zku z tym, co s³yszê w odpowie-
dziach pani minister, przychylam siê do apelu ko-
legi senatora Skurkiewicza, ¿e tak niekompeten-
tnych odpowiedzi trudno s³uchaæ. Chcia³bym tyl-
ko powiedzieæ, ¿e jest przykre, ¿e minister rz¹du
Rzeczypospolitej mówi takie rzeczy, odpowiada
na pytania senatorów Izby Wy¿szej i parlamentu
polskiego…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
bym prosi³a o pytania. Opinie bêd¹ potem, w dys-
kusji.)

Jeœli pani minister otrzymuje informacje
o dwóch powa¿nych wykroczeniach dyrektorów
Najwy¿szej Izby Kontroli i pisze pani anonimy do
pana prezesa, a w drugiej sytuacji w ogóle nie po-
dejmuje ¿adnych dzia³añ, to, Pani Minister, ja
bardzo przepraszam, ale faktycznie w Polsce za-
czyna byæ coraz gorzej i œwiat przestêpczy, który
ju¿ w tej chwili mówi, ¿e jest przychylna atmosfe-
ra dla ich dzia³añ, i myœlê…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, bardzo proszê, to nie jest czas na wyg³a-
szanie opinii, tylko na zadawanie pytañ.)

Zrezygnowa³em z pytania. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

Przepraszam, Pani Marsza³ek, bardzo proszê
o odnotowanie sprostowania w stenogramie. Ja
nie pisa³am anonimów do prezesa NIK. Rozu-
miem awersjê do mnie, ale… (Rozmowy na sali)

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo! Bardzo proszê nie podej-
mowaæ dyskusji. Wydaje mi siê, ¿e to nie jest w³a-
œciwe miejsce.

Rozumiem, ¿e to nie by³o pytanie, tylko opinia
pana senatora. Przypominam pañstwu senato-
rom, ¿e teraz mo¿na zadawaæ pytania.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Zrezygnowa³em
z pytania.)

Pan senator Pupa. Proszê siê stosowaæ do regu-
laminu i poczekaæ z wyra¿aniem swoich opinii
w czasie na to przeznaczonym.

Proszê.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Mia³em oczywiœcie zadaæ pytanie pani mini-

ster, ale stosujê siê do apelu moich kolegów,
w zwi¹zku z tym zadam pytanie panu prezesowi.

Panie Prezesie, w sprawie audytu. Czy audyt
mo¿e byæ przeprowadzany przez firmy prywatne
z udzia³em tylko polskiego kapita³u, czy te¿ mog¹
to byæ firmy z udzia³em kapita³u zagranicznego,
czy w ogóle firmy zagraniczne? To pierwsze pyta-
nie.

Drugie pytanie. Dlaczego ani przez Sejm, ani
przez rz¹d nie zosta³y uwzglêdnione uwagi pana
prezesa, Najwy¿szej Izby Kontroli, ekspertów do-
tycz¹ce tej furtki, któr¹ siê pozostawia, ¿e audyt
ma polegaæ nie tylko na kontroli bud¿etu Najwy¿-
szej Izby Kontroli, ale równie¿ na badaniu na
przyk³ad planu kontroli, na badaniu merytorycz-
nej zawartoœci wszelkiego rodzaju kontroli? Czy
tutaj nie mamy przypadkiem do czynienia
z czymœ, co mo¿na okreœliæ jako domniemanie ko-
rupcjogennoœci? Mówiê o tych przepisach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ, Panie Prezesie.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Pierwsze pytanie dotyczy³o firm. Oczywiœcie

zgodnie z obowi¹zuj¹cym u nas prawem mog¹ to
byæ wszelkie firmy. Nie mo¿emy zawêziæ tego ka-
talogu tylko do do firm z udzia³em polskiego ka-
pita³u.

(Senator Zdzis³aw Pupa: I dodatkowe pytanie.
Czy mo¿e to byæ firma na przyk³ad z Kataru, z Ar-
gentyny czy z Ameryki?)

Mo¿e byæ ka¿da…
(Senator Mariusz Witczak: Nawet firma agenta

Tomasza.)
Kapita³ nie ma ¿adnego znaczenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz kolej na pana senatora Tadeusza Grusz-

kê, którego nie widzê.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie otrzymaliœmy od-

powiedzi na wszystkie pytania.)
(Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezier-

ski: Jeszcze drugie pytanie.)
Proszê bardzo, ale króciutko.
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Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:

To by³o pytanie o to, dlaczego Sejm nie uwzglê-
dni³ moich uwag. No, nie wiem dlaczego Sejm nie
uwzglêdni³. Mogê tylko wyraziæ nadziejê, ¿e Senat
uwzglêdni tê sugestiê i dokona poprawki.

(Senator Zdzis³aw Pupa: By³o jeszcze pytanie
o domniemanie korupcjogennoœci w przepisach
prawa.)

To jest oczywiœcie bardzo daleko id¹ca ocena.
Ona by wskazywa³a na pe³n¹ œwiadomoœæ przy
podejmowaniu takich rozwi¹zañ. Ja z ca³¹ pew-
noœci¹ nie chcê dokonaæ na forum Senatu tak da-
leko id¹cej oceny. Uwa¿am, ¿e to s¹ przepisy, któ-
re wprowadz¹ wiele z³ych rozwi¹zañ, ale tak dale-
ko… Proszê mnie ju¿ nie indagowaæ… Ja bym siê
tak daleko nie posun¹³ w swoich…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, proszê siê zapisaæ do g³osu.)

Takie oceny nie maj¹ podstaw.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Japanazapiszêdonastêpnegopytania.Dobrze?
Pana senatora Tadeusza Gruszki, który siê za-

pisa³, nie ma. Ale jest pan senator Ryszard Ben-
der, który siê doczeka³ wreszcie swojej kolejki.

Proszê.

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê za uprzejmoœæ, Pani Marsza³ek.
Panie Prezesie, chcia³bym pana prezesa zapy-

taæ, jaki jest modus procedendi w sprawach miê-
dzy NIK a rz¹dem. Czy na uwagi, na protoko³y NIK
rz¹d odpowiada, czy jest zobligowany odpowia-
daæ, i jak jest w rzeczywistoœci, czy rz¹d odpowia-
da zawsze, czy tylko czasami?

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Rz¹d, tak jak ka¿dy inny kontrolowany, jest zo-

bowi¹zany przepisami ustawy o Najwy¿szej Izbie
Kontroli do udzielenia odpowiedzi w terminie,
który okreœlamy, i zawsze odpowiada. Wyj¹tkowo
siê zdarza, ¿e s¹ jakieœ opóŸnienia, wtedy mamy
mo¿liwoœæ interweniowania...

(Senator Ryszard Bender: Tylko opóŸnienia,
tak?)

Tak, rz¹d zawsze odpowiada. Pozostaje oczywi-
œcie pytanie o merytoryczn¹ zawartoœæ tej odpo-
wiedzi. A z tym ju¿ jest bardzo ró¿nie. Czasem
sk³ania nas to do podjêcia kontroli sprawdzaj¹cej,
ale to dotyczy wszystkich jednostek, nie tylko
rz¹du. W ramach tej nowelizacji zaproponowano
pewne rozwi¹zania dotycz¹ce wniosków de lege
ferenda, zmieniaj¹cych prawo, które by obligowa-

³y rz¹d do odnoszenia siê… Muszê tutaj powie-
dzieæ, ¿e pani minister Pitera by³a rzecznikiem
tych rozwi¹zañ, i podkreœliæ jej wk³ad. Jeœli uda
siê te rozwi¹zania zapisaæ w ustawie i ostatecznie
uchwaliæ, to niew¹tpliwie przys³u¿¹ siê one sku-
tecznoœci naszych kontroli, naszych wniosków.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Senator Grzegorz Wojciechowski, proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Przygotowujemy

siê do wielkiej prywatyzacji, kraj stoi przed kolej-
n¹ wielk¹ prywatyzacj¹. Ja bym prosi³ pana pre-
zesa o tak¹ krótk¹ charakterystykê tego, jak pro-
ces kontroli ca³ej prywatyzacji przebiega³by zgod-
nie z zapisami obecnej ustawy, a jak – zgodnie
z zapisami ustawy, która ewentualnie wesz³aby
w ¿ycie w tej formie, jaka jest w tej chwili. Czy bez-
pieczeñstwo prywatyzacji bêdzie wiêksze, czy te¿
mniejsze?

I drugie pytanie, a w³aœciwie to prosi³bym po-
traktowaæ je jako pytanie pierwsze, jeœli mo¿na
tak odwróciæ kolejnoœæ. Chodzi mi o pytanie, któ-
re ju¿ wczeœniej zada³em senatorowi sprawo-
zdawcy, o opinie ekspertów. Czy pan prezes
móg³by krótko przedstawiæ opinie w stosunku do
projektu, zarówno te negatywne, jak i pozyty-
wne, je¿eli jakieœ by³y. Ja akurat nie znalaz³em
opinii ekspertów, które by³yby pozytywne dla te-
go projektu, ale byæ mo¿e Ÿle szuka³em. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Opinii by³o kilka. One by³y zlecane przez pod-

komisjê czy Komisjê do Spraw Kontroli Pañstwo-
wej i prezentowane przez konstytucjonalistów na
otwartym posiedzeniu kolegium z udzia³em
cz³onków Komisji do Spraw Kontroli Pañstwowej.
Trudno je tak wszystkie razem jednoznacznie
krótko opisaæ. Czêœæ z nich by³a bardzo szeroka
i dotyczy³a wiêkszoœci zmian, a czêœæ dotyczy³a
poszczególnych propozycji. Wiele z nich wskazy-
wa³o w³aœnie na zagro¿enie, ¿e proponowane
zmiany bêd¹ niekonstytucyjne, wiele z nich wska-
zywa³o na to, ¿e zmiana procedury kontrolnej
przyniesie wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. To by³ ca³y
szereg ró¿nych opinii, by³y równie¿ wypowiedzi
poprzedniego prezesa NIK, dzisiaj europos³a, pa-
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na Wojciechowskiego, a tak¿e wypowiedzi wice-
prezesów oraz wielu praktyków, którzy zarówno
mieli do czynienia z tworzeniem tamtej ustawy,
jak i dzisiaj brali udzia³ w opiniowaniu formalnym
przed komisj¹ albo wypowiadali siê w ramach
chocia¿by tego kolegium czy te¿ z okazji dziewiêæ-
dziesiêciolecia Najwy¿szej Izby Kontroli. To by³y
opinie wypowiadane w wielu miejscach w Polsce
i przez praktyków, i przez teoretyków. Musia³bym
ka¿de z tych rozwi¹zañ szczegó³owo omawiaæ
i w dodatku do ka¿dego z nich odnosiæ te opinie.
To jest tu niemo¿liwe. My dysponujemy jednak
ca³ym szeregiem opinii, które albo wprost kwe-
stionuj¹ skutecznoœæ i sensownoœæ niektórych
propozycji, jakie znalaz³y siê w uchwalonej przez
Sejm nowelizacji ustawy o Najwy¿szej Izbie Kon-
troli, albo w bardzo du¿ym stopniu je podwa¿aj¹.

Pierwsze pytanie, dotycz¹ce opisu kontroli
procesu prywatyzacji, jest du¿o trudniejsze. To
bêdzie dotyczy³o wszystkich kontroli, nie tylko
prywatyzacji. Rozumiem, ¿e tu najbardziej nie-
pokoi pana senatora niemo¿noœæ prawid³owego
ustalenia stanu faktycznego. I tak jak mówi³em,
ta nowa procedura bardzo os³abia tu NIK, bo nie
daje nam gwarancji, ¿e to, co ustaliliœmy, jest
z drugiej strony potwierdzone. Chodzi o to, ¿e
kontrolowany, celowo czy niecelowo, œwiadomie
czy nieœwiadomie, mo¿e po prostu sprowadziæ
nas na boczny tor i dopiero w ramach jednego
procesu kontradyktoryjnego to wszystko bêdzie
musia³o byæ od nowa skontrolowane, ¿eby usta-
liæ i potwierdziæ, czy zg³aszane przez kontrolowa-
nego zastrze¿enia pokrywaj¹ siê ze stanem fakty-
cznym, czy s¹ na to dowody. I jeœli dosz³oby do te-
go, ¿e… W takie wielkie procesy prywatyzacyjne
zawsze zaanga¿owani s¹ zewnêtrzni eksperci,
konsultanci. Na ogó³ to s¹ du¿e firmy, bo te pro-
cesy dotycz¹ przecie¿ olbrzymiego maj¹tku pañ-
stwowego i w zwi¹zku z tym dobiera siê najlep-
szych. Ale ci najlepsi na ogó³ dzia³aj¹… To na ogó³
niestety nie s¹ polskie firmy, tylko firmy z kapita-
³em zagranicznym, aczkolwiek obowi¹zane do
stosowania wszelkich regu³ i wszelkich zasad
obowi¹zuj¹cych w Polsce, tak jak firmy czysto
polskie. Ja wiêc nie chcê tutaj rozró¿niaæ pocho-
dzenia kapita³u, bo zgodnie z systemem, w któ-
rym ¿yjemy, i zgodnie z prawem, zarówno pol-
skim, jak i europejskim, nie ma to znaczenia,
przepisy dotycz¹ wszystkich jednakowo. Istnieje
jednak mo¿liwoœæ konfliktu interesów bez wzglê-
du na to, czy bêd¹ to firmy z kapita³em zagranicz-
nym, czy tylko z polskim. Polega ona na tym, ¿e te
firmy byæ mo¿e bêd¹ poœrednio przez nas ocenia-
ne jako na przyk³ad doradcy prywatyzacyjni,
konsultanci, a póŸniej byæ mo¿e wygraj¹ prze-
targ na prowadzenie audytu w Najwy¿szej Izbie
Kontroli. To niew¹tpliwie kreuje potencjalnie
mo¿liwoœæ zaistnienia konfliktu interesów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Czes³aw Ryszka.
Zapraszam.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Prezesie, dwa pytania. Chcia³bym skon-

kretyzowaæ pytanie senatora Bendera. Chodzi
o odpowiedŸ rz¹du na wyniki kontroli. Wiemy, ¿e
Najwy¿sza Izba Kontroli kontroluje Ministerstwo
Zdrowia. Tam siê okaza³o, ¿e minister Kopacz Ÿle
wydatkowa³a 300 milionów z³ na finansowanie
szpitali. Czy by³a odpowiedŸ ministerstwa na ten
wynik pokontrolny? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy zaœ takiej sprawy. Za-
wsze dziwi³em siê temu, ¿e 70% przekazanych
przez NIK wniosków do prokuratury o wszczêcie
postêpowania jest umarzanych, a tylko w 30%
prokuratura wszczyna postêpowanie. Czy jest to
wynik Ÿle umotywowanych wniosków do proku-
ratury? To jest pierwsza czêœæ pytania. Druga jest
taka: czy ta nowelizacja ustawy sprawi, ¿e wnios-
ki do prokuratury bêd¹ lepiej umotywowane, bar-
dziej uzasadnione, i ¿e ta proporcja zmieni siê na
korzyœæ Najwy¿szej Izby Kontroli? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana prezesa.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, dotycz¹ce od-

powiedzi pani minister Kopacz na nasz¹ kontrolê,
to z ca³¹ pewnoœci¹ pani minister musia³a odpo-
wiedzieæ. Ja w tej chwili nie pamiêtam szczegó-
³ów, to znaczy kiedy odpowiedzia³a i co w tej odpo-
wiedzi by³o, ale gdyby pani minister nie odpowie-
dzia³a w terminie, to by³aby przez nas monitowa-
na. Minister posiada tak¿e uprawnienie do z³o¿e-
nia swojego stanowiska do informacji pokontrol-
nej, czyli do tego ostatecznego raportu, który zo-
staje wszystkim pañstwu przes³any. Minister po-
siada to uprawnienie i mo¿e z niego skorzystaæ
lub nie. i te¿ nie pamiêtam, czy pani minister do
tego raportu z³o¿y³a swoje stanowisko, czy nie. Ale
odpowiemy panu senatorowi na piœmie, spraw-
dzimy to.

30% naszych wniosków skierowanych do proku-
ratury jest podejmowanych, 70% jest umarzanych.
To nie jest z³y wynik, tym bardziej, ¿e z tych 70%
umarzanych wniosków czêœæ jest umarzana nie
z powodu braku znamion czynu przestêpczego, ale
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zpowodu,naprzyk³ad,ma³ej szkodliwoœci.My, zgo-
dnie z polskim prawem, musimy zawiadamiaæ pro-
kuraturê zawsze wtedy, gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie pope³nienia przestêpstwa. I jest rzecz¹
naturaln¹, ¿e te podejrzenia nie zawsze siê spraw-
dzaj¹. Prokuratura, która dysponuje ca³ym swoim
instrumentarium, daleko odbiegaj¹cym od nasze-
go, i s³usznie, bo inn¹ rolê pe³ni w pañstwie, ma
mo¿liwoœæ weryfikacji naszych podejrzeñ. Staramy
siê, ¿eby te zawiadomienia by³y wywa¿one, to zna-
czy ¿eby by³y odpowiednio uzasadnione, ¿eby te po-
dejrzenia nie by³y wyssane z palca albo oparte na
znikomych dowodach, tylko ¿eby te dowody rzeczy-
wiœcie oddawa³y to, o czym mówi przepis, czyli uza-
sadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa.
Bierzemy te¿ pod uwagê to, jak ³atwo jest skrzyw-
dziæ cz³owieka w sytuacji niewystarczaj¹co uzasa-
dnionego podejrzenia przestêpstwa. W naszym sys-
temie prawnym, który funkcjonuje niestety niezbyt
sprawnie i w którym postêpowania, zarówno przed
prokuratur¹, jak i przed s¹dami, ci¹gn¹ siê latami,
³atwo jest postawiæ cz³owieka w stan oskar¿enia,
a w zwi¹zku z tym w praktyce wykluczyæ go z ¿ycia
publicznego na wiele, wiele lat, potem zaœ okazuje
siê, ¿e te podejrzenia by³y nie…no, potem s¹dy czy
prokuratury umarzaj¹ postêpowania, nawet po
wielu latach je umarzaj¹. Tak ¿e musimy braæ pod
uwagê obie te strony. Staramy siê tak to wywa¿aæ,
¿eby nie przegapiæ sytuacji stanowi¹cej pe³ne uza-
sadnieniedoskierowaniawniosku, ale te¿, z drugiej
strony, staramysiêbezpodstawnienie stawiaæ cz³o-
wiekawsytuacji, którawykluczagowpraktyce z ¿y-
cia publicznego, i to czasami na wiele lat.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ta nowelizacja nie
ma wp³ywu…)

Jeœli zaœ chodzi o nowelizacjê – bardzo dziêkujê
za tê podpowiedŸ – to w moim przekonaniu ona
mo¿e jednak mieæ wp³yw, bo ona pozbawia nas
w³aœnie tych twardych dowodów, obustronnie po-
twierdzanych. Tak wiêc bêdziemy musieli w du¿o
wiêkszym stopniu, i to do ostatniego momentu,
polegaæ jedynie na w³asnej intuicji, na jedno-
stronnie ocenianych dowodach. A póŸniej albo
bêdziemy musieli wszczynaæ od nowa proces
kontrolny… No a on te¿ byæ mo¿e spotka siê z po-
dobnymi zarzutami, tak ¿e ta procedura mo¿e
trwaæ – choæ ju¿, mam nadziejê, w wyj¹tkowych
tylko sytuacjach – w nieskoñczonoœæ. A wiêc ta
strona dowodowa niew¹tpliwie bêdzie du¿o s³ab-
sza. Dzisiaj, dziêki temu, ¿e mamy obustronnie
potwierdzony podpisami stan faktyczny, mo¿emy
staæ na bardzo mocnym gruncie, bo obie strony
gwarantuj¹ swoimi podpisami, ¿e to, co zosta³o
zapisane w protokole, oddaje rzeczywistoœæ,
a wiêc bez tego potwierdzenia obustronnego bê-
dziemy po prostu s³absi, to zaœ mo¿e mieæ i pew-
nie bêdzie mia³o wp³yw na nasze wnioski do pro-
kuratury.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jan Dobrzyñski, potem Lucjan Ci-
chosz.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam dwa pytania do pani minister, a w zasa-

dzie chcia³bym je powtórzyæ.
Niew¹tpliwie nowela dotycz¹ca Najwy¿szej Izby

Kontroli w znaczny sposób os³abia NIK, zachwia-
na jest czy te¿ zagro¿ona jest autonomia Najwy¿-
szej Izby Kontroli. Nie bêdê ju¿ wraca³ do sprawy
audytów, do powo³ywania wiceprezesów itd., itd.
Ale mam pytanie: czy rz¹d nie ma takiej obawy, ¿e
jest to sygna³ do grup przestêpczych, ¿e w naszym
kraju mo¿na siê pokusiæ o ró¿nego rodzaju mal-
wersacje, i to w sytuacji, gdy, jak wspomina³ jeden
z senatorów, czeka nas prywatyzacja na wielk¹
skalê, któr¹ zapowiada minister Grad?

I pytanie drugie dotycz¹ce dyrektora, o którym
pani wspomnia³a, nie podaj¹c nam jego nazwis-
ka. Otó¿ ja chcia³bym znaæ to nazwisko, Pani Mi-
nister. I dodatkowe pytanie w ramach tego dru-
giego pytania: czy stosowny wniosek wp³yn¹³ do
Najwy¿szej Izby Kontroli? Czy to mo¿na spraw-
dziæ? Jak rozumiem, w pani urzêdzie panuje ³ad,
a wiêc mo¿na w ci¹gu najbli¿szych kilku minut
zadzwoniæ i zapytaæ, czy taki wniosek wp³yn¹³.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo…)

To jest bardzo wa¿ne, Pani Marsza³ek, to jest
bardzo wa¿ne, bo tutaj pojawi³ siê spór…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To proszê
zmierzaæ do koñca, bo ju¿ minê³a minuta, i to
z grubym ok³adem.)

Tak, Pani Marsza³ek. To jest bardzo wa¿ne, bo
po prostu pojawi³ siê spór co do braku potwier-
dzenia i prawdziwoœci tego, o czym tutaj, na na-
szym posiedzeniu, mówimy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, proszê uprzejmie.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Pani Marsza³ek! Zwracam siê z proœb¹ o ogra-

niczanie siê w pytaniach do tematu, który jest po-
wodem mojej obecnoœci na tym posiedzeniu.

(Poruszenie na sali)
(Senator Ryszard Bender: To cenzura ze strony

rz¹du!)
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Po pierwsze, nie dysponujê urzêdem – i o tym
pan senator powinien wiedzieæ. Po drugie, na ka¿-
de takie pytanie odpowiem na piœmie. Dlatego
bardzo bym prosi³a, ¿eby wszystkie pytania, które
nie dotycz¹ przedmiotu dzisiejszego posiedzenia,
Wysoka Izba zechcia³a skierowaæ na piœmie.
Wówczas uzyskaj¹ pañstwo odpowiedŸ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, to

jest impertynencja! Sk³adanie na piœmie pytañ…)
Pan senator Tadeusz Gruszka…
Koledzy Senatorowie, bardzo proszê, powstrzy-

majmy emocje. Teraz – przepraszam bardzo – pan
senator Lucjan Cichosz zadaje pytanie.

(Rozmowy na sali)
To jest czêœæ debaty, jeszcze s¹ pytania.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Moje pytania kierujê do pana prezesa, ponie-

wa¿ nie uzyska³em od senatora sprawozdawcy
odpowiedzi na pytanie, przynajmniej jedno. Otó¿
czy zasadna jest sytuacja, kiedy to Sejm ustala
strukturê izby, w tym momencie NIK, a nie jej pre-
zes? Kto w zasadzie w tym momencie powinien
byæ tym swoistym filarem w tej instytucji, prezes
czy Sejm?

I drugie moje pytanie. Chcia³bym zapytaæ o to,
czy przed zatrudnieniem pracowników, kontrole-
rów, NIK jako instytucja korzysta z rejestru ska-
zanych. Czy jest mo¿liwe przyjêcie do pracy pra-
cownika, który mia³ zas¹dzony wyrok? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Prezesie.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e odpowiem najpierw na to drugie pytanie.

Oczywiœcie tak, ka¿dorazowo przed zatrudnie-
niem osoby ubiegaj¹cej siê o pracê w Najwy¿szej
Izbie Kontroli – i to zarówno w odniesieniu do sta-
nowisk kontrolerskich, jak i niekontrolerskich –
zasiêgamy o niej informacji z rejestru skazanych.
Jednak¿e pierwotny zapis dotycz¹cy wicepreze-
sów nie stawia³ takich wymogów – dlatego te¿ tak
g³oœno protestowaliœmy przeciwko propozycjom,
¿eby wiceprezesi byli wy³¹czeni spod rygorów tego

zapisu. Na szczêœcie w ostatnim, trzecim czytaniu
odpowiednia poprawka zosta³a uwzglêdniona
i dzisiaj ju¿ tego wy³¹czenia nie ma.

Niestety, by³o tak, ¿e czêœæ poprawek zg³oszo-
nych w ostatniej chwili to by³y poprawki niedop-
racowane. To jest przyk³ad takiej… By³a te¿ na
pierwszym posiedzeniu komisji taka sytuacja, ¿e
dwie poprawki z ca³ego szeregu by³y wewnêtrznie
sprzeczne i dopiero na drugim posiedzeniu wnios-
kodawcy je wycofali.

Teraz kwestia struktury. Oczywiœcie, ¿e to roz-
wi¹zanie jest niedobre, dlatego ¿e ono odpowiada
na problem poœrednio, naoko³o to rozwi¹zuje. A ono
powinno rozwi¹zaæ problem wprost, kwestia mia-
nowania powinna byæ okreœlona wprost w ustawie,
powinno tobyæ zapisane, ¿e tenstatusdotyczy tylko
tych pracowników, którzy bior¹ udzia³ w procesie
kontrolnym. Nie powinno siê wymuszaæ takiego
rozwi¹zania poprzez kreowanie struktury kontrol-
nej, bo to równie¿ mo¿e prowadziæ do interpretacji
kuriozalnych. Gdyby chcieæ ten przepis interpreto-
waæ tak, jak on jest zapisany, to wskazywa³by on, ¿e
sekretarka w departamencie kontrolnym czy w de-
legaturze te¿ musi mieæ mianowanie. A to by³by
oczywiœcie absurd. I to jest kolejny przyk³ad tego,
jak dalece te przepisy by³y niedopracowane.

Sejm, a w³aœciwie marsza³ek Sejmu, i tak ma
swoj¹ rolê do odegrania, bo wed³ug dzisiejszego
stanu prawnego jest przecie¿ tak, ¿e na wniosek
prezesa statut nadaje Najwy¿szej Izbie Kontroli
marsza³ek, a w³aœnie w statucie wymienione s¹
wszystkie jednostki organizacyjne Najwy¿szej Iz-
by Kontroli. I my tego nie kwestionujemy. No, jest
to pewna… Chocia¿, z drugiej strony, jest przez
trybuna³ podawana w w¹tpliwoœæ pewna forma
realizacji podleg³oœci Sejmowi.

Ja chcê powiedzieæ jeszcze jedno. Otó¿ wiele
tych rozwi¹zañ staje w poprzek czy raczej idzie zu-
pe³nie niezgodnie ze standardami miêdzynarodo-
wymi, standardami dotycz¹cymi najwy¿szych or-
ganów kontroli pañstwa. Jest znana i obowi¹zu-
j¹ca ogólnie tak zwana deklaracja z Limy, dekla-
racja z 1977 r., w której okreœlono, jakie s¹ pod-
stawowe standardy dotycz¹ce najwy¿szego orga-
nu kontroli w ka¿dym pañstwie. A czêœæ tych roz-
wi¹zañ, które zosta³y wprowadzone w ostatniej
chwili, w moim przekonaniu zasadniczo jest
sprzeczna z tymi standardami. Powiem wiêcej,
nawet niektóre dotychczas obowi¹zuj¹ce przepi-
sy s¹ z punktu widzenia tych standardów kwe-
stionowane. Na przyk³ad w³aœnie ten przepis,
o którym przed chwil¹ mówi³em, czyli dotycz¹cy
nadawania statutu – a tym samym wewnêtrznej
organizacji – przez zewnêtrzny organ, jakim jest
marsza³ek. Albo jest to uprawnienie Sejmu i jego
organów do zlecania nam kontroli. Takie roz-
wi¹zania wystêpuj¹ wprawdzie w ró¿nych pañ-
stwach, ale naprawdê w zdecydowanej mniejszo-
œci pañstw. I dzisiaj trwa na ten temat debata na
forum ogólnoœwiatowym, na forum najwy¿szych
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organów kontroli, a w³aœciwie ju¿ na forum ONZ,
bo tam zosta³a skierowana propozycja dotycz¹ca
przyjêcia przez ONZ deklaracji skierowanej do
parlamentów i rz¹dów pañstw cz³onkowskich,
w której mówi siê o tym, jakie s¹ podstawowe
standardy niezale¿noœci najwy¿szych organów
kontroli, a tak¿e o tym, ¿e konieczne jest ich re-
spektowanie z punktu widzenia przejrzystoœci fi-
nansów publicznych. Od trzynastu lat jesteœmy
cz³onkiem OECD, które te¿ ma standardy doty-
cz¹ce przejrzystoœci finansów publicznych.
I czêœæ z tych rozwi¹zañ z ca³¹ pewnoœci¹ nie kore-
sponduje z tymi standardami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy pañstwo senatorowie chc¹ jeszcze zada-

waæ pytania? Tak.
W takim razie proponujê, ¿ebyœmy je zgrupo-

wali. Do g³osu zapisane s¹ trzy osoby. Jeœli bêd¹
nastêpne pytania, bêdziemy je grupowaæ po trzy,
bo inaczej nigdy nie skoñczymy.

Teraz pytanie zada pan senator Tadeusz Gru-
szka, potem pan senator W³adys³aw Ortyl, a na-
stêpnie pan senator Majkowski. Potem poproszê
konkretne osoby o odpowiedŸ.

Proszê pana senatora Tadeusza Gruszkê o za-
danie pytanie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Prezesie, wykaza³ pan ju¿ w odpowie-

dziach, ¿e nie bardzo zgadza siê pan z kadencyjno-
œci¹ wiceprezesów. Czy takie zastrze¿enia zg³asza³
pan tak¿e na etapie prac sejmowych? Czy w trakcie
prac sejmowych dowiedzia³ siê pan od wniosko-
dawców, jaka idea przyœwieca temu, ¿eby powo³y-
waæ wiceprezesów na piêcioletni¹ kadencjê?

Nastêpne pytanie zwi¹zane jest z moim zanie-
pokojeniem wywo³anym tym, ¿e dyrektorzy pra-
cuj¹cy ponad dwadzieœcia lat w Najwy¿szej Izbie
Kontroli s¹ zatrudnieni – tak zrozumia³em wypo-
wiedŸ pani minister Pitery – w wyniku uk³adów.
Czy o tym, ¿e ci ludzie dwadzieœcia lat zajmuj¹ te
stanowiska, decyduje uk³ad czy ich doœwiadcze-
nie i kwalifikacje? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, pan prezes zapisuje pytania,

tak? Chodzi o to, ¿eby potem siê nie pogubiæ.
(Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezier-

ski: Tak.)
Tak.
Proszê, pan senator W³adys³aw Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja w sprawie formalnej, ale dotycz¹cej pytañ.

Przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e senatoro-
wie zgodnie z art. 44 maj¹ prawo zadawania pytañ
z miejsca. One nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ minutê
i musz¹ dotyczyæ przedmiotu obrad, musz¹ byæ
zwi¹zane z punktem porz¹dku obrad. Marsza³ek
Senatu mo¿e zwróciæ uwagê senatorowi, który
w swoim wyst¹pieniu odbiega od przedmiotu ob-
rad, i powiedzieæ senatorowi, by przeszed³ do rze-
czy. Po dwukrotnym przywo³aniu mo¿e odebraæ
g³os senatorowi. To do marsza³ka Senatu nale¿y
ocena, czy zadawane pytanie dotyczy przedmiotu
obrad czy nie, a nie do ministra, który stoi przed
Senatem. (Oklaski) Pani marsza³ek nie wezwa³a
pana senatora, który kierowa³ pytania do pani mi-
nister, i nie stwierdzi³a, ¿e s¹ one, ¿e tak powiem,
nie na temat. A zatem minister ma obowi¹zek od-
powiedzieæ na te pytania.

W zwi¹zku z tym ja powtórzê jedno pytanie.
Ono na pewno wi¹¿e siê z materi¹ ustawy, bo do-
tyczy domniemanych nieprawid³owoœci w NIK,
a to one, zdaniem pani minister, leg³y u podstaw
zmian. To wszystko naprawdê jest bardzo po-
wi¹zane. A zatem proszê o ujawnienie tego na-
zwiska i powiedzenie, o jakie nieprawid³owoœci
chodzi³o. Je¿eli pani minister nie mo¿e tego na-
zwiska ujawniæ, bo ja tego nie wiem, mo¿e jest po-
ufnoœæ, mo¿e obowi¹zuje tajemnica…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze,proszê zaczekaænadyskusjê, jeœlimo¿na.)

Nie, nie. Przepraszam bardzo, to jest kontekst
pytania, wyjaœnienie.

(Senator Ryszard Bender: Pani powinna bro-
niæ, a pani nie broni.)

Chcê, ¿eby po prostu by³a jasnoœæ. Proszê po-
wiedzieæ, ¿e to jest taka a nie inna delegatura, za-
kodowaæ stanowisko, powiedzieæ „N” czy „Z”, mo-
¿e byæ bez imienia, przecie¿ s¹ ró¿ne mo¿liwoœci,
a nie obra¿aæ siê na Izbê i tworzyæ specyficzne tea-
trum, jakiego w tej Izbie jeszcze ¿aden minister
nie zrobi³. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
PansenatorKrzysztofMajkowski, proszêbardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do pani minister Pitery. Kilka

tygodni temu otrzymaliœmy raport Najwy¿szej Iz-
by Kontroli w sprawie sytuacji w sektorze elektro-
energetycznym. Nie chcê precyzyjnie mówiæ
o punktach dotycz¹cych nieprawid³owoœci wystê-
puj¹cych w sektorze, ale na jedno chcia³bym pani

42. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.
42 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli

(prezes J. Jezierski)



minister zwróciæ uwagê. Otó¿ w jednym z zak³a-
dów wytwórczych wyst¹pi³a strata rzêdu 587 ty-
siêcy z³ z tytu³u tak zwanego z³ego doboru, jeœli
chodzi o handel emisjami. Czy nie uwa¿a pani, ¿e
rz¹d powinien zaj¹æ wobec tego stanowisko?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zanim poproszê o odpowiedŸ, zapytam, czy

ktoœ chce jeszcze zadaæ pytanie.
Proszê, Panie Prezesie.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Tylko pytania pana senatora Gruszki by³y do

mnie skierowane. Odpowiadaj¹c na nie, chcê po-
wiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o kadencyjnoœæ wicepre-
zesów, to oczywiœcie na ka¿dym etapie prac legis-
lacyjnych zwraca³em uwagê na mankamenty
zwi¹zane z tym rozwi¹zaniem. Pocz¹tkowo nie
by³o takiej propozycji rozwi¹zania, od momentu
kiedy siê pojawi³a, bardzo mocno zwraca³em na
to uwagê zarówno na posiedzeniach komisji, jak
i na dwóch kolejnych posiedzeniach w Sejmie.
Uwa¿am, ¿e jest to niedobre rozwi¹zanie. Czym
by³o ono uzasadniane? Chêci¹ wzmocnienia ko-
legialnoœci izby. Mówi³em ju¿ o tym w Sejmie, ¿e
mamy… Ja w ka¿dym razie teraz sobie przypomi-
nam, ¿e w obrêbie Unii Europejskiej s¹ dwa takie
kraje, gdzie w podobny sposób s¹ powo³ywani wi-
ceprezesi czy cz³onkowie kolegium pe³ni¹cy rolê
otoczenia prezesa. Te kraje to S³owacja i Bu³ga-
ria. No i jeszcze Wêgry. Przepraszam, s¹ trzy ta-
kie kraje. Na Wêgrzech skutek tego jest taki, ¿e
od prawie trzech lat nie ma wiceprezesa, bo par-
lament nie mo¿e go wybraæ. Na S³owacji prezes
izby ma bardzo z³e doœwiadczenia, zreszt¹ wszys-
cy maj¹ z³e doœwiadczenia, bo tam ci zastêpcy s¹
wybierani po prostu z klucza partyjnego. To
stwarza mo¿liwoœæ bardzo du¿ego upolitycznie-
nia izby. W Bu³garii nie ma zastêpców jako ta-
kich, ale s¹ cz³onkowie kolegium, którzy pe³ni¹
rolê zastêpców. Oni równie¿ s¹ wybierani przez
parlament. By³em nie tak dawno w Bu³garii
i wiem, ¿e zarówno izba, jak i marsza³ek parla-
mentu deklaruj¹ chêæ zmiany tego przepisu, bo
on siê nie sprawdza.

Teraz przejdê do pytania dotycz¹cego dyrek-
torów, choæ to by³a bardziej uwaga ni¿ pytanie.
Je¿eli by chcieæ odebraæ s³owa pani minister
o jakimœ uk³adzie w takim kontekœcie, jak to
funkcjonuje w obiegu publicznym, to ja muszê
bardzo ostro zaprotestowaæ. Nie mo¿na tak od-
nosiæ siê do konstytucyjnego organu na podsta-

wie jednego anonimu czy w ogóle jakiegoœ enig-
matycznego zarzutu. Nie mo¿na mówiæ o uk³a-
dzie w publicznym rozumieniu tego s³owa. Jest
jeden taki przypadek, gdzie jest dyrektor z dwu-
dziestoletnim sta¿em. W ci¹gu ostatnich dwóch
kadencji wiêkszoœæ dyrektorów zosta³a z ró¿-
nych przyczyn wymieniona. Jak powiedzia³em
na pocz¹tku, dostrzegamy problem s³abej mo¿-
liwoœci wymiany, kiedy sytuacja tego wymaga,
i tak jak we wszystkich innych wypadkach pro-
ponujemy rozwi¹zanie. Chodzi o wzmocnienie
oceny, tak aby ona dotyczy³a zasadnoœci zajmo-
wania stanowiska. A cel jest taki, ¿eby mo¿na
by³o nie tak, jak jest dzisiaj, poprzez negatywn¹
ocenê wyrzuciæ cz³owieka z pracy, ale dobrego
kontrolera, któremu po prostu brakuje umiejêt-
noœci menad¿erskich, w wyniku oceny przesu-
n¹æ na ni¿sze stanowisko. W obecnym systemie
jest to prawie niemo¿liwe albo bardzo trudne.
A wiêc my proponujemy pewne rozwi¹zanie. Ale
co do kadencyjnoœci, to uwa¿amy, ¿e przyniesie
ona wiêcej z³a ni¿ po¿ytku. To jedno pytanie by³o
do mnie, dwa pozosta³e…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy pani minister chce siê ustosunkowaæ do

tych pytañ?
Proszê o odpowiedŸ.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów Julia Pitera: Do kwestii gazów, jak rozu-
miem, cieplarnianych, nie jestem przygotowana.)

Pan senator Zdzis³aw Pupa i pan senator....
(Poruszenie na sali)
Bardzo przepraszam pañstwa senatorów, ale to

ja prowadzê obrady. Pani minister nie ma obo-
wi¹zku odpowiadaæ na te pytania. Pani ustosun-
kowa³a siê do tych pytañ.

(Poruszenie na sali)
Proszê uprzejmie, pan senator Zdzis³aw Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Zanim zadam pytanie, chcê z przykroœci¹ po-

wiedzieæ, ¿e widzê, i¿ pani marsza³ek poczu³a siê
pouczona przez pani¹ minister. Ju¿ przechodzê
do pytania.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
mnie nie pouczaæ, Panie Senatorze.)

Nie, nie, ja to tylko zauwa¿y³em.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, bardzo proszê nie pouczaæ marsza³ka,
który prowadzi obrady.)

Pani minister poucza…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, proszê siê zapisaæ do g³osu.)
Nie, to ja pytam.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzoprzepraszam…Proszêmnieniepouczaæ.
Proszê bardzo, zadaje pan pytanie.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Nie, ja nie pouczam pani, Pani Marsza³ek, ja tyl-
ko zauwa¿y³em, ¿e pani minister pani¹ poucza³a.

A do pani minister mam nastêpuj¹ce pytania.
Czy firma maj¹ca upowa¿nienie do przeprowa-
dzenia audytu, która uczestniczy w procesie pry-
watyzacji – a taka prywatyzacja siê zbli¿a – bêdzie
wykonaæ audyt w NIK? To po pierwsze.

Po drugie, chcia³bym zapytaæ pani¹ minister –
i to jest merytoryczne pytanie – co z pomys³em,
aby po³¹czyæ Centralne Biuro Antykorupcyjne
z NIK? By³ to jeden z pomys³ów pani minister. Pro-
szê bardzo do tego siê ustosunkowaæ.

(Senator Ryszard Bender: Ogieñ z wod¹.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Zostanie pani sze-

fem CBA i ju¿ bêdzie po³¹czenie.)

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Pragnê ponowiæ moj¹ proœbê o sk³adanie na

piœmie pytañ niedotycz¹cych materii, z któr¹ dzi-
siaj przysz³am na posiedzenie Senatu. Wola³abym
ograniczyæ swoje wyst¹pienia do prezentacji sta-
nowiska rz¹du w sprawie sejmowego projektu
ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, bo w takiej roli
wystêpujê. Dziêkujê.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Przepraszam, Pani
Marsza³ek...)

(Senator Ryszard Bender: W sprawie formal-
nej…)

(Senator Zdzis³aw Pupa: W sprawie formalnej.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przepraszam bardzo, zarz¹dzam piêciominuto-

w¹ przerwê.
(G³os z sali: Brawo.)

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 41
do godziny 13 minut 46)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jest godzina 13.46, przerwa siê skoñczy³a.
Wznawiam obrady.
Do zadania pytania jest zapisany pan senator

Henryk WoŸniak. Czy pan senator jest na sali?
Nie ma.

To w takim razie chcia³abym zapytaæ, czy jesz-
cze ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja, Pani Mar-
sza³ek, w sprawie formalnej, jeœli mo¿na.)

Tak?

Senator Stanis³aw Karczewski:
Pani Marsza³ek, sk³adam wniosek formalny

o zwo³anie Konwentu Seniorów i zaraz uzasadniê
dlaczego.

Mieliœmy w Senacie po raz pierwszy do czynie-
nia z bezprecedensow¹…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-
szam, Ÿle s³yszê. Czy pan senator w³¹czy³ mikro-
fon?)

Tak, w³¹czy³em.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê.)
Pani Marsza³ek, w imieniu senatorów klubu

„Prawo i Sprawiedliwoœæ” zg³aszam wniosek for-
malny o zwo³anie Konwentu Seniorów. Uzasa-
dniê, dlaczego.

Po raz pierwszy mieliœmy w Senacie tak¹ sytua-
cjê, ¿e minister rz¹du, przedstawiciel rz¹du upo-
wa¿niony do reprezentowania go, w arogancki
sposób uchyla³ siê od udzielenia odpowiedzi. Pani
minister w swoim krótkim wyst¹pieniu stwierdzi-
³a, ¿e w Najwy¿szej Izbie Kontroli jest nieformalny
uk³ad, sformu³owa³a wiele zarzutów pod adresem
Najwy¿szej Izby Kontroli, a póŸniej uchyla³a siê od
udzielania krótkich, zwiêz³ych odpowiedzi. Pou-
cza³a pani¹ marsza³ek oraz pana marsza³ka i nie
chcia³a nawet podchodziæ do mikrofonu.

W zwi¹zku z tym w imieniu klubu „Prawo
i Sprawiedliwoœæ” bardzo proszê o zwo³anie Kon-
wentu Seniorów w celu odniesienia siê do tej sy-
tuacji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 48 do wniosków formalnych zali-

cza siê wnioski o og³oszenie przerwy lub odrocze-
nie posiedzenia, uchwalenie tajnoœci posiedze-
nia, zamkniêcie listy zg³oszonych mówców itd.
Nie ma tutaj wniosku o zwo³anie Konwentu Se-
niorów. Tak¹ decyzjê mo¿e podj¹æ marsza³ek Se-
natu. Jeœli chodzi o wnioski formalne, to nie ma
mo¿liwoœci zwo³ania Konwentu Seniorów na
wniosek senatora.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Pani Marsza-
³ek, ja siê powo³ujê na art. 16 pkt 4.)

Rozumiem, ¿e pan senator zg³asza wniosek
o przerwê, i w przerwie…

W takim razie og³aszam przerwê w obradach
Senatu do godziny 14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 49
do godziny 14 minut 07)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie i Panowie Senatorowie, wracamy na salê
obrad. Proszê zaj¹æ miejsca i zamkn¹æ drzwi.

Wznawiam obrady.
Pan senator Henryk WoŸniak, potem pan sena-

tor Wojciechowski i pan senator Pupa.
Bardzo proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zadaæ pytanie panu prezesowi. Pan

prezes poczyni³ uwagê, moim zdaniem oczywiœcie
s³uszn¹, w której zawarta by³a obawa o upolitycz-
nienie, czy te¿ mo¿e – gdy mówi³ o doœwiadcze-
niach s³owackiej izby kontroli – nieco wiêcej ni¿ o
upolitycznienie, ¿eby nie powiedzieæ: upartyjnie-
nie. Ja chcia³bym zapytaæ pana prezesa o to, jakie
doœwiadczenie polityczne maj¹ za sob¹ pañscy
zastêpcy. Panie Prezesie, poprosimy o króciutki
profil zawodowo-polityczny, jeœli mo¿na. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Kolejne pytanie.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!

Pan prezes odpowiada³ ju¿ wprawdzie na to pyta-
nie, ale ja zadam je mo¿e troszeczkê w inny spo-
sób. Chodzi o rolê kontrolera, obecn¹ rolê kontro-
lera i rolê kontrolera pod rz¹dami nowej ustawy,
czyli tej, która jest obecnie procedowana. Z tego,
co wiem, kontroler nie bêdzie podpisywa³ proto-
ko³u, czyli nie bêdzie za ten protokó³ odpowiada³,
bêdzie za niego odpowiada³ dyrektor. Zatem od-
powiedzialnoœæ osoby kontroluj¹cej zmniejszy
siê. Czy w zwi¹zku ze zmniejszeniem odpowie-
dzialnoœci kontrolera nie mog¹ nast¹piæ jakieœ,
nazwijmy to, nieprawid³owoœci w trakcie kontro-
li? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Zdzis³aw Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Ja mam pytanie do pani minister w³aœciwie

w nawi¹zaniu do tych pytañ, od odpowiedzi na
które pani minister siê uchyli³a. Byæ mo¿e pod-
czas przerwy pani minister skonsultowa³a to z pa-

ni¹ asystentk¹. Mianowicie chodzi mi o sprawy
zwi¹zane z prywatyzacj¹. Je¿eli bêdzie na przy-
k³ad prywatyzacja… Powtórzê te pytania. Je¿eli
prywatyzacja bêdzie postêpowa³a, to firmy ucze-
stnicz¹ce w prywatyzacji maj¹ce audyt bêd¹ mog-
³y na przyk³ad kontrolowaæ NIK. To po pierwsze.

Jest te¿ sprawa nowelizacji ustawy. Pani mini-
ster mia³a pomys³ po³¹czenia Centralnego Biura
Antkorupcyjnego z NIK. Czy ten pomys³ dalej pod-
trzymuje, a jeœli nie, to dlaczego go nie podtrzy-
muje? Chcia³bym to wiedzieæ. To jest pytanie, na
które pani minister mo¿e mi odpowiedzieæ.

Pada³y te¿ pytania moich kolegów o nazwiska.
Rzecz dotyczy nowelizacji ustawy o NIK. Czy pani
minister mog³aby te nazwiska podaæ? Czy pani
nie zna tych nazwisk, czy mo¿e ich nie pamiêta?
Przynajmniej to chcia³bym wiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Prezesie.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Dziêkujê bardzo.
Pierwsze pytanie dotyczy³o profilu politycznego

zastêpców…
(G³os z sali: I zawodowego.)
Zawodowego i politycznego.
Pan wiceprezes Jarosz, który jest tutaj, to pra-

wie bieg³y rewident, ma doœwiadczenie samo-
rz¹dowe, by³ burmistrzem miasta… Sam by le-
piej o tym powiedzia³, bo ja ju¿ nie pamiêtam do-
k³adnie wszystkich szczegó³ów z tych biogramów
panów prezesów. By³ senatorem AWS. Na po-
cz¹tku swojej kariery pracowa³ w ró¿nych zak³a-
dach, równie¿ w przedsiêbiorstwach pañstwo-
wych, ju¿ nie pamiêtam, o jakim profilu by³y to
zak³ady, w ka¿dym razie by³y to zak³ady produk-
cyjne. Tak wiêc ma doœwiadczenie z zakresu
przedsiêbiorczoœci, samorz¹dnoœci, senator-
skie, jest prawie ¿e bieg³ym rewidentem, ma ot-
warty przewód doktorski. Tyle mogê powiedzieæ
o panu wiceprezesie.

Pan wiceprezes Zaj¹ka³a by³ cz³onkiem KLD,
z tego, co pamiêtam. By³ równie¿ pracownikiem
BBN, by³ wiceministrem obrony, po zakoñczeniu
cz³onkostwa w KLD ju¿ nie by³ cz³onkiem ¿adnej
partii. Wiele lat by³ dyrektorem w Najwy¿szej Izbie
Kontroli, by³ doradc¹ prezesa w Najwy¿szej Izbie
Kontroli. Ju¿ nie pamiêtam szczegó³ów. Oprócz
doœwiadczenia w administracji, o ile sobie przypo-
minam, nie mia³ innych doœwiadczeñ zawodo-
wych i nie by³ chyba w ¿adnej instytucji politycz-
nej oprócz KLD.

Pan prezes Józef Górny by³ samorz¹dowcem,
pos³em AWS, wiceprezydentem miasta Rzeszowa,
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pracowa³ w WSK „Mielec”. Na stanowisko wice-
prezesa zosta³ powo³any przez poprzedniego mar-
sza³ka Sejmu na wniosek poprzedniego prezesa,
prezesa Seku³y, i ja to podtrzyma³em… to znaczy
nie z³o¿y³em wniosku o odwo³anie, czyli tak jakby
formalnie podtrzyma³em powo³anie.

Czwarty wiceprezes, Jacek Koœcielniak, by³ dy-
rektorem biura finansów i ksiêgowoœci – nie
wiem, czy nazwê dobrze przytaczam – urzêdu wo-
jewódzkiego w Katowicach, pos³em AWS…

(G³os z sali: PiS.)
PiS? Tak, PiS. By³ zastêpc¹ szefa kancelarii

premiera za rz¹dów AWS… Ja ju¿ nie pamiêtam,
którego premiera…

(G³os z sali: PiS.)
PiS, tak?
(G³os z sali: Premiera Kaczyñskiego.)
A Marcinkiewicza te¿?
(G³os z sali: Marcinkiewicza nie…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

proszê o powstrzymywanie siê od…)
Nie pamiêtam szczegó³ów tych wszystkich ¿y-

ciorysów. W ka¿dym razie ma doœwiadczenie
w pracy w administracji pañstwowej, jest ekono-
mist¹ i ma takie doœwiadczenie polityczne, o ja-
kim powiedzieliœmy.

Kolejne pytanie, pana senatora Wojciechow-
skiego, dotyczy³o roli kontrolera. W moim naj-
g³êbszym przekonaniu ta rola zostaje zmniejszo-
na. Do tej pory kontroler samodzielnie odpowia-
da³ za protokó³, samodzielnie ze strony NIK, bo by³
on podpisywany przez obie stronny: przez kontro-
lera i przez kontrolowanego. Na etapie protoko³u
ingerencja zewnêtrzna nadzoruj¹cego by³a bar-
dzo ograniczona, ona siê mieœci³a w nadzorze me-
rytorycznym. To jest oczywiste, ¿e doradcy i dy-
rektorzy sprawowali taki nadzór, ale kontroler, je-
¿eli siê upar³, to podpisywa³ protokó³, móg³ nawet
nie uwzglêdniæ uwag osób nadzoruj¹cych, mia³
bardzo du¿¹ dozê samodzielnoœci. Mia³ jednak
ograniczony wp³yw na ocenê. I na tym polega ca³a
ta zasada kolegialnoœci realizowana na tym eta-
pie: jeden przynosi stan faktyczny, drugi dokonu-
je ocen. Dziêki temu ten ca³y proces i te oceny s¹
wywa¿one, bo dokonuj¹cy ocen nie mo¿e abstra-
howaæ od stanu faktycznego, który ustali³ za nie-
go kontroler.

Ten fundament zostaje w tej propozycji zniesio-
ny, dlatego ¿e teraz kontroler bêdzie podpisywa³
protokó³, ale jako kontrpodpisuj¹cy ze swoim dy-
rektorem, i nie bêdzie mia³ takiej jak do tej pory
mo¿liwoœci przeforsowania s³usznych wed³ug
niego ustaleñ. Wydaje siê, ¿e tutaj ta bezpieczna
zasada w³aœnie takiej wspó³pracy tych dwóch „or-
ganów” zostaje zniesiona i ¿e przez to siê traci.
Traci siê bardzo du¿o, bo oprócz tego, ¿e traci siê
podpis kontrolowanego – ju¿ wielokrotnie mówi-
³em o tym, jakie to skutki przyniesie – to w izbie

niew¹tpliwie os³abia siê pozycjê wewnêtrzn¹ kon-
trolera. On dzisiaj nie bêdzie móg³ tak jak do tej
pory w pe³ni ponosiæ odpowiedzialnoœci i gwaran-
towaæ swoim podpisem, ¿e to, co stwierdzi³, jest
prawdziwe, bo bêdzie musia³ siê dostosowaæ do
oczekiwañ, wymagañ swojego prze³o¿onego, któ-
ry równie¿ musi to podpisaæ. Ten mechanizm po
prostu jest z³y. W moim przekonaniu pozycja kon-
trolera bardzo ucierpi w zwi¹zku z tym rozwi¹za-
niem.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Mo¿liwoœæ nieprawid-
³owoœci…)

Mo¿liwoœæ nieprawid³owoœci w kontekœcie…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê nie prowadziæ dyskusji, Panie

Senatorze.
Bardzo proszê.
(Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezier-

ski: Nie bardzo rozumiem to pytanie. O jakie nie-
prawid³owoœci chodzi?)

(Senator Zdzis³aw Pupa: Mo¿liwoœæ powstania
nieprawid³owoœci. Jeœli mo¿na, Pani Marsza³ek,
uzupe³niæ to pytanie…)

To bêdzie kolejne pytanie, dobrze?
(Senator Zdzis³aw Pupa: To znaczy uzupe³niam

poprzednie pytanie. Pyta³em o mo¿liwoœæ powstania
nieprawid³owoœci i chodzi mi o to, czy w obecnej…)

Panie Senatorze, odbieram panu g³os w tej
chwili. Proszê jeszcze raz siê zapisaæ.

Proszê.
(Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezierski:

Nie jestem pewny, czy dobrze zrozumia³em to…)
To bêdzie okazja, ¿eby powtórzyæ pytanie.
Czy pan prezes jeszcze chcia³by…
(Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezier-

ski: Kolejne pytanie by³o skierowane do pani mi-
nister. Dziêkujê bardzo.)

Czy pani minister chce zabraæ g³os i ustosun-
kowaæ siê do pytañ?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Julia Pitera: Pani Marsza³ek, to s¹ te same
pytania, o których wczeœniej dwukrotnie powie-
dzia³am, ¿e nie dotycz¹ materii, w zwi¹zku z któr¹
jestem na dzisiejszym posiedzeniu. Odpowiem na
nie po z³o¿eniu ich na piœmie. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Pani Marsza³ek, ja

w sprawie formalnej.)
TerazzapraszampanasenatoraDobrzyñskiego…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Ale ja w sprawie for-

malnej.)
(Senator Ryszard Bender: W sprawie formalnej.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Ja w sprawie formal-

nej. Tego nie mo¿na przepuœciæ, Pani Marsza³ek.
Ja przecie¿ pytam o audyt.)

Panie Senatorze, pani minister ma prawo…
(Senator Zdzis³aw Pupa: I oczekujê…)
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Przepraszam bardzo, pani minister ma prawo
odpowiedzieæ na piœmie, w ten sposób odpowie-
dzieæ na pana pytanie.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Mam proœbê. Pani mi-
nister…)

Przepraszam bardzo, ale w jakim trybie?
(Senator Zdzis³aw Pupa: W sprawie formalnej.)
Tak?

Senator Zdzis³aw Pupa:

Jutro albo pojutrze bêdziemy g³osowaæ nad
uchwa³¹ w sprawie ustawy o NIK. To kiedy ja do-
stanê odpowiedŸ? Po g³osowaniu?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dostanie j¹ pan w nale¿ytym terminie. Bardzo
przepraszam…

(G³os z sali: Sprawa formalna.)
Panie Senatorze, dobrze. Tylko czy teraz wszys-

cy z waszego klubu bêd¹ siê zg³aszaæ w sprawie
formalnej?

(Senator Zdzis³aw Pupa: Ja chcia³em siê zapy-
taæ, jakie s¹ terminy.)

Panie Senatorze, odbieram panu g³os.
(G³os z sali: Ale to…)
Zapraszam pana senatora Dobrzyñskiego i pa-

na senatora Kaletê.
(G³os z sali: Ale to absolutnie…)
Szanowni Pañstwo, zachowajcie powagê Izby.

Czy mamy w nieskoñczonoœæ…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Pani Marsza³ek,

w sprawie formalnej.)
Przepraszam bardzo, czy mamy dzisiaj w nie-

skoñczonoœæ robiæ przerwy? Proszê uspokoiæ
emocje.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Pani Marsza³ek…)
Panie Senatorze, pani minister ma prawo od-

powiedzieæ na piœmie.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Pani Marsza³ek,

w sprawie formalnej. Mogê w sprawie formalnej?
Ja nie ust¹piê. Mam now¹ sprawê formaln¹.)

Znowu bêdzie przerwa?
(Senator Zdzis³aw Pupa: Poczekamy.)
Proszê siê nie przekrzykiwaæ. Panowie Senato-

rowie, powstrzymajmy dzisiaj troszeczkê te emo-
cje, naprawdê. Bardzo proszê nie przekrzykiwaæ
ani marsza³ka, ani siebie wzajemnie. Przywo³ujê
pañstwa do porz¹dku. Naprawdê zastanówmy siê
nad powag¹ izby wy¿szej polskiego parlamentu.
Proszê o to bardzo serdecznie.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Czy teraz mogê
w sprawie formalnej?)

(G³oszsali:Niechpaniministerbêdziepowa¿na.)

Szanowni Pañstwo, proszê teraz o nastêpn¹
porcjê pytañ.

Pan senator Jan Dobrzyñski i pan senator Piotr
Kaleta… Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chce zabraæ
g³os? Pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Proszê, w tej kolejnoœci.

Senator Jan Dobrzyñski:
Pani Marsza³ek, zapewniam pani¹, ¿e ¿aden

z senatorów nie przyszed³ na tê salê rozemocjono-
wany. I bardzo proszê, Pani Marsza³ek, ¿eby pani
jednak te¿…

(G³osy z sali: Pytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Prosimy o zadanie pytania, to jest czas na pyta-
nia. Bêdzie czas na dyskusjê, wiem, ¿e wiele
z pañstwa senatorów zapisa³o siê do g³osu w dys-
kusji. Proszê teraz o zadanie pytania, ma pan se-
nator na to szeœædziesi¹t sekund od tej chwili.

(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek,
chcia³bym, ¿ebyœmy byli przez pani¹ równo trak-
towani…)

(G³os z sali: Panie Senatorze…)
Panie Senatorze, przywo³ujê pana do porz¹dku.
(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek, pro-

szê mi nie przerywaæ, to bêdzie szybciej, zape-
wniam pani¹.)

Nie, proszê zadaæ pytanie i powiedzieæ, do kogo
je pan kieruje.

Senator Jan Dobrzyñski:

Mam pytanie do pani minister, przedstawiciela
rz¹du. Zapisy w noweli ustawy, o której dzisiaj
dyskutujemy, takie jak te dotycz¹ce spraw audy-
tu zewnêtrznego, powo³ywania wiceprezesów na
ich stanowiska, czy te¿ organizacji izby, jak rów-
nie¿ i procedur kontrolnych, w mojej ocenie nie-
w¹tpliwie os³abiaj¹ Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, in-
stytucjê, która jest konstytucyjna. Ja mam pyta-
nie do przedstawiciela rz¹du. Czy rz¹d nie obawia
siê, ¿e poprzez takie dzia³anie wysy³a do grup
przestêpczych sygna³ o atmosferze, która mo¿e
byæ w wyniku tego tworzona, atmosferze sprzyja-
j¹cej korupcji w naszym pañstwie?

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyñski: Pytanie drugie…)
…minê³o ju¿ ponad szeœædziesi¹t sekund.
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Bardzo proszê.
(Senator Jan Dobrzyñski: Proszê…)
By³o ju¿ pytanie. Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Piotr Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja swoje pytania – one brzmi¹ w zasadzie je-

dnakowo – chcia³bym zadaæ i panu prezesowi,
i pani minister.

Pytanie do pana prezesa jest nastêpuj¹ce. Czy
uwa¿a pan, ¿e nowelizacja ustawy o Najwy¿szej
Izbie Kontroli jest w ogóle potrzebna? Czy ta usta-
wa, która w tej chwili obowi¹zuje, jest z pana pun-
ktu widzenia ustaw¹ dobr¹?

A do pani minister mam takie pytanie: co leg³o
u podstaw tego, ¿eby w ogóle wprowadzaæ tê no-
welizacjê? Czy rzeczywiœcie ma pani jakieœ okreœ-
lone sygna³y, spostrze¿enia co do tego, ¿e w tej
chwili Najwy¿sza Izba Kontroli nie funkcjonuje
nale¿ycie i w zwi¹zku z tym nale¿y tê ustawê
o Najwy¿szej Izbie Kontroli nowelizowaæ? Co tak
naprawdê le¿a³o u podstaw tej nowelizacji?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Ja ju¿ poprzed-

nio zada³em to pytanie, ale muszê je powtórzyæ.
Czy Najwy¿sza Izba Kontroli, wysy³aj¹c do jedno-
stki kontrolowanej kontrolera o obni¿onej odpo-
wiedzialnoœci za to, co robi, mo¿e obawiaæ siê, ¿e
wyst¹pi¹ ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœci, ko-
rupcyjne czy inne, w³aœnie przez to obni¿enie jego
odpowiedzialnoœci za to, co robi, i w zwi¹zku z jego
rol¹ w procesie kontroli pod rz¹dami ustawy, któ-
r¹ procedujemy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Kto z pañstwa zechce odpowiedzieæ jako pier-

wszy?
(G³os z sali: Chcia³bym…)
Zaraz zapiszemy pana senatora.
Pan prezes czy pani minister? Pani minister.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Chcia³abym

przypomnieæ, ¿e jest to projekt sejmowy. Dlatego

pytanie o podstawy podjêcia prac nad tym projek-
tem, nie jest pytaniem do rz¹du. Powtarzam: rz¹d
opracowa³ wy³¹cznie swoje stanowisko w trzech
kwestiach, które przedstawi³am na pocz¹tku,
a które by³y jego udzia³em. Sama idea, inicjatywa
by³a inicjatyw¹ sejmow¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana prezesa.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Odpowiada-

j¹c wprost na pytanie, czy potrzebna jest noweli-
zacja, powiem tak: nowelizacja jest potrzebna.
Wynika ona przede wszystkim z koniecznoœci do-
stosowania do konstytucji. Zaraz powiem w krót-
kich s³owach, z czym to jest zwi¹zane. Obowi¹zu-
j¹cy dzisiaj konstytucyjny stan prawny tylko
ustawami nak³ada obowi¹zki na zewnêtrzne pod-
mioty. Sytuacja, w jakiej znajduje siê Najwy¿sza
Izba Kontroli, jest zaœ taka, ¿e wiêkszoœæ procedu-
ry kontrolnej jest w szczegó³ach opisana w za-
rz¹dzeniu prezesa. W tym zarz¹dzeniu kreowane
s¹ równie¿ obowi¹zki kontrolowanych. I trzeba
przenieœæ te kwestie do aktu wy¿szego rzêdu, do
ustawy, ¿eby odpowiada³o to zapisom konstytu-
cji. Krótko mówi¹c, prezes Najwy¿szej Izby Kon-
troli zosta³ wy³¹czony z tych organów, które maj¹
prawo uchwalania powszechnie obowi¹zuj¹cych
praw. I to jest pierwsza, podstawowa koniecz-
noœæ, w zwi¹zku z któr¹ nowelizowana jest usta-
wa o Najwy¿szej Izbie Kontroli.

Dotychczasowa ustawa, jak równie¿ przepisy
wykonawcze, przepisy wydawane przez prezesa,
które wykonuj¹ postanowienia ustawy, które pre-
cyzuj¹, s¹ oceniane dobrze. Nie ma powodu, ¿eby
je zmieniaæ, i takie te¿ by³y pocz¹tkowe deklaracje
wnioskodawców. Co oczywiœcie nie oznacza, ¿e
nie warto wprowadziæ pewnych korekt. Jednak
wszyscy od pocz¹tku deklarowali, ¿e nie chc¹
zmieniaæ systemu kontroli pañstwowej. Bo warto
powiedzieæ o tym, ¿e na wzorze tej procedury
oparte s¹ prawie wszystkie procedury innych in-
stytucji kontrolnych w pañstwie polskim. Rów-
nie¿ nowo tworzone urzêdy i nowo tworzone kom-
petencje dla istniej¹cych urzêdów w zakresie kon-
troli pañstwowej s¹ oparte na tej procedurze.
W tej kadencji parlament uchwali³ ustawê o kom-
petencjach wojewodów, dotycz¹cych miêdzy in-
nymi w³aœnie kontroli, i prawie dok³adnie skopio-
wa³ procedurê NIK. A wiêc ta procedura sprawdzi-
³a siê w naszym systemie prawnym. Oczywiœcie
mo¿na j¹ lekko poprawiaæ, ale nie ca³kowicie j¹
zmieniaæ. Tymczasem ta nowelizacja, w tym jed-
nym fragmencie, ale bardzo istotnym, fundamen-
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talnym, ca³kowicie j¹ zmienia. Jest ca³y szereg in-
nych powodów – ja tu ju¿ o nich przy okazji wspo-
mina³em – dla których warto niektóre przepisy
wprowadziæ, jest te¿ w tej nowelizacji du¿o po¿yte-
cznych przepisów. Ale te, wokó³ których ognisku-
je siê dyskusja, te najbardziej kontrowersyjne
moim zdaniem zagra¿aj¹ jakoœci kontroli pañ-
stwowej.

Teraz odpowiedŸ na pytanie pana senatora
Wojciechowskiego, dotycz¹ce mo¿liwoœci powsta-
wania nieprawid³owoœci wynikaj¹cych z os³abio-
nej pozycji kontrolera. Nie chcê siê tak daleko po-
suwaæ i mówiæ, ¿e to by, jak pan senator sugeruje,
u³atwia³o czy umo¿liwia³o, czy wrêcz zachêca³o do
tworzenia takich nieprawid³owoœci, które mog³y-
by byæ kwalifikowane nawet jako korupcyjne. Na
szczêœcie do tej pory w historii Najwy¿szej Izby
Kontroli nie by³o takich zarzutów wobec praco-
wników i mam nadziejê… Robimy wszystko, ¿eby
siê nie pojawi³y. Jestem przekonany, ¿e nawet
w tym nowym stanie prawnym ¿aden z pracowni-
ków Najwy¿szej Izby Kontroli nie posunie siê do
takiego kryminalnego dzia³ania, jakim by³aby ko-
rupcja, przyjêcie jakieœ korzyœci w zamian za
ustalenia takie czy inne. Niemniej jednak os³abia-
nie pozycji kontrolera, jakie, moim zdaniem, bê-
dzie mia³o miejsce, mo¿e nie to, ¿e bêdzie sprzyjaæ
nieprawid³owoœciom, ale po prostu mo¿e dopro-
wadziæ do tego, ¿e wyniki kontroli bêd¹ gorsze, tak
bym powiedzia³. No, ale nie chcê zak³adaæ, ¿e
w zwi¹zku z takimi czy innymi przepisami kontro-
lerzy bêd¹ sk³onni do œwiadomego naruszania
prawa i poddawania siê jakimœ mechanizmom,
które s¹, czy to z punktu widzenia prawa, czy to
z punktu widzenia etyki, nie do przyjêcia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I teraz pan senator Dobrzyñski, pan senator

Zaj¹c i, jeœli s¹ jeszcze chêtni, kolejne osoby… Za-
praszam. Dobrze, pan senator Wojciechowski.

Proszê pana senatora Jana Dobrzyñskiego
o zadanie pytania.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do przedstawiciela rz¹du, drugie

pytanie.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

mówiæ troszeczkê bli¿ej mikrofonu, dobrze?)
Na pierwsze, Pani Marsza³ek, nie otrzyma³em

odpowiedzi od przedstawiciela rz¹du.
Otó¿ przedstawiciel rz¹du by³ ³askaw w debacie

stwierdziæ czy te¿ nas poinformowaæ, ¿e jedn¹
z przyczyn, które leg³y u podstaw tworzenia noweli
ustawy, by³o to, i¿ s¹ skargi na dyrektorów w Naj-
wy¿szej Izbie Kontroli. Jest trzydziestu dyrekto-

rów, a by³y dwie skargi. Pan prezes stwierdzi³, ¿e
od pani minister wp³ynê³a tylko jedna skarga.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
o pytanie.)

To by³o stwierdzone publicznie. Ja chcia³bym
znaæ nazwisko tej osoby, to znaczy tego dyrektora,
o którym pani minister wspomnia³a, jak równie¿
siê dowiedzieæ, czy z biura pani minister wyszed³
wniosek do Najwy¿szej Izby Kontroli. Bo pan pre-
zes stwierdzi³, ¿e takiego wniosku – chodzi o drugi
wniosek, w sprawie drugiego dyrektora – nie
otrzyma³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytania – pan senator Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Prezesie, w œwietle postanowieñ konsty-

tucji Najwy¿sza Izba Kontroli dzia³a na zasadzie
kolegialnoœci i podlega Sejmowi. I w tym kontekœ-
cie nasuwa siê pytanie. Czy proponowany sposób
wyboru wiceprezesów nie narusza zasady kole-
gialnoœci? Bo przecie¿ to jest jednak wybór
w okreœlonej sytuacji, jak proponuje siê w usta-
wie, dalece odbiegaj¹cy od tego, co mamy w tej
chwili. I czy nie jest to równie¿ przekreœlenie kolej-
nego przepisu konstytucji, mówi¹cego o tym, ¿e
Najwy¿sza Izba podlega kontroli?

I kolejne pytanie. NIK sk³ada corocznie sprawo-
zdania Sejmowi. Czy móg³by pan prezes powie-
dzieæ, jak oceniane s¹ przez Sejm sprawozdania
z dzia³alnoœci Najwy¿szej Izby Kontroli?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Wojciechowski, proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do

pani minister. W 2004 r., kiedy ustawa by³a pro-
cedowana, rz¹d nie zg³osi³ ani jednej uwagi, ani
jednej poprawki do tej ustawy, a do obecnej usta-
wy rz¹d zg³asza zarówno uwagi, jak i poprawki.
Z czego to wynika? Czy z oceny pracy Najwy¿szej
Izby Kontroli przez rz¹d, czy z czegoœ innego?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
To by³y te trzy pytania.
Bardzo proszê, pan prezes.
(Senator Ryszard Bender: Mo¿e ju¿ wystarczy

tych pytañ?)
Proszê bli¿ej mównicy.
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Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:

Do mnie skierowane by³o tylko jedno pytanie –
pana senatora Zaj¹ca. Pan senator Zaj¹c pyta,
czy proponowany wybór wiceprezesów nie naru-
sza zasad kolegialnoœci i podleg³oœci Sejmowi. Ja
myœlê, ¿e kolegialnoœci to chyba nie – tak próbujê
sobie teraz ca³¹ tê kolegialnoœæ wyobraziæ w nowej
procedurze – ale przede wszystkim narusza on za-
sadê odpowiedzialnoœci prezesa przed Sejmem
i przed Trybuna³em Konstytucyjnym, a w³aœciwie
nie tyle narusza, ile godzi w podstawy tej zasady,
bo prezes bêdzie wskutek tej poprawki, która po-
jawi³a siê w Sejmie i potem zosta³a wznowiona
w Senacie, czyli wskutek mo¿liwoœci powo³ania
wiceprezesa bez wniosku prezesa, w oczywisty
sposób pozbawiony wp³ywu na dobór swoich za-
stêpców. To niew¹tpliwie rozmywa odpowiedzial-
noœæ prezesa. Trudno bêdzie od prezesa wymagaæ
pe³nej odpowiedzialnoœci, ca³kowitej, skoro bê-
dzie mia³ niezale¿nych od siebie, niezale¿nie od
swojej woli powo³anych zastêpców, którzy w do-
datku bêd¹ tak umocowani, ¿e w zasadzie bêd¹
w niewielkim stopniu prezesowi podlegali, bo
w skrajnym przypadku i do tego mo¿e to doprowa-
dziæ.

Jeœli chodzi o sprawozdania z dzia³alnoœci, to
zarówno wszystkie sprawozdania z dzia³alnoœci
sk³adane co roku przez prezesa Sejmowi, jak i,
mogê powiedzieæ, wszystkie raporty, wszystkie
informacje, mo¿e z jakimiœ superwyj¹tkami, s¹
oceniane dobrze albo bardzo dobrze. Jeœli chodzi
o sprawozdania z dzia³alnoœci, to nie tylko nigdy
nie by³o wniosku o to, ¿eby je odrzuciæ, ale nie by³o
nawet ¿adnych powa¿nych zastrze¿eñ. Je¿eli by³y
jakieœ uwagi, to dotyczy³y absolutnie jednostko-
wych spraw. Czasem pos³owie pytaj¹, dlaczego
nie zrealizowano ich wniosku o konkretn¹ kon-
trolê, albo zg³aszaj¹, ¿e wyniki tej kontroli by³y nie
takie, jak siê spodziewali. Ale zawsze by³y to, ze
wszystkich klubów, oceny pozytywne. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy pani minister chce siê ustosunkowaæ do

pytañ?

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Nie przypomi-

nam sobie, ¿eby w 2004 r. by³a jakakolwiek wiêk-
sza nowelizacja ustawy o NIK, wiêc byæ mo¿e py-
tanie dotyczy roku 1994, kiedy ona powstawa³a.

Otó¿ mogê sprawdziæ, czy rz¹d wówczas ingero-
wa³, czy nie w tê ustawê i jakie by³o jego stanowis-
ko, bo jak rozumiem, nawet prezes NIK powie-
dzia³, ¿e w ogóle tego nie wie, bo to by³o zbyt daw-
no. Wiêc je¿eli pan senator jest zainteresowany, to
ja oczywiœcie wyst¹piê do Sejmu i poproszê, ¿eby
to wyjêli z archiwum, wzglêdnie spytam w kance-
larii, wówczas bêd¹cej jeszcze w Urzêdzie Rady
Ministrów, i bêdê mog³a panu senatorowi przed-
stawiæ to stanowisko. Bo na razie nikt w tej sali
nie powiedzia³ ani ¿e ono by³o, ani ¿e go nie by³o.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e bêdzie pani minister wygodniej tutaj.
Pan senator Zbigniew Cichoñ, pan senator

Wojciechowski, niestrudzony dziœ, i pan senator
Dobrzyñski.

Ja chyba teraz zarz¹dzê, ¿eby po cztery pytania
grupowaæ, bo inaczej nie skoñczymy.

Kto jeszcze chce zadaæ pytanie?
(Rozmowy na sali)
Czyli senatorowie Cichoñ, Wojciechowski, Do-

brzyñski. Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów?
Bardzo proszê, pan senator Karczewski. Taka bê-
dzie kolejnoœæ.

Proszê podaæ adresata pytañ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Ja mam pytanie do pana prezesa.
Panie Prezesie, czy nie s¹dzi pan, ¿e sformu³o-

wanie dotycz¹ce audytu zewnêtrznego, w którym
powierza siê temu¿ audytowi ocenê wiarygodno-
œci rocznego sprawozdania z wykonania bud¿etu
Najwy¿szej Izby Kontroli, jest sformu³owaniem,
które jest chyba jednym ze smutnych etapów na
drodze podwa¿ania autorytetu najwy¿szych orga-
nów pañstwowych? Czy te¿ ewentualnie trakto-
waæ to jako sformu³owanie niezbyt fortunne? Ja
proponowa³bym je zast¹piæ, skoro projektodawcy
siê upieraj¹, sformu³owaniem „ocena zgodnoœci
sprawozdania ze stanem faktycznym”. Bo mówiæ
o powierzaniu oceny wiarygodnoœci to tak, jakby
w ogóle zak³adaæ, ¿e taka bardzo powa¿na insty-
tucja, jak¹ jest Najwy¿sza Izby Kontroli, mo¿e byæ
niewiarygodna. A chyba tego nie zak³adamy, co
najwy¿ej mog¹ siê zdarzyæ sytuacje, ¿e ktoœ na
skutek niedok³adnoœci czasami coœ prezentuje
niezgodnie ze stanem rzeczywistym. I raczej tego
typu za³o¿enia mo¿emy czyniæ, a nie zak³adaæ nie-
wiarygodnoœæ tak powa¿nej instytucji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
Proszê, pan senator Grzegorz Wojciechowski.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, ja mam tylko
krótkie pytanie: dlaczego nie otrzyma³em odpo-
wiedzi na dalsz¹ czêœæ pytania? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy to do mnie pan kieruje to pytanie, Panie Se-

natorze?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Do pani mi-

nister oczywiœcie.)
Pani minister odpowiada w taki sposób, w jaki

uwa¿a za stosowne.
Pan senator Jan Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Pani Marsza³ek, ale ktoœ tego musi pilnowaæ.

Ja mam do pani proœbê. W zwi¹zku z trudnoœcia-
mi z uzyskaniem odpowiedzi na te dwa pytania,
które zada³em przedstawicie lowi rz¹du,
chcia³bym otrzymaæ je na piœmie, Pani Marsza³ek.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
I bardzo bym prosi³a mnie nie pouczaæ, Panie

Senatorze. Jeœli mogê uprzejmie prosiæ… Bardzo
proszê nie pouczaæ prowadz¹cego obrady mar-
sza³ka Senatu.

(Senator Jan Dobrzyñski: I vice versa.)
Pan senator Jan Karczewski.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Stanis³aw.)
Przepraszam, Stanis³aw, oczywiœcie.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê. Mia³em wujka Jana.
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Mów mi „wuju”.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale nie

Dobrzyñskiego?)
Nie, nie, Karczewskiego. Ale ju¿ nie ¿yje.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Chcia³bym za-

daæ krótkie pytanie pani minister. Jak pani uwa-
¿a, Pani Minister – co bêdzie lepsze pod rz¹dami
tej ustawy, a co bêdzie gorsze? To jest krótkie py-
tanie.

A do pana prezesa… Nie mogê siê oprzeæ, ¿eby
nie zadaæ tego pytania. Mianowicie powiedzia³
pan, Panie Prezesie, ¿e otrzyma³ anonim od pani
minister. Pani minister zareagowa³a na to stwier-
dzenie zdenerwowaniem. Czy móg³by pan wyjaœ-
niæ, jak wygl¹da anonim od ministra z rz¹du Plat-
formy Obywatelskiej i PSL? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê o odpowiedŸ, Panie Prezesie.
Nie jest anonimem list, pod którym ktoœ siê

podpisa³.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:
Panie Senatorze Cichoñ, jeœli chodzi o wiarygo-

dnoœæ sprawozdania z wykonania bud¿etu, to
chocia¿ to okreœlenie mo¿e budziæ takie skojarze-
nia, jakie wywo³a³o u pana senatora, to jednak
jest to wyra¿enie ustawowe dotycz¹ce audytu.
Tak wiêc ono nie budzi mojego sprzeciwu. Audy-
torzy u¿ywaj¹ takiego jêzyka i tak to zosta³o zapi-
sane. Te skojarzenia odnosz¹ce siê do Najwy¿szej
Izby Kontroli i jej wiarygodnoœci rzeczywiœcie s¹
uzasadnione, ale jest to uwaga na marginesie.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Karczew-
skiego dotycz¹ce tego anonimu, to pani minister
Pitera przes³a³a mi w za³¹czeniu do swojego dru-
ku ministerialnego, przez siebie podpisanego,
oczywiœcie, skargê anonimow¹.

(Senator Czes³aw Ryszka: To siê do kosza
wrzuca.)

I taka jest, najkrócej mówi¹c, historia z tym
zwi¹zana. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê. Rozumiem, ¿e wyczerpa³ pan swoj¹

odpowiedŸ.
(Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezier-

ski: Tak jest.)
Proszê teraz pani¹ minister.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Zgodnie z zasa-

d¹, której przestrzegam, kiedy jakieœ osoby infor-
muj¹ mnie o nieprawid³owoœciach w instytucjach
pañstwowych, zawsze anonimizujê dane. To nor-
malny obyczaj we wszystkich krajach. I nie po-
wiem nikomu, kto siê ze mn¹ kontaktuje. Chcia-
³abym za to powiedzieæ, ¿e ani jedno pismo z tych,
które do mnie wp³ynê³y, dotycz¹cych patologii
w urzêdzie, nie informowa³o o sytuacjach niepra-
wdziwych. W nastêpstwie prowadzonych kontroli
by³y dokonywane zmiany personalne. Wykazywa-
ne by³y bardzo powa¿ne naruszenia finansowe.
W krajach cywilizowanych ochrona informatora
jest zasad¹, poniewa¿ ka¿dy doskonale wie, ¿e
urzêdnika pracuj¹cego w takiej instytucji, który
informuje o patologiach, bardzo czêsto dotyka od-
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wet w postaci wyrzucenia z pracy. To tyle, jeœli
chodzi o pierwsz¹ kwestiê. I w zwi¹zku z tym od-
powiedŸ jest równie¿ taka, ¿e w tym przypadku,
Panie Senatorze, z ca³ym szacunkiem, ale ustawa
o ochronie danych osobowych nie pozwala na in-
formowanie o nazwiskach przed wyjaœnieniem
i zamkniêciem sprawy do koñca. Tak wiêc, nieste-
ty, nie bêdê mog³a zaspokoiæ pana ciekawoœci.
Jak pan jednak zapewne s³ysza³, pan prezes wy-
raŸnie informowa³, ¿e by³a przeprowadzona kon-
trola. Powiem panu wiêcej: by³a równie¿ kontrola
urzêdu pracy. I na razie na tym poprzestañmy,
dopóki sprawa siê nie zakoñczy. Ja szanujê… Nie
mam zwyczaju informowania o ludziach, którzy
w jakikolwiek sposób wystêpuj¹ w jakiejœ spra-
wie, poniewa¿ uwa¿am, ¿e jak d³ugo dana sprawa
nie jest wyjaœniona do koñca, mo¿na naruszyæ ich
dobra osobiste. Myœlê, ¿e fakt, i¿ nie mówiê o tych
rzeczach, powinien byæ raczej pochwalony ni¿
zganiony.

Nastêpna sprawa. Jeœli chodzi o…
(G³os z sali: Jak tam Rysio i Miro?)
Nie jest to tajne, bo w³aœnie zosta³o ujawnione,

zabrak³o poszanowania dla tej zasady. Ale chcia³a-
bym coœ powiedzieæ, jeœli chodzi o zmiany w usta-
wie. Nic dodaæ, nic uj¹æ: czytaj¹c fragment opinii
Rz¹dowego Centrum Legislacyjnego, widzi siê, ¿e
Najwy¿sza Izba Kontroli jest jedyn¹ instytucj¹, któ-
ra w³aœciwie w ¿aden sposób nie jest oceniana przez
instytucjê zewnêtrzn¹. W³aœnie w tym fakcie mo¿na
siê dopatrywaæ pewnej niekonstytucyjnoœci, ponie-
wa¿ jest poddana innym regu³om finansowania ni¿
pozosta³e instytucje bud¿etowe. Sprawa polega na
tym, ¿e informacj¹ dla pos³ów, którzy akceptuj¹ bu-
d¿et, którzy przyjmuj¹ sprawozdanie w przypadku
innych instytucji pañstwa, jest zarówno informacja
wewnêtrzna, jak i ewentualne kontrole, dokonywa-
ne w³aœnie przez NIK. NIK jest jedyn¹ instytucj¹,
w przypadku której tak naprawdê jedynym doku-
mentem jest w³asne sprawozdanie, nie ma mo¿li-
woœci dokonania jakiejkolwiek kontroceny. Tak ¿e
ja uwa¿am, ¿e by³oby to zgodne z zasad¹ przejrzy-
stoœci, która powinna towarzyszyæ ¿yciu publiczne-
mu w pañstwie demokratycznym. Jest to zasada
jak najbardziej w porz¹dku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê, pan senator Skurkiewicz. Potem pan

senator Zaj¹c.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani Marsza³ek, bardzo dziêkujê.
Mam proœbê do pani marsza³ek. Czy procedura

dzisiejszej debaty przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ

zadania pytania panu pos³owi Sekule, który ca³y
czas przys³uchuje siê naszej debacie? Jest on tu-
taj w tej chwili jedyn¹ osob¹, która pracowa³a nad
t¹ ustaw¹ w Sejmie... Nie pytaliœmy pana Witcza-
ka – przepraszam, Pani Marsza³ek – i dlatego tam-
ten pose³ jest jedyn¹ osob¹, która pracowa³a w Se-
jmie, osob¹, która mo¿e reprezentowaæ Sejm jako
ni¿sz¹ izbê parlamentu. Na pewno móg³by nam
udzieliæ wielu szczegó³owych informacji. Czy pani
marsza³ek dopuszcza tak¹ mo¿liwoœæ? S¹dz¹c po
tych ruchach g³owy, rozumiem, ¿e nie bardzo?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeœli mogê tutaj przerwaæ tê czêœæ pytañ… By³o

to skierowane do mnie, chocia¿ nie wiem, w jakim
trybie. Jednak oczywiœcie odpowiem. Do repre-
zentowania stanowiska rz¹du zosta³a dziœ wyzna-
czona pani minister Julia Pitera i pan prezes NIK.
I s¹ to dwie osoby, które dziœ maj¹ odpowiadaæ na
pytania pañstwa senatorów. Dziêkujê bardzo.

Pan senator Stanis³aw Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Pani Minister, mam pytanie do pani. Przed mo-

mentem pani powiedzia³a, ¿e kieruj¹c okreœlone
dokumenty czy pisma, anonimizuje pani dane,
aby chroniæ informatorów. Pytanie jest proste
i podstawowe: czy wysy³aj¹c okreœlone dokumen-
ty, informacje czy zawiadomienia do tak powa¿nej
instytucji w pañstwie, jak¹ jest Najwy¿sza Izba
Kontroli, widzi pani potrzebê anonimizowania da-
nych? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Z wypowiedzi pana prezesa
wyg³oszonej przed momentem wynika³o, ¿e prze-
s³a³a pani oczywiœcie tak zwane pismo przewo-
dnie z adnotacj¹ „w za³¹czeniu przesy³am”. Rozu-
miem, ¿e do³¹czy³a do tego pani dokumentu
okreœlone pismo informacyjne. A zatem pytanie
pierwsze: czy to by³ anonim? Wiemy, co to znaczy
anonim. Proszê wybaczyæ, ale zadam drugie pyta-
nie. Skoro pani anonimizuje dane – opieram siê
na tym, co pani powiedzia³a – to czy dziêki pani
staraniom nie znalaz³y siê w tym dokumencie da-
ne osoby pisz¹cej?

(G³os z sali: To nie jest komisja œledcza.)
Nie, to nie jest komisja œledcza, chodzi tylko

o kwestiê przesy³ania informacji. Pani minister
udzieli³a przed chwileczk¹ odpowiedzi na to py-
tanie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie do pani minister.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Ja zada³em pyta-
nie odnoœnie do tego, jakimi przes³ankami kiero-
wa³ siê rz¹d, zg³aszaj¹c poprawki i uwagi do tej
ustawy. Czy by³y podyktowane ocen¹ dzia³alnoœci
NIK przez rz¹d, czy jakimiœ innymi przes³ankami?
Nie otrzyma³em od pani minister odpowiedzi na to
pytanie, nie zosta³o te¿ wyjaœnione, dlaczego nie
otrzyma³em odpowiedzi na to pytanie. W zwi¹zku
z tym kierujê to pytanie do pana prezesa, o ile pan
prezes jest w stanie cokolwiek powiedzieæ. Wiem,
¿e bêdzie mu trudno, ale… Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
S¹ jeszcze pytania? Jeœli pañstwo senatorowie

ju¿ ich nie maj¹, to zakoñczymy etap pytañ.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja kierujê pytanie do pani minister… To zna-

czy chcê je doprecyzowaæ. Oczywiœcie nie chodzi-
³o mi o to, ¿eby pani minister powiedzia³a, kto
zg³osi³ nieprawid³owoœæ, bo ta kwestia jest wtór-
na. Chodzi³o o to, kogo dotyczy³a, a je¿eli pani nie
mo¿e tego powiedzieæ, to jakiego typu zarzuty by-
³y sformu³owane. Bo wielokrotnie by³o powie-
dziane, ¿e te dwa zg³oszenia by³y podstaw¹ do tak
fundamentalnych zmian w ustawie. Co to by³y za
gigantyczne zarzuty? Chodzi o to, ¿eby to pani
przybli¿y³a. Przedtem pani siê uchyli³a od odpo-
wiedzi, teraz zaczê³a pani mówiæ. Bardzo prosi-
my, ¿eby to doprecyzowaæ. To nie jest poza mate-
ri¹ tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê. Czy jest kolejne pytanie? Nie ma.
Wtejsytuacji zamykametappytañ.Koniecpytañ.
Bardzoproszê,PaniMinister,apotempanprezes.
Terazpaniministerchce jakopierwszazabraæg³os.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Julia Pitera:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Jestem upartym
cz³owiekiem, ale pan senator mnie przebija, dla-
tego ¿e ja dwukrotnie mówi³am, ¿e jest to projekt
sejmowy i ¿e moja praca w ¿aden sposób na fakt
podjêcia prac nad t¹ ustaw¹ siê nie prze³o¿y³a.

Wiêc nie wiem, co mam jeszcze zrobiæ, ¿eby pan
nie zadawa³ mi pytania, jaka jest relacja miêdzy
podjêciem pracy nad nowelizacj¹ ustawy, a tym,
co ja mówi³am. To s¹ dwie ró¿ne rzeczy.

Jeœli chodzi o powagê informacji, któr¹ przes³a-
³am do prezesa NIK, to mo¿e o tym opowiedzieæ
sam pan prezes, bo jak rozumiem, postêpowanie
toczy siê nadal, to znaczy, ono ju¿ trwa ponad rok.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Prezesie.

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
Jacek Jezierski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pytanie pana se-
natora Wojciechowskiego. No z przykroœci¹… Ja
niestety nie mogê zast¹piæ rz¹du i wyt³umaczyæ
siê z tego, dlaczego rz¹d wnosi takie, a nie inne po-
prawki czy sugestie do tej nowelizacji. Ja ju¿ wie-
lokrotnie dzisiaj…

(Senator Piotr G³owski: Wnosi gdzie?)
Rz¹d sk³ada³ swoje uwagi.
Ja ju¿ wielokrotnie dzisiaj mówi³em, ¿e dla

mnie jest dziwne, ¿e rz¹d kreuje nowe rozwi¹zania
– a nie tylko ustosunkowuje siê do rozwi¹zañ pro-
ponowanych przez Sejm – i to w dodatku roz-
wi¹zania, które dotycz¹ meritum funkcjonowania
Najwy¿szej Izby Kontroli powo³anej przede wszys-
tkim do kontroli rz¹du.

Pytanie o zakres skargi. Rzeczywiœcie, zarzuty
by³y bardzo powa¿ne. Ta skarga trafi³a te¿ do pro-
kuratury, jak mówi³em, i prokuratura z powodu
braku znamion wystêpowania czynów przestêp-
czych umorzy³a sprawê, czyli ca³kowicie uniewin-
ni³a oskar¿onego. Aczkolwiek zwróci³a uwagê na
pewne informacje pozyskane w wyniku przes³u-
chania pracowników tej delegatury, któr¹ kieruje
oskar¿any w tej anonimowej skardze, jakie mog-
³yby wskazywaæ na naruszenie zasad godnego za-
chowania w s³u¿bie i poza s³u¿b¹. I to postêpowa-
nie trwa nie rok, tylko kilka miesiêcy. Poprzednio
by³o inne postêpowanie, prowadzone te¿ w wyni-
ku anonimowej skargi, bo nie lekcewa¿ê tych
skarg, mimo ¿e s¹ to anonimy i móg³bym je wyrzu-
ciæ do kosza. Zarzuty w tych skargach s¹ rzeczy-
wiœcie bardzo powa¿ne, bo to s¹ zarzuty dotycz¹ce
i mobbingu, i molestowania, wiêc one nie mog¹
pozostaæ bez dog³êbnego wyjaœnienia. Niemniej
jednak w poprzednim postêpowaniu wszyscy
przes³uchiwani pracownicy tej delegatury w ¿a-
dnym stopniu nie potwierdzili tych zarzutów, po-
wtarzam, w ¿adnym stopniu. Przes³uchiwano wy-
selekcjonowan¹ grupê, która, jak wynika³o z ana-
lizy tych skarg, mog³aby byæ poddana takim dzia-
³aniom tego dyrektora. Wszyscy oni – to wszystko
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jest zaprotoko³owane – stwierdzali, ¿e nie maj¹
¿adnych zarzutów do postawy dyrektora.

Proszê mnie Ÿle nie zrozumieæ, ja nie broniê tu
tego dyrektora. Trwa postêpowanie w sprawie,
byæ mo¿e w trakcie postêpowania sytuacja siê
zmieni. Zostan¹ przes³uchani wszyscy bez wyj¹t-
ku, wszyscy pracownicy tej delegatury. Na to po-
stêpowanie maj¹ wp³yw równie¿ ustalenia Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy, które co prawda te¿ po-
chodz¹ z analiz anonimowych ankiet, ale jednak
te ankiety by³y rozes³anych tylko do grupy praco-
wników tej delegatury.

Nie zaniedbujê tych czynnoœci i ka¿dy sygna³
o takim charakterze jest sprawdzany. Tamto po-
stêpowanie równie¿ dotyczy³o skargi maj¹cej
zwi¹zek z nieuprawnionym wp³ywaniem na wyni-
ki kontroli. I gdyby one siê potwierdzi³y, niew¹t-
pliwie by³oby to naruszenie prawa. Prokuratura,
podobnie jak w tym przypadku, odmówi³a w ogóle
wszczêcia postêpowania, bo uzna³a, ¿e pismo, na
podstawie którego wszczêto postêpowanie, jest
sfa³szowane. Ono nie by³o anonimem, ono by³o
podpisane, tylko ¿e okaza³o siê, ¿e ten, kto siê
podpisa³, nie istnieje. To znaczy, ¿e to nazwisko
i imiê nie pasuje do osoby… Ta osoba nie przyzna-
³a siê do tego. Powiedzia³a, ¿e absolutnie nie. Krót-
ko mówi¹c, sfa³szowano to pismo. Tak wiêc pro-
kuratura umorzy³a i dlatego my te¿ umorzyliœmy
postêpowanie. Ale teraz trwa postêpowanie,
wszczête nie tak dawno… Powtarzam, w wyniku
ca³ego zbiegu okolicznoœci i informacji, które do
mnie dotar³y, podj¹³em decyzjê o zawieszeniu te-
go dyrektora, ¿eby stworzyæ pracownikom tej de-
legatury mo¿liwoœci do tego, by byli sk³onni bez
presji, bez nacisków przedstawiæ swój punkt wi-
dzenia i daæ nam ostateczn¹ podstawê do decyzji
w jedn¹ czy drug¹ stronê. No bo te¿ nie mogê do-
puœciæ do tego, ¿eby na podstawie anonimów od-
wo³ywaæ kolejnych dyrektorów. Proszê zobaczyæ,
jaki to jest mechanizm. Je¿eliby siê okaza³o, ¿e ja
odwo³ujê dyrektorów na podstawie niepotwier-
dzonych anonimów, to za chwilê mia³bym takich
anonimów ca³¹ masê.

(Senator Jan Dobrzyñski: Na wszystkich.)
Nie, mo¿e nie wszystkich, ale z niewiadomych

Ÿróde³ i w ten sposób by kreowano politykê kadro-
w¹ Izby. No to jest w oczywisty sposób niedopusz-
czalne. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê pañstwu senatorom za pytania.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam pañstwu – choæ pañstwo o tym

wiedz¹ – o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu
u senatora prowadz¹cego listê mówców. Przypo-
minam, i bêdê egzekwowa³a przestrzeganie tej za-

sady, ¿e przemówienie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut. Podpisane wnioski o charakterze
legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Bêdê prosi³a o zabranie g³osu panów senato-
rów w nastepuj¹cej kolejnoœci: Dobrzyñskiego,
Ryszkê, Bendera… Pan senator Kleina z³o¿y³ do
protoko³u wnioski o charakterze legislacyjnym.
Potem poproszê pana senatora Andrzejewskiego.
Senator Muchacki z³o¿y³ do protoko³u przemó-
wienie*. Potem udzielê g³osu panu senatorowi Ro-
maszewskiemu. Pan senator Kleina z³o¿y³ wnios-
ki o charakterze legislacyjnym. Potem zaproszê
pana senatora Janusza Sepio³a, a pan senator
Tadeusz Gruszka równie¿ z³o¿y³ do protoko³u
wnioski o charakterze legislacyjnym. To tyle na
chwilê obecn¹.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana
Dobrzyñskiego.

Jest godzina 14.57.

Senator Jan Dobrzyñski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie!
Najwy¿sza Izba Kontroli jest naczelnym orga-

nem kontroli pañstwowej, tak stanowi art. 201
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pojawiaj¹
siê w zwi¹zku z tym pytania: czy proponowane
zmiany nie zmierzaj¹ ku temu, aby zachwiaæ ten
kilkusetletni fundament? Czy koalicyjne roz-
wi¹zania nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu pañstwa
oraz jakoœci kontroli pañstwowej? Niew¹tpliwie
pytania te s¹ zasadne, a odpowiedzi po¿¹dane.

Po pierwsze, bulwersuj¹c¹ zmian¹ jest powie-
rzenie audytu zewnêtrznego – wbrew art. 204
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – podmio-
tom prywatnym. Podmiotom prywatnym nie na-
le¿y powierzaæ tajemnic wagi pañstwowej, zdecy-
dowanie zagra¿a to bezpieczeñstwu pañstwa.
Przecie¿ powszechnie wiadomo, ¿e izba kontro-
luje procesy prywatyzacyjne, zagadnienia z za-
kresu obrony narodowej, spraw wewnêtrznych,
energetyki, a tak¿e systemów informatycznych.
Czy chodzi nam o to, aby nast¹pi³ przep³yw infor-
macji z tych obszarów do sektora prywatnego?
Niestety takie zmiany proponuje koalicyjny pro-
jekt. Poprawki zawarte w art. 7a–7d nie zape-
wniaj¹ w sposób nale¿yty ani bezpieczeñstwa
pañstwa, ani konstytucyjnej niezale¿noœci NIK.
W ten sposób prywatny audytor stanie siê mode-
ratorem kontroli pañstwowej, kontroli ukonsty-
tuowanej.

Nastêpna propozycja Platformy Obywatelskiej
budz¹ca wiele kontrowersji dotyczy procedury
powo³ywania wiceprezesów, co dot¹d pozostawa-
³o w gestii marsza³ka Sejmu i prezesa izby. Dot¹d

42. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.
54 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli

(prezes J. Jezierski)

*Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



wiceprezesów powo³ywa³ marsza³ek Sejmu na
wniosek prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli. Teraz
w przypadku zaniechania przez marsza³ka rozpa-
trzenia wniosku prezesa w ci¹gu trzech miesiêcy
to wiêkszoœæ sejmowa powo³uje najbli¿szych
wspó³pracowników prezesa NIK. Jeszcze raz pod-
kreœlam, jaka to apolityczna instytucja, ukonsty-
tuowana w naszym systemie prawnym. Sk¹d siê
wziê³a koncepcja powo³ywania zastêpców prezesa
NIK przez Sejm? Czy obecny rz¹d jest zaintereso-
wany nie tylko upowszechnianiem dostêpu pod-
miotów zewnêtrznych do planów i wyników kon-
troli pañstwowych, ale tak¿e umocowaniem
swoich protegowanych w systemie najwy¿szej
kontroli pañstwowej? Czy takie zmiany mamy
œwiadomie wprowadzaæ w dobie demokracji i wol-
nej Rzeczypospolitej?

Kolejna proponowana zmiana, zmierzaj¹ca
do destabilizacji, a mo¿e te¿ upolitycznienia, to
wprowadzenie kadencyjnoœci na stanowiskach
dyrektorów. Wprowadzenie kadencyjnoœci dla
wicedyrektorów oraz dyrektorów departamen-
tów i delegatur jest rozwi¹zaniem dysfunkcjo-
nalnym. Kadencyjnoœæ, tak jak to stanowi kon-
stytucja, powinna dotyczyæ jedynie prezesa iz-
by. Wiele z³ego mo¿e przynieœæ zw³aszcza ka-
dencyjnoœæ na stanowiskach dyrektorów. Do tej
pory ich odwo³ywanie by³o niemo¿liwe lub te¿
mo¿liwe tylko na podstawie negatywnej oceny
ich pracy. Po wprowadzeniu tej zmiany wszyscy
dyrektorzy i wicedyrektorzy nadzoruj¹cy kon-
trolê po up³ywie okreœlonego czasu automatycz-
nie strac¹ swoje stanowiska. W miejsce dotych-
czasowego mianowania, gwarantuj¹cego zacho-
wanie bezstronnoœci, wprowadzono kadencyj-
noœæ. Regulacja ta ma dotyczyæ urzêdników
pañstwowych. Czy w ministerstwach i w innych
urzêdach centralnych dyrektorzy biur i depar-
tamentów obejmuj¹ stanowiska na kadencje?
To maj¹ byæ pracownicy merytoryczni, dbaj¹cy
o ci¹g³oœæ i przejrzystoœæ permanentnej kontro-
li. Tylko wówczas utrzymamy standardy wyni-
ków kontroli i profesjonalizm wieloletniego pra-
cownika NIK.

Nastêpna zmiana, równie niecelowa czy te¿
niedoprecyzowana, dotyczy uproszczenia proce-
dury kontrolnej. Otó¿ zredukowano liczbê doku-
mentów bêd¹cych efektem postêpowania kon-
trolnego, rezygnuj¹c z protoko³u kontroli, a pozo-
stawiaj¹c jedynie wyst¹pienie pokontrolne. Gdzie
siê podzia³a zasada kontradyktoryjnoœci i obiek-
tywizmu? Stanowi¹ one muneris dla wszystkich
organów kontrolnych. Skutek to wyraŸne os³abie-
nie pozycji kontrolowanego, który zamiast dwa
razy tylko raz bêdzie móg³ siê odnieœæ do doku-
mentów kontrolnych. Departamenty i delegatury
NIK w razie zg³oszenia powa¿nych zastrze¿eñ
i wskazania przez kontrolowanego dodatkowych

dowodów bêd¹ zmuszone ponowiæ kontrolê. To
przecie¿ nie jest uproszczenie kontroli, to jest jej
wyd³u¿enie i podro¿enie procesu kontroli pañ-
stwowej.

Pozwoli³em sobie odnieœæ siê tylko do zmian
najistotniejszych i szczególnie uderzaj¹cych
w os³abienie pañstwowoœci, a wiêc i si³y Rzeczy-
pospolitej. Proszê o szczególne pochylenie siê nad
proponowanymi zmianami i pamiêæ o d³ugolet-
niej niezawis³oœci Najwy¿szej Izby Kontroli. Czy
chcemy przyczyniæ siê do zniszczenia instytucji,
która w tak trudnym gospodarczo okresie powin-
na zachowaæ swoj¹ ukonstytuowan¹ stabilnoœæ?
Mam nadziejê, ¿e wszystkim tu zebranym zale¿y
na utrzymaniu dobrych wzorców i nieniszczeniu
fundamentalnych ostoi tradycji pañstwowoœci
polskiej. W trosce o dobro wspólne i bezpieczeñ-
stwo pañstwa przedstawiam Wysokiej Izbie po-
prawki do ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, po-
prawki, które przyczyni¹ siê do chluby polskiej
pañstwowoœci i bezpieczeñstwa tajemnic pañ-
stwowych. Pani Marsza³ek, pragnê zg³osiæ dwa-
dzieœcia dwie poprawki do noweli ustawy o Najwy-
¿szej Izbie Kontroli.

(Wicemarsza³ekKrystynaBochenek: Podpisane?)
Tak. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze trzy minuty.)
Dziêkujê panu senatorowi.
W takiej sytuacji zapraszam pana senatora

Czes³awa Ryszkê.
Jest godzina 15.04.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dochodzi ju¿ 15.05.
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W naszej dyskusji œcieraj¹ siê dwie koncepcje

dzia³alnoœci Najwy¿szej Izby Kontroli. Czy ma byæ
ona instytucj¹ opresyjn¹, tak jak jest do tej pory,
czy te¿ instytucj¹, jak j¹ nazwa³ senator sprawo-
zdawca, braterskiego upomnienia? Oczywiœcie
obstajê przy dotychczasowym systemie, broniê
dotychczasowego systemu dzia³ania NIK. Dlatego
uwa¿am, ¿e nowelizacja ustawy o Najwy¿szej Iz-
bie Kontroli niestety wprowadza bardzo niedobre
rozwi¹zania, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
pañstwa, jakoœci kontroli pañstwowej, a mówi¹c
wprost, rozmontowuj¹ jedn¹ z najwa¿niejszych
instytucji w pañstwie.

Od razu powiem, ¿e nasuwa siê prosty wnio-
sek, ¿e obecna koalicja rz¹dz¹ca chce zniszczyæ
Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, instytucjê, która od dzie-
wiêædziesiêciu lat patrzy rz¹dz¹cym na rêce,
a tak¿e, co jest bardzo wa¿ne, informuje spo³e-
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czeñstwo o funkcjonowaniu pañstwa. Pierwsza
niepokoj¹ca sprawa, która oczywiœcie by³a tu sze-
roko poruszana, to jest audyt zewnêtrzny i powie-
rzenie go prywatnym zewnêtrznym firmom. Ozna-
cza to, ¿e marsza³ek Sejmu bêdzie wysy³a³ do NIK
kontrole wykonywane na przyk³ad przez zagrani-
czne firmy audytorskie, byæ mo¿e te same, które
s¹ kontrolowane przez NIK z racji wykonywania
rozmaitych zadañ, zleceñ pañstwowych. Firmy te
niejednokrotnie uczestnicz¹ w prywatyzacji,
a kontrole NIK bardzo czêsto stwierdzaj¹ nierze-
telnoœæ i dzia³anie na szkodê pañstwa tych¿e in-
stytucji czy firm. Teraz te firmy bêd¹ kontrolowa³y
NIK i – mówi¹c wprost – mog¹ siê na NIK zemœciæ.
A tak w ogóle to przecie¿ w NIK jest prowadzony
audyt, jest to oczywiœcie audyt wewnêtrzny, który
– jak dotychczas – wykonuje swoje zadania bez za-
rzutu. By³by to zatem jakiœ absurd, gdyby prywat-
ny audytor zewnêtrzny dosta³ uprawnienia do
wgl¹du w akta kontroli. Nawi¹¿ê do tego, co mówi³
tu pan prezes, otó¿ ten przepis musi byæ sformu-
³owany bardziej precyzyjnie i w naszej poprawce
tak to zosta³o zapisane. Dlatego uchwalone przez
Sejm przepisy, zawarte w art. 7a–7d, nie zape-
wniaj¹ w nale¿yty sposób ani bezpieczeñstwa
pañstwa, ani te¿ konstytucyjnej niezale¿noœci
Najwy¿szej Izby Kontroli. Pojawi³ siê te¿ zarzut, ¿e
w przypadku przegl¹du, kontroli w jakimœ resor-
cie prywatna firma mo¿e zdobyæ wiedzê, która po-
zwoli jej na przyk³ad wygrywaæ przetargi.

Kolejna sprawa, równie¿ tu podnoszona, to
sprawa procedury kontrolnej. Rzekomo mia³a byæ
ona uproszczona, a mo¿e staæ siê wrêcz przeciw-
nie, tak, jak wskazywa³ na to pan prezes, bo nowe-
lizacja komplikuje proces kontrolny, pogarsza ja-
koœæ kontroli pañstwowej i sytuacjê kontrolowa-
nego. Tak¿e w sprawie organizacji pracy w NIK po-
winno byæ tak, jak do tej pory. Powinno byæ tak, ¿e
za organizacjê odpowiada prezes i to on okreœla,
jak ma wygl¹daæ struktura organizacyjny izby,
chyba ¿e napiszemy zupe³nie now¹ ustawê, która
od pocz¹tku do koñca te sprawy okreœli.

Kolejny element, do którego odniosê siê kryty-
cznie, to procedura powo³ywania wiceprezesów.
Uwa¿am, ¿e nale¿y to pozostawiæ w gestii mar-
sza³ka Sejmu i prezesa izby, a nie próbowaæ forso-
waæ rozwi¹zanie, zgodnie z którym mog¹ mieæ na
to wp³yw pos³owie.

Nastêpna sprawa to wprowadzenie przez Sejm
kadencyjnoœci na stanowiskach wiceprezesów
oraz dyrektorów departamentów i delegatur.
Myœlê, ¿e to jest fatalne rozwi¹zanie. Kadencyj-
noœæ, tak jak to stanowi konstytucja, powinna do-
tyczyæ jedynie prezesa izby, zaœ kadencyjnoœæ
w odniesieniu do dyrektorów to pomys³ zupe³nie
z ksiê¿yca. Dot¹d odwo³anie by³o mo¿liwe tylko na
podstawie negatywnej oceny pracy, a teraz wszys-
cy dyrektorzy i wicedyrektorzy nadzoruj¹cy kon-

trolê po up³ywie kadencji mieliby, choæ niekonie-
cznie, utraciæ swoje stanowiska. Czy w minister-
stwach i w innych urzêdach centralnych dyrekto-
rzy biur i departamentów obejmuj¹ stanowiska
na kadencje? Gdyby to wprowadziæ, to oczywiœcie
by³by to pierwszy krok do upolitycznienia izby.
A ile by³oby nadu¿yæ?! Jak napisa³ do nas prezes
Najwy¿szej Izby Kontroli: oto dyrektorzy NIK, do-
tychczas pe³ni¹cy swoje funkcje, pozbawieni
obaw o utratê stanowiska z powodu nadmiernej
dociekliwoœci podczas kontroli, teraz zostan¹
poddani weryfikacji i bêd¹ zatrudniani na piêcio-
letnie kadencje. Oznacza to, ¿e przysz³oœæ najwa¿-
niejszych kontrolerów stale bêdzie niepewna. Ka-
dencja jest dobr¹ rzecz¹ dla polityków, ale nie dla
cz³onków apolitycznej instytucji kontrolnej.

Innym kontrowersyjnym rozwi¹zaniem jest
udzia³ przedstawiciela marsza³ka Sejmu w komi-
sji konkursowej dokonuj¹cej naboru kontrolerów
NIK. To jest zmiana piêædziesi¹ta pierwsza
w art. 1. Oczywiœcie, marsza³ek Sejmu ma okreœ-
lone uprawnienia zwierzchnie wobec NIK, ale nie
powinien ingerowaæ w kwestie doboru kadry. Ju¿
mówi³em, ¿e za funkcjonowanie izby odpowiada
prezes i to jego g³os powinien byæ decyduj¹cy,
a w gruncie rzeczy jedyny, je¿eli chodzi o nabór
kontrolerów.

I wreszcie sprawa likwidacji protoko³u kontro-
li. Jak dot¹d jest to najwa¿niejszy dokument opi-
suj¹cy, co kontrolerzy ustalili w kontrolowanej
instytucji. Nie wolno go zast¹piæ jakimœ skróto-
wym wyst¹pieniem pokontrolnym. Ta zmiana
spowoduje, ¿e kontrole stan¹ siê byle jakie i po-
bie¿ne.

I na koniec coœ, co musi budziæ sprzeciw. Mówi³
o tym na antenie publicznej telewizji by³y prezes
NIK Janusz Wojciechowski. Cytujê: „Najgorsze
zmiany w ustawie zosta³y przyjête na wniosek
rz¹du, który reprezentowa³a w Sejmie minister
Julia Pitera, osoba, która kiedyœ oœmieszy³a siê
pomys³em po³¹czenia NIK z Centralnym Biurem
Antykorupcyjnym. A tak w ogóle to rz¹d nie powi-
nien zabieraæ g³osu w sprawie tego, jak ma byæ
kontrolowany”.

Przypomnê, co ostatnio napisa³ dziennik
„Rzeczpospolita”. Najwy¿sza Izba Kontroli skon-
trolowa³a wykonanie bud¿etu pañstwa za 2008 r.
i gazeta dotar³a do szczegó³owego raportu. Kon-
trolerzy sprawdzili trzysta dziewiêædziesi¹t sie-
dem jednostek finansowanych z bud¿etu, miêdzy
innymi wszystkie ministerstwa, i tylko w resorcie
kierowanym przez minister Ewê Kopacz dopa-
trzyli siê powa¿nych nieprawid³owoœci. NIK za-
rzuca Ministerstwu Zdrowia, ¿e w ubieg³ym roku
wyda³o bez podstawy prawnej 300 milionów z³ na
dofinansowanie szpitali. Chodzi o program
„Wzmocnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego oby-
wateli”, którego celem jest dofinansowanie zad³u-
¿onych szpitali. Wed³ug NIK nie by³o przepisów,
które upowa¿nia³yby ministra zdrowia do wyda-
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wania tych pieniêdzy. Zastrze¿enia izby wzbudzi³
te¿ sposób rozdzia³u tych œrodków. Krótko mó-
wi¹c, rozumiem teraz, dlaczego rz¹dowi tak zale¿y
na os³abieniu Najwy¿szej Izby Kontroli.

Przykro to mówiæ, ale rz¹d Platformy Obywatel-
skiej, koalicyjny, lêka siê kontroli, boi siê Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, boi siê Najwy¿szej
Izby Kontroli. A zapowiada siê wielka prywatyza-
cja. Po haniebnej likwidacji polskich stoczni
w Gdyni i w Szczecinie ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie to
pospieszna wyprzeda¿ wszystkiego, co jeszcze po-
zostaje w rêkach pañstwa. Protoko³y NIK mog³yby
byæ dla rz¹du mia¿d¿¹ce, dlatego próbuje siê ju¿
teraz Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli ugrzeczniæ, poddaæ
kontroli, konsekwencjom, os³abiæ i zniszczyæ.

Rozmawia³em z by³ym prezesem Najwy¿szej Iz-
by Kontroli i pos³em Platformy Obywatelskiej Mi-
ros³awem Seku³¹. K³aniam siê panu pos³owi. Za-
pyta³em, dlaczego on i obecny rz¹d forsuj¹ oma-
wiane zmiany. Co siê sta³o, ¿e czyni siê to wbrew
by³ym prezesom i obecnemu prezesowi NIK? Od-
powiedŸ brzmia³a, ¿e NIK musi byæ mniej opresyj-
na, a bardziej skuteczna, nie powinno byæ tak, ¿e
wszyscy boj¹ siê kontroli NIK, co rzekomo parali-
¿uje pracê w kontrolowanej instytucji. My mówi-
my: Najwy¿sza Izba Kontroli ma byæ opresyjna,
a nawet represyjna. Po to s¹ te kontrole, aby nieu-
czciwi ludzie bali siê dokonywania przekrêtów.

I na koniec jedna uwaga. Ta nowelizacja usta-
wy o NIK jest skokiem Platformy Obywatelskiej na
tê instytucjê. Za chwilê bêdzie omawiana ustawa
bêd¹ca skokiem Platformy Obywatelskiej na
SKOK, czyli kasy spó³dzielcze. Rozmontowywanie
pañstwa trwa. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pan senator sprawozdawca powo³a³ siê na oso-

bê prymasa Polski ksiêdza kardyna³a Józefa
Glempa i przytoczy³ jego s³owa. Chcia³oby siê po-
wiedzieæ: jak trwoga, to do Boga. ¯adna trwoga,
tutaj jest okreœlona wiêkszoœæ i ona uchwali to, co
zawiera tyle z³a, ¿e niekiedy trudno wewnêtrznie
z tym siê pogodziæ. Przecie¿ konstytucja mówi wy-
raŸnie, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli jest naczelnym
organem kontroli w pañstwie. A wiêc nie ma ¿a-
dnych innych kontroli, które mog³yby byæ ponad
kontrol¹ przeprowadzan¹ przez NIK. ¯aden audyt
nie mo¿e tego czyniæ, bo to podwa¿a pozycjê kon-

stytucyjn¹ NIK. W zwi¹zku z tym jest tu wyraŸne
naruszenie art. 202 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. To jest wrêcz zaskakuj¹ce, ¿e tak¹ burzê
œci¹ga siê nad instytucjê jak¿e zas³u¿on¹ dla
utrzymania wiarygodnoœci dzia³ania w³adz pañ-
stwowych, rz¹du. Coraz bardziej ciemne, wrêcz
czarne chmury gromadz¹ siê nad t¹ instytucj¹, co
grozi spustoszeniami. I to bêdzie dzia³o siê w du-
¿ej mierze za spraw¹ eksponowanego tutaj i wy-
noszonego niemal¿e pod niebiosa audytu. To ab-
surd i groza dla Rzeczypospolitej, to ufikcyjnianie
w przysz³oœci Najwy¿szej Izby Kontroli. Do tego
w³aœnie bêdzie prowadzi³ audyt, który bêdzie
chcia³ coraz bardziej wykazaæ, ¿e jego istnienie
ma sens, mimo ¿e jest niekonstytucyjny. Najwy¿-
sz¹ i jedyn¹ w³adz¹ kontroluj¹c¹ instytucje pañ-
stwowe, rz¹d, jest w³aœnie NIK, a nie ¿adne audy-
ty, ró¿ne firmy krajowe czy jak s³yszeliœmy, nawet
zagraniczne. Przecie¿ to mo¿e poci¹gaæ za sob¹
okreœlone niebezpieczeñstwa w skali miêdzyna-
rodowej.

O niezale¿noœæ i swobodê dzia³ania Najwy¿szej
Izby Kontroli dbano w Rzeczypospolitej od jej od-
rodzenia, czyli od odzyskania niepodleg³oœci po
stu dwudziestu trzech latach niewoli. Dbano o to
tak¿e po zamachu majowym w 1926 r. Ani w no-
weli sierpniowej z 1926 r., ani w konstytucji
kwietniowej nie podwa¿ono pozycji NIK w Rzeczy-
pospolitej. NIK powinna s³u¿yæ wiedz¹ – powie-
dzia³ pan sprawozdawca, senator Sepio³. Czy¿by
do tego nale¿a³o, Panie Senatorze, sprowadziæ
NIK? Czy NIK trzeba przemieniæ w instytut ba-
dawczy? Powo³ajmy taki instytut oprócz NIK, ale
nie próbujmy dawaæ mu zadañ, które do niego nie
nale¿¹. NIK jest do wy¿szych spraw, ona ma kon-
trolowaæ rz¹d. Zawsze by³o i nadal jest zadaniem
NIK kontrolowanie rz¹du.

Prezydent Stanis³aw Wojciechowski – kto dzi-
siaj pamiêta tego prezydenta – gdy by³a porusza-
na sprawa nastêpstw uk³adu polsko-francuskie-
go z pocz¹tku lat dwudziestych i mówiono o tym,
jakie to przynosi³o oprócz korzyœci pasywa, mó-
wi³: Poczekajmy, poczekajmy do raportu czy do
wypowiedzenia siê Najwy¿szej Izby Kontroli. Ape-
lowa³ do Sejmu: czekajmy na decyzjê NIK! Tak
kiedyœ w Rzeczypospolitej, odrodzonej po latach
niewoli, tê instytucjê ceniono. Naprawdê j¹ cenio-
no. Naczelnik pañstwa mówi³, ¿e Najwy¿sza Izba
Kontroli to siostrzana instytucja Sejmu, ¿e maj¹
one razem dbaæ o to, a¿eby by³ w pañstwie po-
rz¹dek; to drugi trybuna³ – bodaj¿e nawet w ten
sposób to okreœli³ – który czuwa nad prawo-
rz¹dnoœci¹ i uczciwoœci¹ organów pañstwa, na
czele którego stoi naczelnik.

A wiêc po có¿ nam teraz te jakieœ podpórki, ja-
kieœ ³atania organicznie zupe³nie niezwi¹zane ani
z tradycj¹, ani z rzeczywist¹ kontrol¹, ani te¿ z in-
stytucjami czy quasi-instytucjami audytu? To
wszystko jest groŸne, do tego doprowadzaæ nie
mo¿na. Jaka¿ bêdzie mo¿liwoœæ obiektywnego od-
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dzia³ywania, kiedy NIK bêdzie dr¿a³ przed tym…
Choæ mo¿e nie bêdzie dr¿a³, mo¿e, a nawet z pew-
noœci¹, poka¿e swoj¹ niezale¿noœæ i jakieœ ró¿ne
czepiania siê audytu – bo bêd¹ i takie – w stosun-
ku do NIK zostan¹ oddalone. Ale jest pytanie: dla-
czego, po co to siê tworzy? Tylko po to, by utrudniæ
takie funkcjonowanie NIK, jakie jest zakorzenio-
ne w tradycji odrodzonej Rzeczypospolitej. Czy
audytem objête s¹ inne instytucje, S¹d Najwy¿-
szy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik
Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji? A nawet gdyby one by³y objête, to – jak ktoœ
z naszych przodków by powiedzia³ – znaj propor-
cjum, mocium panie! Bo jest ró¿nica miêdzy tymi
instytucjami a NIK, miêdzy ich wag¹ a wag¹ NIK.
Ale wyraŸnie sytuacja jest taka, ¿e jest chêæ po-
mniejszenia NIK w strukturach instytucji pañ-
stwowych. Dlaczego nagle teraz? Powiedzmy so-
bie wyraŸnie: idzie o to, a¿eby wzi¹æ NIK w gorset,
przede wszystkim wzi¹æ w gorset obecnego preze-
sa NIK, co utrudni dzia³alnoœæ tej najistotniejszej
dla pañstwa kontroli, kontroli rz¹du. To jest wiê-
cej ni¿ klarowne.

Apelujê wiêc do komisji senackich, wrêcz je
upraszam: usuñcie z projektu nowelizacji ustawy
o NIK zw³aszcza art. 7a, 7b, 7c i 7d – bodaj¿e na tej
literze koñcz¹ siê te wtrêty – bo wywracaj¹ one do
góry nogami dotychczasow¹, jeszcze znacz¹c¹,
pozycjê NIK. Nie dajmy umniejszyæ tej pozycji.
Bo wprowadzenie tych zapisów zmniejszy wiary-
godnoœæ NIK, choæby NIK nie wiem jak dzielnie
dzia³a³a i pracowa³a.

Prawda, ¿e od pocz¹tku odrodzonej Rzeczypo-
spolitej Polskiej myœmy, jeszcze raz to powta-
rzam, dbali o tê instytucjê. Postarajmy siê j¹ i te-
raz wesprzeæ, a nawet zwiêkszyæ jej uprawnienia,
a nie poddawaæ jakimœ dziwnym kontrolom, i to ze
strony instytucji, które ona sama kontroluje, i ze
strony ró¿nych firm audytorskich. Przecie¿ tu do-
chodzi do paradoksu, to jest wrêcz contradictio in
adiecto, sprzecznoœæ logiczna, ¿e nie wspomnê ju¿
o tym, jakie to mo¿e wywo³ywaæ nastêpstwa. Ale
tak¿e na to chcê zwróciæ uwagê pañstwa. A jeœli
tak chce siê, ¿eby to wszystko by³o z rz¹dem
zwi¹zane, ¿eby dzia³alnoœæ NIK by³a tak rz¹dowi
podleg³a, to mo¿e wróæmy – oczywiœcie podajê to
jako absurd – do stanu z czasów zamierzch³ego
PRL, gdy by³o Ministerstwo Kontroli Pañstwowej.
Ale nawet wtedy po jakimœ czasie ockniêto siê i to
ministerstwo upad³o, a powróci³a Najwy¿sza Izba
Kontroli.

Niech wiêc NIK nadal dzia³a, zwiêkszajmy jego
kompetencje, nie ograniczajmy ich, i to w tak ab-
surdalny sposób, poprzez jakieœ nie wiadomo
sk¹d siê pojawiaj¹ce firmy audytowe.

Panie i Panowie Senatorowie, salus rei publicae
suprema lex – powinniœmy o tym pamiêtaæ. Ape-
lujê tu zw³aszcza do senatorów z wiêkszoœci se-

nackiej, parlamentarnej. Wiem, ¿e dyscyplina
partyjna zrobi swoje, ale mo¿e znajdziecie mo¿li-
woœæ jej poluzowania w odniesieniu do niektórych
poprawek tu zawartych. Zwróæcie na to uwagê
i zróbcie to, co tê instytucjê uczyni, tak jak dot¹d,
korzystnie dzia³aj¹c¹ dla Rzeczypospolitej, a nie
j¹ ubezw³asnowolni. O to do wiêkszoœci parla-
mentarnej, a w³aœciwie senackiej, apelujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie Preze-
sie! Wysoki Senacie!

Najwy¿sza Izba Kontroli to konstytucyjny na-
czelny organ pañstwa. Obok w³adzy ustawodaw-
czej, wykonawczej i s¹downiczej, które maj¹ na-
czelne organy, jest to naczelny organ w³adzy pañ-
stwowej odziedziczony, razem z d³ugoletni¹ trady-
cj¹, po Drugiej Rzeczypospolitej. Wtedy, kiedy Se-
nat podejmowa³ uchwa³ê o przywróceniu ci¹g³o-
œci prawnej miêdzy Trzeci¹ i Drug¹ Rzecz¹pospo-
lit¹, mieliœmy bardzo ma³o takich instytucji, do
których mogliœmy siê odwo³aæ, przywracaj¹c tê
ci¹g³oœæ. Ale Najwy¿sza Izba Kontroli tak¹ insty-
tucj¹ by³a.

Czy istnieje potrzeba nowelizacji tej ustawy?
Istnieje. Istnieje przede wszystkim co do zaga-
dnienia marginalnego byæ mo¿e z punktu widze-
nia tego, o czym tutaj mówimy jako o punktach
spornych, niemniej jednak na pewno chodzi tutaj
o Ÿród³a prawa. Chodzi o dostosowanie tego w tej
chwili do wi¹¿¹cych Ÿróde³ prawa, które ju¿ prze-
sta³y obowi¹zywaæ, bo zarz¹dzenia prezesa NIK –
tak jak to z 1 marca 1995 r. w sprawie postêpowa-
nia kontrolnego itd. czy to z 15 maja 1995 r. – mu-
sz¹ ju¿ mieæ rangê ustawow¹ dla wywo³ywania
w³aœciwych skutków prawnych erga omnes. Je¿e-
li chodzi o nak³adanie praw i obowi¹zków na pod-
mioty zewnêtrzne oraz egzekwowanie tych praw,
to równie¿ co do tego jest potrzebna regulacja
ustawowa. Tak samo jest, je¿eli chodzi o postêpo-
wanie dyscyplinarne w NIK, tego nie mo¿e regulo-
waæ zarz¹dzenie marsza³ka Sejmu – a tak jest
z zarz¹dzeniem z 8 sierpnia 1995 r. – bo konstytu-
cja nak³ada w tej kwestii pewne rygory co do Ÿró-
de³ prawa. I w tym zakresie jest to, jak mi siê wy-
daje, nowelizacja trafna.

Nowelizacja ta jest trafna równie¿, jak uwa¿am,
w zakresie dotycz¹cym zajmowania stanowiska
przez prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli, najwy¿-
szych organów pañstwa, co do pokontrolnych
wniosków wynikaj¹cych ze sposobu funkcjono-
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wania systemu prawnego i organów wykonu-
j¹cych prawo, zwi¹zanych ze stosowaniem prawa
i systemu prawa, przy czym to samo dotyczy legis-
lacji. Jest to ogromne rozszerzenie i docenienie
roli Najwy¿szej Izby Kontroli.

Trudno mi siê jednak zgodziæ z rozszerzeniem,
które by³o czasem praktykowane, o którym zre-
szt¹ mówi³em w pytaniach i które moim zdaniem
koliduje z wywa¿eniem w³aœciwej roli NIK. Chodzi
mianowicie o wskazywanie personalnie konkret-
nych osób odpowiedzialnych za zaniedbania,
o wchodzenie w gestiê dowodow¹, która powinna
nale¿eæ do wewnêtrznych organów operacyjnych
albo prokuratury, albo te¿ organów upowa¿nio-
nych do prowadzenia postêpowañ ad personam,
w stosunku do osób.

I wydaje mi siê, ¿e to jest jedna z przyczyn man-
kamentów tej ustawy. Mianowicie próba uzale¿-
nienia partyjnego w odniesieniu do sk³adu perso-
nalnego i funkcjonowania Najwy¿szej Izby Kon-
troli. Z tych dzia³añ maj¹ wynikaæ wnioski ad per-
sonam, co do funkcjonariuszy, w³¹cznie z ca³¹
Rad¹ Ministrów i ministrami, a¿ do najni¿szych
organów pañstwa i podmiotów gospodarczych,
wnioski personalne, które bêd¹ do tego niejako
wskazaniem dla prokuratury. A widzimy, co siê
dzieje. Jest wzajemne polowanie na tajemnice
i inne nawet drobne rzeczy, z pominiêciem intere-
su pañstwa. I wydaje mi siê, i¿ tu jest Ÿród³o tego,
¿e praktycznie ka¿dy uk³ad polityczny bêdzie
chcia³ mieæ wp³yw na tego typu wnioski.

Dlatego te¿ wnoszê o skreœlenie tej kompeten-
cji. Jej nie by³o w poprzedniej ustawie. Jak wyni-
ka z odpowiedzi pana prezesa, to by³o praktyko-
wane na podstawie zrz¹dzenia.

No i jeszcze problem, który jest dziœ na porz¹d-
ku dziennym, o którym mówili przedmówcy i któ-
ry przewija³ siê w pytaniach, czyli problem kon-
stytucyjny, który byæ mo¿e dopiero rozstrzygnie
Trybuna³ Konstytucyjny. Je¿eli bowiem Najwy¿-
sza Izba Kontroli jest naczelnym organem kontro-
li pañstwowej i podlega kontroli Sejmu, to czy jest
to numerus clausus i mo¿e byæ tylko kontrola Sej-
mu, czy te¿ mo¿na zleciæ kontrolê zewnêtrznym
podmiotom? Stojê na stanowisku, ¿e podlega
kontroli Sejmu i tylko Sejmu.

W zwi¹zku z tym proponujê, ¿eby powo³aæ ze-
spó³ audytorski – zreszt¹, jak mówi³ pan prezes,
dot¹d siê to odbywa³o na zasadzie wewnêtrznego
audytu, ograniczonego do wydatkowania œrod-
ków publicznych, bud¿etowych, przez samego
prezesa, który za to odpowiada³.

W tej chwili to ma byæ wystrzelone i to wystrze-
lone przez forum polityczne. Przecie¿ ka¿dorazo-
wa kadencja Sejmu to jest forum polityczne
i wszystko, co pochodzi z Sejmu, ma charakter
polityczny. I to nie tylko w dobrym rozumieniu te-
go s³owa, to znaczy uzasadnionej, roztropnej tros-

ki o dobro wspólne, ale te¿ w takim rozumieniu,
jak interes okreœlonego uk³adu rz¹dz¹cego, czyli –
by tak rzec, przepraszam bardzo, potocznie czy
w tej chwili ju¿ populistycznie – grupy trzymaj¹cej
w³adzê. Ka¿dorazowa grupa trzymaj¹ca w³adzê
bêdzie decydentem od personaliów i bêdzie wska-
zywa³a zakres, z którym bêd¹ siê musia³y liczyæ
wszystkie inne organy.

A wiêc ja, zg³aszaj¹c poprawkê, mówiê: chcecie
mieæ audyt zewnêtrzny? Tak. Ale uprawniony do
audytu zewnêtrznego jest tylko Sejm. I dlatego
proponujê poprawkê – myœlê, ¿e j¹ wzi¹³em ze so-
b¹, a jeœli nie, to zaraz j¹ z³o¿ê – zgodnie z któr¹
prezesa powo³uje oczywiœcie marsza³ek Sejmu,
ale spoœród osób, które spe³niaj¹ kryteria zawarte
w ustawie. Czyli po jednej osobie z ka¿dego klubu
reprezentowanego w Sejmie plus jedna osoba od
prezydenta. A dlaczego od prezydenta? Bo proszê
zwróciæ uwagê, ¿e prezydent, wbrew tym wszyst-
kim rozgrywkom podporz¹dkowanym ró¿nym
personaliom i aktualnym uk³adom, je¿eli popa-
trzeæ na to instytucjonalnie i konstytucyjnie, jest
te¿ naczelnym organem pañstwa. Nie jest on wy-
mieniony jako naczelny organ kontroli, ale w od-
niesieniu do jego kompetencji mówi siê, ¿e czuwa
nad przestrzeganiem konstytucji i stoi na jej stra-
¿y – no nie stoi na stra¿y tak, jak stra¿acy przy gro-
bie Pañskim na Wielkanoc, i nie czuwa w ten spo-
sób, ¿e w nocy nie œpi, tylko siê martwi. S¹ to prze-
cie¿ ewidentne kompetencje konstytucyjne. Jest
to te¿ organ kontroli pañstwowej. Dlatego wydaje
mi siê, ¿e w ramach swoich uprawnieñ powinien
mieæ swojego reprezentanta w audycie.

No i wreszcie nawet daleko id¹ce kompetencje
tego zespo³u sejmowego, wydaje mi siê, nie po-
winny obejmowaæ wgl¹du do dokumentów doty-
cz¹cych kontrolowanych podmiotów.

Pamiêtam dyskusjê w komisji konstytucyjnej,
prowadzi³em tam zespó³ Ÿróde³ prawa. NIK by³ o-
czkiem w g³owie, ze wzglêdu, jak ju¿ mówi³em, na
trwa³oœæ systemu odziedziczonego, w pozyty-
wnym zakresie, po Drugiej Rzeczypospolitej. Nie
mo¿na przejœæ do porz¹dku dziennego nad na
przyk³ad ograniczeniem konstytucyjnym zakresu
kontroli podmiotów gospodarczych, w tym wyko-
rzystuj¹cych maj¹tek lub œrodki pañstwowe czy
komunalne. By³a ca³a wojna w komisji konstytu-
cyjnej o to, czy to ma byæ tylko legalnoœæ i gospo-
darnoœæ, czy te¿ celowoœæ i rzetelnoœæ. Okazuje
siê, ¿e rzetelnoœæ ju¿ nie jest kontrolowana w tym
zakresie przez NIK, ale te¿ zasada celowoœci nie
ma umocowania konstytucyjnego, tylko legal-
noœæ i gospodarnoœæ. I z punktu widzenia legalno-
œci, wydaje mi siê, ta kontrola jest niezbêdna. Ale
te¿ z punktu widzenia legalnoœci, czyli zgodnoœci
z konstytucj¹, niezbêdne jest nieszukanie ¿adne-
go pozasejmowego podmiotu zewnêtrznego do
przeprowadzenia audytu lub kontroli. Albo we-
wnêtrzna kontrola, za co odpowiada sam sk³ad
i prezes NIK, albo tylko sejmowa, bo tak jest zapi-
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sane w konstytucji. Tutaj nie mo¿na dzia³aæ roz-
szerzaj¹co, nie mo¿na przypisywaæ kompetencji
innym organom czy podmiotom w myœl starej za-
sady, ¿e w przypadku praw cz³owieka praktycznie
wolno prawie wszystko to, co mieœci siê w katego-
riach poprawnoœci systemu prawnego, z wyj¹t-
kiem tego, czego prawo zakazuje. Je¿eli chodzi
o organa w³adzy pañstwowej, to nie mo¿na usta-
wami tworzyæ ponadkonstytucyjnych kompeten-
cji i domniemywaæ wiêcej, ni¿ expressis verbis
jest zapisane w ustawie. A ustawa jest zgodna
z konstytucj¹. Zapisujecie to pañstwo dzisiaj
w ustawie, wiêc mam w¹tpliwoœci, czy mimo
wszystko jest to zgodne w tak szerokim zakresie
z konstytucj¹. To jest ta kwestia.

Jeszcze kwestie wiceprezesów i kadencyjnoœci,
ale o tym mówili koledzy, wiêc nie bêdê siê do tego
odnosi³.

Wydaje mi siê, ¿e sama ta ustawa, bez tych po-
prawek… Nie bêdê g³osowa³ za ustaw¹, je¿eli takie
poprawki nie zostan¹ wprowadzone, bo mam w¹t-
pliwoœci. A je¿eli zostanie przyjêta, bêdê apelowa³
do prezydenta o to, ¿eby skierowa³ j¹ do Trybuna³u
Konstytucyjnego. I ju¿ sk³adam wnioski na piœmie,
Panie Marsza³ku. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz ja zabiorê g³os. Poproszê tylko pana se-

kretarza, ¿eby mi w odpowiednim momencie prze-
rwa³.

(G³os z sali: Dobrze.)

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo!
Muszê powiedzieæ, ¿e w gruncie rzeczy ta usta-

wa zmierza w bardzo z³ym kierunku, ale mnie siê
wydaje, ¿e w ogóle Rzeczpospolita zaczê³a zmie-
rzaæ w z³ym kierunku, to znaczy ograniczania
kompetencji instytucji niezale¿nych, instytucji,
które nie s¹ bezpoœrednio zale¿ne od rz¹du. Myœ-
lê, ¿e mieliœmy ostatnio tego przyk³ady i mieliœmy
równie¿ przyk³ady, które wskazywa³y na niezbêd-
noœæ takich instytucji.

Je¿eli chodzi o ustawê o Najwy¿szej Izbie Kon-
troli, to w³aœciwie s¹ trzy zasadnicze kwestie, któ-
re mog¹ budziæ powa¿ne zdumienie. Pierwsza to
kwestia audytu, druga kwestia, która chyba nie
by³a podnoszona dostatecznie, to kwestia doku-
mentów pokontrolnych – ale to s¹ d³ugie przepisy,
nie do koñca przez panów senatorów i panie sena-
tor znane, ich skutki te¿ nie s¹ do koñca znane –
no i jeszcze kwestia powo³ywania prezesa.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o audyt, to w³a-
œciwie mogê powtórzyæ wszystko to, co mówili ko-

ledzy – przeprowadzenie audytu przez instytucje
zewnêtrzne, które w gruncie rzeczy by³y poddawa-
ne kontroli, które funkcjonowa³y jako instytucje
doradcze, na przyk³ad przy ró¿nych procesach
prywatyzacyjnych, i co do których opinie Najwy¿-
szej Izby Kontroli czêsto nie by³y pochlebne, jest
w ogóle jakimœ nieporozumieniem. Proszê pañ-
stwa, w ogóle nie wyobra¿am sobie, jak instytucje
zewnêtrzne zajmuj¹ce siê audytem mog¹ kontro-
lowaæ dzia³alnoœæ kontroln¹ NIK. Z tym, ¿e gospo-
darka bud¿etowa Najwy¿szej Izby Kontroli powin-
na byæ kontrolowana przez kogoœ z zewn¹trz – bo
wszyscy maj¹ tendencjê do tego, by byæ z siebie
bardzo zadowoleni – mo¿emy siê zgodziæ. To nie
stanowi ¿adnego problemu. Ale dotyczy to bezpo-
œrednio gospodarki bud¿etowej, gospodarki fi-
nansowej Najwy¿szej Izby Kontroli i tylko i wy-
³¹cznie tego. W tych granicach w moim przekona-
niu audyt mo¿e mieæ miejsce, prowadzony nawet
przez instytucje zewnêtrzne. Jest jednak zupe³nie
niedopuszczalne, ¿eby te instytucje mia³y dostêp
do dokumentów kontrolnych, instytucje, które
funkcjonuj¹ na szerokim rynku gospodarczym
i które w ten sposób mog¹ otrzymywaæ dodatkowe
informacje o sytuacji rynkowej. Przepraszam, ale
to jest niedopuszczalne.

W zwi¹zku z tym moja pierwsza poprawka do-
tyczy kwestii audytu, jest to kwestia zasadnicza.
Jest art. 7a ust. 3. który mówi bardzo wyraŸnie
„audyt nie mo¿e dotyczyæ dzia³alnoœci kontrolnej
Najwy¿szej Izby Kontroli”. Nie mo¿e dotyczyæ i to
powinno byæ jasno napisane. Mo¿emy siê pogo-
dziæ z audytem dotycz¹cym gospodarki finanso-
wej, nie mo¿emy siê pogodziæ z kontrol¹ dzia³alno-
œci kontrolnej Najwy¿szej Izby Kontroli.

Proszê pañstwa, na wypadek gdyby ta popraw-
ka nie mia³a zostaæ przyjêta, proponujê pewn¹ al-
ternatywn¹ poprawkê, ale w gruncie rzeczy po-
prawkê bardzo s³ab¹. Tamta poprawka jest bar-
dzo precyzyjna, zaœ ta jest w gruncie rzeczy bar-
dzo s³aba. Proszê pañstwa, nie mo¿na zlecaæ au-
dytu, który mia³by badaæ celowoœæ dzia³añ Najwy-
¿szej Izby Kontroli, a tak jest napisane w art. 7a
ust. 2 pkt 3. W zwi¹zku z tym proponujê, a¿eby
wykreœliæ przynajmniej tê celowoœæ. Zreszt¹ za-
stanówcie siê pañstwo. Najwy¿sza Izba Kontroli
nie ma uprawnieñ do badania celowoœci dzia³ania
na przyk³ad samorz¹dów. Takiego uprawnienia
ona nie posiada, bo na tym polega autonomia sa-
morz¹dów. Tymczasem tutaj firma zewnêtrzna
mo¿e badaæ celowoœæ, mo¿e badaæ, czy nale¿a³o
przeprowadziæ kontrolê, czy mia³o byæ dwóch
kontrolerów, czy piêciu, czy zebrane dokumenty
s¹ wystarczaj¹ce, czy nie s¹ wystarczaj¹ce, czy ci
kontrolerzy pracowali efektywnie, czy nie. Proszê
pañstwa, to jest niedopuszczalne. To jest pier-
wsza kwestia.

Druga kwestia jest kwesti¹ bardzo z³o¿on¹.
Proszê pañstwa, jestem przeciwny sk³adaniu tyl-
ko jednego wniosku pokontrolnego, podpisywa-
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nego przez kontrolera i jego prze³o¿onych. Dlacze-
go? Proszê pañstwa, oczywiœcie taka procedura
gdzieniegdzie funkcjonuje, na przyk³ad w Wielkiej
Brytanii, tylko ¿e tam wniosek pokontrolny pod-
pisywany przez szefa i przez kontrolera jest po
prostu absolutnie wi¹¿¹cy. Tu nie mo¿na polemi-
zowaæ, trzeba wykonaæ, bo tak zosta³o orzeczone
przez NAO. My mamy ca³y proces ustalania tej
opinii, dlatego tak byæ nie powinno.

Proszê pañstwa, takim podstawowym, grunto-
wnym dokumentem jest protokó³ pokontrolny,
który, po pierwsze, jest podpisany przez osobê
kontrolowan¹, a wiêc ta osoba potwierdza doku-
ment, potwierdza, ¿e takie wydarzenia i taki pro-
ces kontrolny mia³y miejsce, po drugie, zapoznaje
siê z tym, po trzecie, mo¿e z³o¿yæ wnioski, które s¹
rozpatrywane. Tutaj tego procesu nie ma, kontro-
ler i jego prze³o¿ony od razu zasiadaj¹ do pisania
wniosków, nie maj¹c pojêcia, jakie s¹ zastrze¿e-
nia osoby kontrolowanej. Dopiero wtedy, kiedy
wniosek jest ju¿ przez wszystkich podpisany, mo-
¿e siê okazaæ, ¿e jednostka kontrolowana siê
z tym nie zgadza. Wtedy zaczynamy od nowa, bo
domaga siê ona uzupe³nienia, poprawienia itd.,
itd. W ten sposób kontrola mo¿e siê przeci¹gaæ
praktycznie w nieskoñczonoœæ.

Ponadto, proszê pañstwa, proces uzgadniania
to jest budowanie jakiegoœ konsensusu, w którym
kontroler widzia³ to, ale dyrektor – dyrektor zreszt¹
w tej chwili zale¿ny od w sposób szczególny miano-
wanego wiceprezesa – wie swoje, co w ogóle mo¿na
uzyskaæ w tej sytuacji. I w³aœciwie jedynym, do
koñca wiarygodnym dokumentem, pokazuj¹cym,
co tam by³o, jest protokó³. Dlatego domagam siê
powrócenia do sytuacji, w której jest protokó³, bo
protokó³ jest podstawowym dokumentem, na pod-
stawie którego podejmowane jest wyst¹pienie po-
kontrolne. W swoich poprawkach domagam siê
przywrócenia tej sytuacji. Uwa¿am, ¿e jest to ci¹gle
najlepszy sposób, bo zawsze zostaje to, co widzia³
kontroler. W przeciwnym razie w ¿yciu tego nie zo-
baczymy. To jest druga kwestia.

Proszê pañstwa, jest taki drobiazg. Otó¿ mar-
sza³ek Sejmu powo³uje cz³onków kolegium, ale po
zasiêgniêciu opinii komisji. Proszê pañstwa, to
jest drobiazg. Jeœli przewodnicz¹cy sejmowej Ko-
misji do Spraw Kontroli Pañstwowej ¿yczy sobie
przes³uchiwaæ czternaœcie osób, bo to jest czter-
naœcie osób, które musz¹ tam przyjœæ, to trudno,
to bêdzie mia³ po prostu takie zajêcie. Wydaje mi
siê, ¿e jest to utrudnienie powo³ywania cz³onków
kolegium. Wystarczy³yby konsultacje prezesa
Najwy¿szej Izby Kontroli z marsza³kiem Sejmu, ta
sprawa mog³aby byæ proœciej za³atwiona. A tak to
siê tylko przeci¹gnie, bêdzie parê posiedzeñ, a ko-
legium siê bêdzie powo³ywa³o i powo³ywa³o.

Proszê pañstwa, wreszcie ostatnia kwestia,
kwestia tych nieszczêsnych wiceprezesów. Ja na-

prawdê nie widzê ¿adnego powodu, dla którego
nale¿a³oby w tej chwili odwo³ywaæ wszystkich wi-
ceprezesów i powo³ywaæ ich od nowa. Na dodatek
pomys³, ¿e mog¹ byæ oni powo³ani po prostu, ot
tak sobie, bez wiedzy i wniosku prezesa Najwy¿-
szej Izby Kontroli, jest chyba jakimœ nieporozu-
mieniem. To ju¿ jest totalna polityzacja Najwy¿-
szej Izby Kontroli. Uwa¿am, ¿e nies³uszne jest ró-
wnie¿ sk³adanie œlubowania przez wiceprezesów,
bo to rozmywa odpowiedzialnoœæ i bêdzie prowa-
dzi³o do budowy imperium, w³aœciwie trzech czy
czterech imperiów, w jednym z nich bêdzie rz¹dzi-
³a Platforma, w drugim bêdzie rz¹dzi³o PSL,
w trzecim bêdzie rz¹dzi³ SLD, bo musi odrzuciæ
weto prezydenta, wiêc te¿ coœ dostanie. Proszê
pañstwa, ten system pracy Najwy¿szej Izby Kon-
troli w moim przekonaniu nie ma sensu. Wniosek
dotycz¹cy kwestii powo³ywania wiceprezesów,
zreszt¹ bardzo ³agodny, jest nastêpuj¹cy. Uwa-
¿am, ¿e tê sytuacjê nale¿y utrzymaæ do 1 stycznia
2013 r., kiedy zaczniemy wprowadzaæ kadencyj-
noœæ, ¿eby ta izba do tego 2013 r. jednak funkcjo-
nowa³a. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Poproszê pana senatora Sepio³a.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ kiedy referowa³em stanowisko komi-

sji, przedstawia³em sprawê powo³ywania wicepre-
zesów jako rozwi¹zanie, które mia³oby tylko prze-
ciwdzia³aæ potencjalnej obstrukcji prezesa, a zapi-
sana poprawka rzeczywiœcie brzmia³a inaczej, czy-
li ja siê myli³em, chcia³bym w tej sprawie po prostu
z³o¿yæ poprawkê, aby ten zapis brzmia³ tak, jak
uwa¿am, ¿e powinien on brzmieæ. Chodzi o to, aby
powo³ywanie wiceprezesów przez Sejm nastêpo-
wa³o tylko wtedy, kiedy w sposób uporczywy pre-
zes NIK nie zg³asza takiego wniosku. Zak³adam, ¿e
jest niemo¿liwe, nie do pomyœlenia, ¿eby Sejm sto-
sowa³ obstrukcjê, ¿eby gra³ na takie rozwi¹zanie,
by stosuj¹c obstrukcjê, stwarzaæ sobie mo¿liwoœæ
powo³ywania prezesów niezale¿nie od wniosku czy
woli prezesa NIK. To jest poprawka w tej sprawie,
pozostaj¹ca w zgodzie z moim sumieniem i z tym,
co tu pañstwu przedstawia³em.

Chcia³bym powiedzieæ tak. Ja nie czujê siê takim
ignorantem w sprawach NIK, dlatego ¿e przez sie-
demnaœcie lat by³em kontrolowany, minimum raz
rocznie, czasem kilka razy rocznie, wiêc ja, ¿e tak po-
wiem, znam NIK od strony ofiary, prawda, a nie…

(Senator Czes³aw Ryszka: Dlaczego od razu
ofiary?)

To znaczy, prze¿y³em to, heroicznie, wszystko
dobrze…

(Senator Czes³aw Ryszka: Jak terrorysta…)

42. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli 61

(senator Z. Romaszewski)



Chcia³bym podzieliæ siê z pañstwem tak¹ re-
fleksj¹ na temat kadencyjnoœci dyrektorów, wi-
cedyrektorów. Wydaje mi siê, ¿e jest to rozwi¹za-
nie, które ma pewne zalety. Dlaczego? No, muszê
siêgn¹æ do tych wspomnieñ, kiedy do urzêdu wo-
jewódzkiego przychodzi³a kontrola. W zasadzie
by³o wiadomo, co bêdzie szczególnie kontrolowa-
ne, a co bêdzie jakoœ tam przechodziæ; kto bêdzie
mêczony, a kto ma tak, ¿e jakoœ mu siê tak wygo-
dnie przez te kontrole przechodzi. Po paru latach
by³o to wiadomo, bo w³aœciwie stale przychodzili
ci sami ludzie i koncepcja tej kontroli najczêœciej
by³a taka sama. A wiêc to, ¿e jest jednak tych kil-
ka lat na kadencjê i nastêpuje pewna mobiliza-
cja, wychodzi siê z pewnej rutyny, ma swoje zale-
ty. Ja nie chcê tego porównywaæ do sytuacji szkó³
wy¿szych, gdzie profesorowie s¹ w nieskoñczo-
noœæ… A potem polskie uniwersytety s¹ w takiej
sytuacji, w jakiej s¹. Pewna kadencyjnoœæ ma za-
lety, tym bardziej, ¿e œwiadomoœæ powrotu do in-
stytucji, jednak na inne stanowisko, hamuje czy
temperuje niektóre zachowania – wtedy przy-
padki mobbingu i woluntaryzmu s¹ troszkê
rzadsze. Tutaj takim odniesieniem mog¹ byæ za-
kony – przez jakiœ czas jest siê opatem, ale ma siê
tê œwiadomoœæ, ¿e po tym okresie wraca siê na
pozycjê normalnego zakonnika. Chcia³bym te¿
powiedzieæ, ¿e ci dyrektorzy, wicedyrektorzy ma-
j¹ zagwarantowan¹ dobr¹ pozycjê. Poza tym to
rozwi¹zanie daje szansê rotacji kadr, jej wymia-
ny na podobnych stanowiskach w kraju. A wiêc
s¹ pewne s³aboœci, ale s¹ te¿ zalety kadencyjno-
œci, naprawdê.

I ostatnia kwestia, która by³a tutaj przywo³y-
wana, g³êboko dyskutowana przez niemal ca³¹ tê
dyskusjê, to jest problem nowego audytu. Ja
chcia³bym przypomnieæ, ¿e w art. 7a jest napisa-
ne wprost: „audyt zewnêtrzny w zakresie wyko-
nania bud¿etu oraz gospodarki finansowej”. Tak
jest napisane, literalnie. I ten najbardziej kryty-
kowany ust. 3, ocena gospodarnoœci, celowoœci
wydatków, nie dzia³ania, tylko celowoœci wydat-
ków… Wydaje mi siê, ¿e to jest tak, ¿e jeœli Sejm
chce sobie budowaæ pe³ny obraz izby, to powi-
nien mieæ prawo pos³ania tam firmy audytor-
skiej. I myœlê, ¿e… Ja nie sk³adam tutaj popraw-
ki, ale wydaje mi siê, ¿e ten kierunek, który suge-
rowa³ pan prezes, ¿eby ten zapis jeszcze trochê
poprawiæ, zaostrzyæ, ¿eby naprawdê by³a jas-
noœæ, i¿ chodzi tutaj o audyt finansowy, mo¿e byæ
bezpieczny i mo¿emy na tym wszyscy skorzystaæ.
Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z ust senatora sprawozdawcy us³yszeliœmy, ¿e

ustawa ta budzi kontrowersje, budzi zastrze¿e-
nia. Oczywiœcie by³o to zasygnalizowane, ale nale-
¿y stwierdziæ, ¿e to by³o s³abe i bardzo miêkkie
okreœlenie. Ja myœlê, ¿e mamy wrêcz do czynienia
z psuciem prawa, które funkcjonowa³o przez kil-
ka rz¹dów, kilka kadencji Sejmu, Senatu. W ¿a-
dnym przypadku ¿adna nowelizacja nie psu³a,
a naprawia³a, poprawia³a. Oczywiœcie nale¿a³o
w tej ustawie poprawiæ kilka rzeczy, tak jak tu
i w dyskusji, i w wypowiedziach pad³o, ale tutaj
naprawdê nie mamy ju¿ do czynienia z zapowie-
dzi¹ pewnego psucia prawa, a z faktami, które bê-
d¹ prowadzi³y do destrukcji systemu kontroli
pañstwowej.

Co takiego siê sta³o, co leg³o u podstaw tych
zmian, tych propozycji tak naprawdê siê nie do-
wiedzieliœmy, bo ani autorzy, ani przedstawiciel
pana marsza³ka Sejmu nie byli obecni i niestety
nie mogliœmy dojœæ do sedna sprawy. Skoro nie
da siê do tego dojœæ, to s¹dzê, ¿e mo¿na siê do-
myœlaæ, i¿ chodzi tutaj o upolitycznienie tej in-
stytucji. I te zmiany oczywiœcie do tego prowa-
dz¹. Pamiêtajmy, ¿e nikt nie prowadzi³ ¿adnej de-
baty publicznej, jeœli chodzi o zmiany w NIK, te
zmiany ustawowe. Nie by³o kontroli, nie by³y sta-
wiane zarzuty. W Sejmie, czyli instytucji, która
ma nad NIK nadzór, by³y przyjmowane jej spra-
wozdania. By³a, tak jak pan prezes powiedzia³,
zwracana uwaga na pewne rzeczy, to oczywiœcie
mia³o miejsce, ale nie by³ to powód, aby wprowa-
dzaæ takie zmiany. Zatem jeszcze raz chcê pod-
kreœliæ, ¿e mamy do czynienia z upolitycznie-
niem procesu legislacyjnego i upolitycznieniem
zmian, jakie dotkn¹ tê instytucjê, oczywiœcie je-
¿eli Platforma siê nie opamiêta.

Mieliœmy w Senacie tak¹ dziwn¹ debatê, jak
myœlê, po raz pierwszy. Ja oczywiœcie ju¿ siê z tym
spotka³em. Z tak¹ postaw¹, atmosfer¹ pewnej
magii czy tajemniczoœci, któr¹ stworzy³a tu pani
minister Pitera, w tej Izbie jeszcze nie mieliœmy do
czynienia. Ja myœlê, ¿e ten wystêp, bo tak chcê to
nazwaæ, d³ugo pozostanie mi w pamiêci, oczywi-
œcie jako przyk³ad negatywny. Takiego teatrum,
takich postaw przy ¿adnych okazjach, wizytach
ministrów jeszcze tutaj nie widzia³em.

Myœlê, ¿e te poprawki, zg³aszane równie¿ przez
senatorów, zostan¹ przyjête i przyczyni¹ siê do
zahamowania z³ego kierunku zmian w tej usta-
wie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Witczak, proszê bardzo.
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Senator Mariusz Witczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam wra¿enie, ¿e temperatura dyskusji, która

dotyczy tej ustawy, jest zbyt wysoka.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,

teraz ju¿ jest dobra.)
Na posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego i Administracji Pañstwowej nie odczu³em
tak du¿ej temperatury, jak tutaj na sali plenarnej.
Powiem szczerze, ¿e mieliœmy tam mo¿liwoœæ wy-
miany argumentów, zadawania pytañ, dokonania
analizy. Debatowaliœmy bardzo d³ugo. Warte
zwrócenia uwagi Wysokiej Izby jest to, ¿e wiele
z tych poprawek, które dzisiaj s¹ naœwietlane jako
bardzo kontrowersyjne, podczas debaty nie by³o
przedmiotem negacji senatorów Prawa i Spra-
wiedliwoœci, senatorowie siê wstrzymywali…
Zdziwi³em siê, ¿e jest tu taka mocna dyskusja. Nie
mogê zgodziæ siê z tymi wszystkimi argumentami,
które tu padaj¹ – o rozmontowywaniu pañstwa,
o upadku Rzeczypospolitej. Ja wiem, ¿e pañstwo
macie szczególny stosunek do NIK. Myœlê, ¿e pro-
blem polega na tym, ¿e pañstwo traktujecie NIK
szczególnie, trochê tak jak w³asne dziecko, jak
w³asn¹ instytucjê w sensie politycznym. I myœlê,
¿e to te¿ jest problem, który nie pozwala nam dys-
kutowaæ o zmianach w NIK w kategoriach moder-
nizacyjnych. Bo te propozycje, które zosta³y
przedstawione, maj¹ charakter modernizacyjny.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Pan prezes mówi³
o tych modernizacjach.)

Zmienia…
(Senator Piotr Kaleta: Co by by³o, gdyby nie by³o

CBA.)
Pan prezes mo¿e siê nie zgadzaæ. To jest dys-

kusja systemowa… To s¹ rozwi¹zania o charak-
terze modernizacyjnym znane w œwiecie polityki,
znane w, ¿e tak powiem, przyrodzie politycznej
i to nie jest tak, ¿e to jest jakieœ novum, coœ wy-
myœlonego, tak jak na przyk³ad to, ¿e pañstwo
w tamtej kadencji – to jest dowód na takie szcze-
gólne traktowanie NIK – rozmontowuj¹c s³u¿bê
cywiln¹, stworzyliœcie, zupe³nie nie wiedz¹c dla-
czego i po co, szczególny przywilej dla pracowni-
ków NIK polegaj¹cy na tym, ¿e mogli oni przeni-
kaæ na najwy¿sze stanowiska w strukturze pañ-
stwa. I to jest w³aœnie najlepsze ujêcie tego, jak
pañstwo myœlicie o NIK. Traktujecie tê instytucjê
jako instytucjê szczególn¹, tak¹, w której pracu-
j¹ ludzie, którym mo¿ecie ufaæ albo macie do
nich szczególny stosunek, œmiem podejrzewaæ,
polityczny. Myœlê, ¿e niepotrzebnie. Bo NIK –
chcê to panu prezesowi powiedzieæ, i to jest pozy-
tywne stwierdzenie – wielokrotnie okazuje jak¹œ
tam neutralnoœæ, to nie jest CBA, to nie jest agent
Tomasz, to nie jest oczywiœcie instytucja, która
ma tak¹ jasn¹ charakterystykê, to by³oby bardzo
krzywdz¹ce.

Powiem pañstwu jeszcze jedno i ju¿ uciekam
od podnoszenia tej temperatury, bo wiem, ¿e mo-
gê wywo³aæ lawinê dalszych dyskusji, wiêc chcê
tego unikn¹æ. Chcê powiedzieæ, ¿e istnieje dla
pañstwa... Myœmy tego nie mieli w poprzedniej
kadencji, bo pañstwo jak pod os³on¹ nocy coœ
przeg³osowaliœcie, to rano prezydent podpisy-
wa³, mieliœcie ca³¹ machinê skonstruowan¹ do
wdra¿ania przepisów, które potem by³y kwestio-
nowane przez Trybuna³ Konstytucyjny, by³y po-
tem kwestionowane…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o ciszê.)
...przez Komisjê Europejsk¹, takie niekonsty-

tucyjne czy niezgodne z prawem unijnym ustawy
wprowadzaliœcie i to sz³o jak po maœle. Tutaj trze-
ba siê liczyæ z tym, ¿e pan prezydent ma dwa roz-
wi¹zania, jak tak pañstwa to boli, jak nie chcecie
o tej modernizacji rozmawiaæ w sposób rozs¹dny,
mo¿e skierowaæ do Trybuna³u Konstytucyjnego,
mo¿e zawetowaæ. Pewnie skieruje do trybuna³u,
tak przypuszczam. Je¿eli tak siê stanie, to wcale
bym nie ubolewa³ nad tym faktem, bo trybuna³
bêdzie móg³ siê wypowiedzieæ, czy te wszystkie
kwestie, o których pañstwo mówicie, s¹ napraw-
dê tak dalece niekonstytucyjne, czy one tak bar-
dzo ingeruj¹ w suwerennoœæ tej instytucji. Myœlê,
¿e nie, myœlê, ¿e przesadzacie, bo to, ¿e w nazwie
ta instytucja ma Najwy¿sza Izba Kontroli, ¿e to
rzeczywiœcie jest taka bardzo silna, wa¿na insty-
tucja, ale ta nazwa w jakimœ sensie buduje powa-
gê tej instytucji, trochê przesadzacie, bo pragnê
przypomnieæ, ¿e najwy¿szym organem w³adzy
w naszym pañstwie jest parlament i to parlament
powo³uje szefa NIK, to parlament kszta³tuje pra-
wo i kszta³tuje ró¿ne relacje miêdzy instytucjami.

Nie histeryzowa³bym z powodu rozwi¹zania,
które daje mo¿liwoœæ rotacyjnego funkcjonowa-
nia wiceprezesom, poniewa¿ to nie jest tak, ¿e to
bêd¹, tak jak pan marsza³ek Romaszewski powie-
dzia³, jakieœ cztery czy trzy instytucje podzielone
na frakcje polityczne – zapomnia³ o tej, któr¹ re-
prezentuje, bo wymieni³ pan marsza³ek Platfor-
mê, PSL, SLD, a nie wymieni³ PiS, ale myœlê, ¿e za-
pomnia³ pan marsza³ek.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A mo-
¿e siê za³o¿ymy?)

Do rzeczy. Nie ma takiego zagro¿enia, poniewa¿
prezes ma okreœlon¹ w³adzê nad wiceprezesami.
Przecie¿ to nie s¹ enklawy w ramach struktury
Najwy¿szej Izby Kontroli, s¹ pewne relacje miêdzy
szefem a zastêpcami. To, ¿e zastêpcy mog¹ byæ
powo³ywani w takim trybie, daje jak¹œ stabilizacjê
tej instytucji, i wielu ekspertów i wielu powa¿nych
prawników w taki sposób to postrzega.

(Senator Grzegorz Banaœ: Nam nie wmówicie,
¿e bia³e jest czarne.)

Jest wiele argumentów, które pozwalaj¹ na
dyskusjê systemow¹…
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Proszê
pañstwa, jesteœmy w Senacie i proszê o powagê…)

Wiêc skupmy siê na dyskusji merytorycznej,
a nie na traktowaniu tej instytucji jako w³asnego
dziecka, jako w³asnej enklawy i robieniu wielkiej
tragedii z tego, ¿e komuœ zabiera siê coœ, co by³o
ju¿ tradycj¹ pewnej grupy politycznej w takim
sensie, ¿e traktowa³a tê instytucjê jako swoj¹.
Przesadzacie pañstwo, w naszym ustroju jest wie-
le furtek, zaworów bezpieczeñstwa, które pozwol¹
spokojnie kontrolowaæ, czy te zmiany s¹ zgodne
z prawem, czy nie, czy s¹ po¿yteczne, czy nie, tak
¿e myœlê, ¿e tak Ÿle nie bêdzie.

Dziêkujê serdecznie, Panie Marsza³ku.
(G³os z sali: Miro i Grzechu.)
(G³os z sali: Bolo i Grzechu.)
(Rozmowy na sali)

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Tak, Panie Senatorze, mamy szczególny stosu-

nek do Najwy¿szej Izby Kontroli i pañstwo te¿ po-
winniœcie mieæ szczególny stosunek do tego na-
czelnego urzêdu kontrolnego, który odpowiada
przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, cia³a
konstytucyjnego, na które macie pañstwo zaku-
sy, kolejnej ju¿ demokratycznej instytucji, któr¹
chcecie opleœæ swoimi mackami, po³o¿yæ na niej
swoj¹ rêkê…

(G³os z sali: Brudn¹ ³apê.)
To ju¿ jest kolejna instytucja po Krajowej Ra-

dzie Radiofonii i Telewizji, po Rzeczniku Praw
Dziecka, po CBA i po wielu, wielu innych, na któ-
rej chcecie po³o¿yæ swoje r¹czki, po to, ¿eby byæ
blisko, najoglêdniej mówi¹c, korytka.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, niewiele jest tych instytucji,

gdzie jeszcze te wasze macki nie siêgaj¹ – urz¹d
prezydenta – wiemy, co siê dzieje, mamy tu do czy-
nienia z totaln¹ krytyk¹; urz¹d Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji – wiemy, co siê dzieje, tam te¿
chcielibyœcie mieæ swoje macki, i mo¿e jeszcze jed-
na – Narodowy Bank Polski, gdzie te¿ byœcie chcieli
mieæ swoje macki, ale jakoœ wam siê nie udaje.

(G³os z sali: My nie mamy macek.)
Szanowni Pañstwo, mackami mo¿na siê przy-

ssaæ…
(G³os z sali: Ale s¹ macki PiS.)
Ooo, w³aœnie, i to was, Szanowni Pañstwo, naj-

bardziej boli!

Ale do rzeczy. To dzisiejsze moje wyst¹pienie
jest bardzo krótkie, jako ¿e zg³aszam poprawki,
a chcia³bym siê skoncentrowaæ w szczególnoœci
na jednej. Wiele s³ów tutaj pad³o, i pan senator
Andrzejewski, i pan senator Ortyl, i pan senator
Ryszka trafnie okreœlali to, co dzieje siê z t¹ nowe-
lizacj¹, z t¹ ustaw¹. Ja nie mogê siê zgodziæ z wie-
loma argumentami, które tutaj pada³y ze strony
przede wszystkim przedstawiciela rz¹du, pani
minister Julii Pitery, ¿e rz¹d nie uczestniczy³
w pracach, ¿e nie mia³ ¿adnego wp³ywu, a te zapi-
sy, które siê tu znalaz³y na skutek dziwnego zbie-
gu okolicznoœci, w jakiœ sposób wywracaj¹ tê
ustawê. I dlatego ja zg³aszam wniosek o odrzuce-
nie tej nowelizacji ustawy.

A na zakoñczenie jeszcze jedna bardzo krótka
refleksja. Otó¿ jestem zdumiony, ¿e przedstawi-
ciel rz¹du, przychodz¹c do takiej izby, jak¹ jest
Senat, pokusi³ siê o to, aby w sposób znacz¹cy mi-
jaæ siê z prawd¹, aby wrêcz wprowadzaæ Senat
w b³¹d. Szanowni Pañstwo, jako przedstawiciel
rz¹du pani minister Julia Pitera wystawi³a laurkê
polskiemu rz¹dowi i jest mi z tego powodu bardzo
przykro, a wrêcz wstyd, ¿e taki w³aœnie jest rz¹d,
¿e takie osoby w nim zasiadaj¹ i ¿e takie osoby
rz¹dz¹ naszym krajem.

Panie Bo¿e, jeœli takie osoby maj¹ rz¹dziæ na-
szym krajem, to strze¿ nasz¹ Rzeczpospolit¹ Pol-
skê przed niechybn¹ zgub¹. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja te¿ bardzo krótko. Nie chcê odnosiæ siê do

spraw, które ju¿ poruszali tutaj moi koledzy, od-
niosê siê wy³¹cznie do tego, co jeszcze nie zosta³o
powiedziane. Zacznê mo¿e od roli rz¹du. Ustawa
z 1994 r. by³a tworzona bez udzia³u rz¹du, a je¿eli
rz¹d bra³ udzia³ przy tworzeniu tej ustawy, to robi³
to w bia³ych rêkawiczkach.

(Rozmowy na sali)
A to, z czym spotkaliœmy siê na tej sali, ¿e rz¹d

zg³asza poprawki, rz¹d zg³asza opinie? Oczywi-
œcie, rz¹d ma do tego prawo, ale jest pewien po-
ziom przyzwoitoœci. I ten poziom przyzwoitoœci –
ju¿ nie mówiê o tym, ¿e zosta³a z³amana konstytu-
cja – zosta³ przekroczony. Brak odpowiedzi na
moje pytanie dotycz¹ce przes³anek dzia³ania
rz¹du w zakresie zg³aszanych poprawek do tej¿e
ustawy i brak wyjaœnienia, dlaczego nie uzyska-
³em odpowiedzi na to pytanie, wyraŸnie œwiadczy
o tym, ¿e granice przyzwoitoœci zosta³y przekro-
czone.
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Wysoka Izbo, odniosê siê jeszcze do jednej spra-
wy, do audytu. Przys³uchuj¹c siê pytaniom i odpo-
wiedziom na pytania, doszed³em do wniosku,
wbrew temu, co myœla³em, wchodz¹c tutaj rano na
salê, ¿e chyba jednak ten audyt jest potrzebny.
Dlaczego? Dlatego, ¿e prezes przestanie byæ preze-
sem izby. Ktoœ tê izbê bêdzie musia³ kontrolowaæ.
Na pewno nie prezes, który bêdzie mia³ nieusuwal-
nych zastêpców. Co z tego, ¿e prezes ma pewne
uprawnienia, skoro te uprawnienia nie mog¹ byæ
realizowane? Sytuacja bêdzie taka, jak w parla-
mencie. Porównajmy dwa sejmy, na przyk³ad pol-
ski i litewski. W litewskim sejmie nie ma takich,
powiedzmy, zawziêtych dyskusji, jakie bywaj¹
w polskim. Dlaczego? Dlatego, ¿e w sejmie litew-
skim, je¿eli pose³ jest, w cudzys³owie, nieodpowie-
dzialny, to zostaje po prostu pozbawiony mandatu
przez ten sejm. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Banaœ bêdzie koñczy³ nasz¹ dys-

kusjê.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie! Zaproszeni Goœcie!
Wiem, ¿e ci, którzy na mnie w tej chwili z wielk¹

¿yczliwoœci¹ patrz¹, licz¹ tutaj na to, ¿e zawrê
swoje wyst¹pienie w mo¿liwie niewielkiej liczbie
s³ów. I tak te¿ bêdzie. To bêd¹…

(Senator Henryk WoŸniak: Liczymy na porów-
nanie Sejmu z Dum¹.)

Jest szansa, ¿e to zostanie zaprotoko³owane,
Szanowny Panie Senatorze.

Ale wrócê teraz do spraw, o których chcê mówiæ
przed Wysok¹ Izb¹.

Na pocz¹tek chcia³bym przypomnieæ – byæ mo-
¿e to pad³o na tej sali – ¿e mamy rok jubileuszu.
Chodzi o osiemdziesi¹t lat istnienia Najwy¿szej Iz-
by Kontroli.

(Senator Mariusz Witczak: Dziewiêædziesi¹t.)
Przepraszam, dziewiêædziesi¹t. Panie Dokto-

rze, uprzejmie dziêkujê za podpowiedŸ.
(G³os z sali: W tym czterdzieœci za komuny.)
Za komuny, Szanowny Panie, nie funkcjono-

wa³o to tak, jak potrzeba. Senator Andrzejewski
s³usznie tutaj przywo³ywa³ pogl¹dy o pewnej kon-
tynuacji, ³¹cznoœci pomiêdzy Trzeci¹ RP a Drug¹
RP. Ta kontynuacja pomija niechlubny w¹tek na-
szej historii, który mieœcimy w tym ogólnym sfor-
mu³owaniu „komuna”. Tak czy owak, ta instytu-
cja zosta³a powo³ana dziewiêædziesi¹t lat temu.
Chcê te¿ pañstwu powiedzieæ, chwal¹c swój re-
gion, ¿e trzeci¹ powo³an¹ wtedy delegatur¹ by³a

delegatura kielecka, województwa kieleckiego,
dzisiaj œwiêtokrzyskiego.

(Senator Mariusz Witczak: To huczne obchody
musi pan urz¹dziæ.)

Panie Doktorze, ma pan dzisiaj na tej sali wiele
cennych inicjatyw. Równie¿ tê wezmê pod uwagê.
Ale mam nadziejê, ¿e nie tylko na takim zakresie
spraw pan siê skupia w swojej pracy parlamen-
tarnej. (Weso³oœæ na sali)

Zatem wracaj¹c do… (Rozmowy na sali)
Czy chcia³ pan jeszcze coœ powiedzieæ? Chêtnie

poczekam i pos³ucham tego, co pan chce powie-
dzieæ. Ju¿ mogê mówiæ? Dobrze.

(Senator Mariusz Witczak: Ale o Kielcach.)
A, to jest piêkne miasto i piêkna kraina. Zapra-

szam do odwiedzania.
Ale nim bêdzie mowa o Kielcach, to chcê jeszcze

na chwilê wróciæ do meritum sprawy, do uchwa³y,
któr¹ Sejm przeprowadzi³, a która do nas tutaj do-
tar³a. Debatujemy nad ni¹ ju¿ od godziny dzie-
si¹tej, wiêc niema³o czasu. Wszystkie argumenty
zosta³y tutaj przedstawione, omówione dog³êbnie
lub w miarê dog³êbnie, poza tymi argumentami
i pytaniami, które by³y kierowane do przedstawi-
ciela rz¹du, wszystko by³o poruszone i omówione.
Chcia³bym siê z pañstwem podzieliæ pewn¹ re-
fleksj¹. Otó¿ z niezwyk³¹ przyjemnoœci¹ s³ucha-
³em wyst¹pienia, wywodu logicznego pana mar-
sza³ka – przepraszam, Panie Marsza³ku, bo to wy-
gl¹da na pochlebianie panu, ale myœlê, ¿e nie jest
to niczym grzesznym w tej Izbie – wywodu wraz
z wnioskami legislacyjnymi, które pan marsza³ek
zechcia³ zg³osiæ, bo to jakby dotyka³o j¹dra sposo-
bu dzia³ania Najwy¿szej Izby Kontroli i by³o chyba
najpe³niejszym obrazem tego, w jaki sposób po-
winna funkcjonowaæ tego typu instytucja. W koñ-
cu jest to instytucja, która ma oparcie w normach
konstytucyjnych.

Z drugiej strony zaœ, Panie Doktorze… To do
pana, Panie Doktorze, Panie Senatorze…

(Senator Mariusz Witczak: Ale do którego pana
doktora pan mówi, bo tutaj jest wielu.)

Ale pan wie, ¿e jeœli wystêpujê po panu, to za-
wsze do pana siê tutaj zwracam.

(Senator Mariusz Witczak: No to „doktorze na-
uk humanistycznych”.)

Zatem, Doktorze Nauk Politologicznych, po-
wiem, ¿e z pewn¹ przykroœci¹ s³ucha³em pañskie-
go wyst¹pienia, bo pan siê zachowywa³ po prostu
jak rasowy komisarz polityczny. Zechcia³ pan po-
wiedzieæ, ¿e to, co w tej chwili w tej ustawie jest za-
pisane, to jest nic innego jak modernizacja w sen-
sie pozytywnym. Ja ju¿ z panem toczy³em spór
o semantykê, spór dotycz¹cy zamiany pewnych
znaczeñ. Myœlê, ¿e ten spór bêdzie znowu otwarty,
bo pan tutaj zabiegami semantycznymi chce po-
kryæ rzeczywist¹ prawdê. Chcecie tak naprawdê
po prostu sparali¿owaæ prace Najwy¿szej Izby
Kontroli. I to jest widoczne, to wprost wynika
z tych zapisów, które proponujecie i o które tutaj
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tak dzielnie pod pana przywództwem walczy lewa
czêœæ sali. Myœlê, ¿e przywo³ywanie Bu³garii, S³o-
wacji i Wêgier, jak pan prezes podpowiada³, jako
jedynych krajów, w których s¹ tego typu regula-
cje, jakie my chcemy wprowadziæ – nie my, to pe-
wna czêœæ tej Izby chce je wprowadziæ – to nie jest
przyk³ad najlepszej modernizacji na podstawie
funkcjonowania tego typu instytucji w Europie.
To nawet doktor nauk politologicznych, mój
œwietny adwersarz i przedmówca, pan senator
Witczak musi chyba zauwa¿yæ. Zatem, Szanowni
Pañstwo, myœlê, ¿e nie warto pod pozorem osi¹ga-
nia bardzo krótkoetapowych sukcesów niszczyæ
tak wa¿nej i zas³u¿onej instytucji jak¹ jest, miê-
dzy innymi, Naczelna Izba Kontroli.

(Senator Mariusz Witczak: Najwy¿sza.)
Najwy¿sza. Bez pana bym sobie zupe³nie nie

poradzi³. Dziêkujê raz jeszcze za podpowiedŸ.
S¹dzê, Szanowni Pañstwo, ¿e to, niestety, wpi-

suje siê… Ja tutaj te¿ do³¹czam siê do tego chóru
g³osów, który s³yszeliœmy w trakcie dzisiejszych
obrad. Otó¿ wygl¹da na to, ¿e Platforma Obywa-
telska z premedytacj¹ niszczy instytucje nieza-
le¿ne jeszcze od premiera Donalda Tuska, od
tych cia³, które w³aœnie w ten sposób próbuje
stworzyæ Platforma. Bo jak mo¿na powa¿nie po-
traktowaæ propozycjê modernizacji, która polega
na tym, ¿e prezes Naczelnej Izby Kontroli staje siê
osob¹ ubezw³asnowolnion¹? Staje siê, bo jego
wiceprezesów, czyli tych, przy pomocy których
kieruje t¹ izb¹, powo³uje zupe³nie inny organ,
czyli marsza³ek Sejmu. Ju¿ nie wnikam w to,
w jaki sposób marsza³ek ich powo³uje, bo te kon-
trowersje by³y tutaj w bardzo dobry sposób wy-
jaœniane. Ale, Szanowni Pañstwo, to jest psucie
pañstwa. I pod tym psuciem pañstwa ja siê na
pewno nie podpiszê, podobnie jak wielu kolegów
senatorów. Dziêkujê uprzejmie za uwagê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
W zwi¹zku z tym podajê do wiadomoœci, ¿e

wnioski legislacyjne na piœmie z³o¿yli: pan sena-
tor Dobrzyñski, pan senator Kleina, pan senator
Romaszewski… Senator Kleina z³o¿y³ jeszcze
dwa, poza tym senator Sepio³, senator Gruszka,
senator Witczak, senator Skurkiewicz i jeszcze
raz senator Kleina. Senator Kleina z³o¿y³ mnó-
stwo wniosków. Wniosek legislacyjny na piœmie
z³o¿y³ te¿ pan senator Sepio³.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mój wniosek zo-
sta³ pominiêty, a ja równie¿ z³o¿y³em…)

Z³o¿y³eœ?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, z³o¿y³em.)

A, to przepraszam. Dobrze, wobec tego dodaje-
my wniosek senatora Piotra Andrzejewskiego.
Œwietnie.

Proszê pañstwa, poniewa¿ zosta³y zg³oszone
wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê
Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdania.

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

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu drugiego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o spó³dziel-
czych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 657,
a sprawozdanie komisji w druku nr 657A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, senatora Henryka WoŸnia-
ka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych w spra-
wie uchwalonej przez Sejm w dniu 24 wrzeœnia
2009 r. ustawy o spó³dzielczych kasach oszczê-
dnoœciowo-kredytowych.

Marsza³ek Senatu dnia 29 wrzeœnia 2009 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu
ustawy na posiedzeniach w dniach 6 i 15 paŸ-
dziernika 2009 r. komisja wnosi, by Wysoki Senat
uchwaliæ raczy³ za³¹czony projekt ustawy.

Uchwa³a Senatu zawiera poprawki, które reko-
menduje komisja. Jest to dwadzieœcia piêæ popra-
wek, z których zw³aszcza te istotniejsze pozwolê
sobie omówiæ.

Wiele tych poprawek ma charakter doprecyzo-
wuj¹cy, zmierzaj¹ one do wyczyszczenia ustawy
uchwalonej przez Sejm. Tak¹ jest chocia¿by po-
prawka pierwsza, zgodnie z któr¹ w art. 11
w ust. 2 i 3 po wyrazie „wk³adu” dodaje siê wyraz
„cz³onkowskiego”. To oczywista sprawa.

Zgodnie z poprawk¹ drug¹ art. 13 ust. 3 otrzy-
muje nowe brzmienie. To brzmienie odnosi siê do
takiej sytuacji prawnej, kiedy kasa jest zobo-
wi¹zana do zwrotu do organu emerytalno-rento-
wego œwiadczenia, które wp³ynê³o po œmierci
cz³onka kasy. To nowe brzmienie przepisów
art. 13 ust. 3 zwalnia kasê od wyp³aty pe³nej lub
czêœciowej kwoty otrzymanej z organu rentowego,
je¿eli œrodki te zosta³y zadysponowane na cele
okreœlone w ust. 1 w art. 13. Chodzi wiêc o sytua-
cjê, gdy de facto nie ma mo¿liwoœci zadoœæuczy-
nienia wyst¹pieniu organu rentowego o zwrot
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kwoty ju¿ przekazanej niejako bez tytu³u prawne-
go po œmierci cz³onka kasy.

Poprawka trzynasta… Przepraszam, poprawka
trzecia. Po art. 13 dodaje siê art. 13a i 13b. S¹ to
przepisy, które odnosz¹ siê do przestêpstw
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci w obro-
cie pieniê¿nym, czynnoœci okreœlonych mianem
prania brudnych pieniêdzy.

W poprawce czwartej komisja proponuje nowe
brzmienie art. 15 ust. 5. Chodzi o doprecyzowanie
dotychczasowego brzmienia ust. 5 w art. 15 po-
przez odes³anie do ust. 4, co ma sprawiæ, ¿e nie
bêdzie w¹tpliwoœci, jakie powoduje zapis
ust. 5 w art. 15 w brzmieniu uchwalonym przez
Sejm.

Poprawka pi¹ta. W art. 21 w ust. 2 dodaje siê
pkt 2a. Proponowany przez komisjê pkt 2a ma na
celu rozbudowanie definicji funduszy w³asnych
w SKOK o fundusz stabilizacji. W poprawce pi¹tej
jest szereg przepisów, które precyzuj¹ fundusze
w³asne i doprecyzowuj¹ definicjê wspó³czynnika
wyp³acalnoœci, co jest istotne z punktu widzenia
bezpieczeñstwa depozytów cz³onkowskich.

Poprawka szósta ma charakter porz¹dkowy. Po
wyrazach „w niniejszej ustawie” dodaje siê wyrazy
„lub ustawach odrêbnych”.

W poprawce siódmej proponuje siê nowe
brzmienie art. 41, w którym to zdefiniowana jest
rola Kasy Krajowej Spó³dzielczych Kas Oszczê-
dnoœciowo-Kredytowych. Komisja proponuje no-
we brzmienie art. 41, uznaj¹c, ¿e z jêzykowego
punktu widzenia brzmienie przyjête w ustawie
w wersji uchwalonej przez Sejm nie jest tak dobre,
jak proponowane przez komisjê. Ponadto w po-
prawce dodaje siê istotny pkt 9 w ust. 1 w art. 41,
rozszerzaj¹cy katalog funkcji Kasy Krajowej
o udzielanie pomocy nowo powstaj¹cym kasom.
Intencja jest taka, aby ju¿ na etapie organizacji
nowych SKOK Kasa Krajowa by³a zobowi¹zana do
udzielania pomocy tym nowo powstaj¹cym ka-
som. Istotny jest tak¿e pkt 8 w ust. 1, którego no-
we brzmienie proponowane przez komisjê posze-
rza katalog kompetencji Krajowej Kasy o poœre-
dniczenie w przeprowadzaniu rozliczeñ miêdzy
kasami oraz wydawanie kart p³atniczych. By³aby
to istotna kompetencja Krajowej Kasy.

Proponowana przez komisjê poprawka ósma
zmierza do zmiany brzmienia ust. 3 w art. 45. Wy-
razy „spoœród cz³onków rady nadzorczej” zastê-
puje siê wyrazami „przez radê nadzorcz¹ spoœród
cz³onków”, co oznacza takie usytuowanie delega-
tów na zgromadzenie Kasy Krajowej, by nie mo¿-
na by³o ich rekrutowaæ spoœród cz³onków rad
nadzorczych kas. W gruncie rzeczy chodzi o to,
aby unikn¹æ sytuacji, kiedy organ stanowi¹cy we-
wnêtrzny ustrój, oczywiœcie w granicach ustawy
procedowanej przez Senat, ale równie¿ organ
kontrolny kas, rekrutowa³by siê z osób, które na

co dzieñ sprawuj¹ nadzór w kasach. Jest to roz-
wi¹zanie ze wszech miar s³uszne.

Poprawka dziewi¹ta wprowadza nowe brzmie-
nie ust. 1 w art. 48. Chodzi o to, ¿e zgoda Komisji
Nadzoru Finansowego dotyczy trzech spoœród
piêciu osób powo³ywanych przez radê nadzorcz¹
w SKOK na funkcje cz³onków zarz¹du SKOK.
A wiêc w przypadku piêcioosobowego zarz¹du
dwie osoby nie musia³yby byæ powo³ywane po
uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego,
czyli nie musia³yby spe³niaæ tych zaostrzonych
kryteriów kompetencyjnych.

Poprawka dziesi¹ta w³aœciwie doprecyzowuje
brzmienie art. 54 ust. 3, w którym mówi siê, ¿e
strata bilansowa Kasy Krajowej pokrywana jest
w pierwszej kolejnoœci z nadwy¿ki bilansowej. Re-
komendujemy dodanie s³ów „przysz³ych okre-
sów”. Jest to oczywiste, bo tylko z nadwy¿ki bilan-
sowej przysz³ych okresów mo¿na pokrywaæ stratê
z poprzednich okresów.

Poprawka jedenasta to poprawka doprecyzo-
wuj¹ca brzmienie ust. 1 w art. 59. Polega ona na
dodaniu po s³owach „ryzyka w ich dzia³alnoœci”
s³ów „uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia
bezpieczeñstwa dzia³alnoœci kas i Kasy Krajowej
oraz zgromadzonych w nich œrodków”. To ryzyko
ma byæ odnoszone do koniecznoœci w³aœnie zape-
wnienia bezpieczeñstwa dzia³alnoœci kas i Kasy
Krajowej oraz zgromadzonych w nich œrodków.

Poprawka dwunasta: w art. 64 pkt 1 wyraz „bi-
lansu” zastêpuje siê wyrazami „sprawozdañ fi-
nansowych”. To tak¿e poprawka doprecyzowu-
j¹ca, bo nie tylko o bilans chodzi, ale tak¿e o inne
sprawozdania finansowe, a bilans jest przecie¿
rodzajem sprawozdania finansowego.

Poprawka trzynasta przewiduje zast¹pienie
w art. 66 sformu³owania „zespo³u kontroluj¹ce-
go” sformu³owaniem „zespo³u inspekcyjnego”.
Jest to poprawka porz¹dkowa, odnosi siê do
okreœlenia u¿ywanego w ustawie w innych miej-
scach.

Poprawka czternasta: w art. 70 ust. 6 wyrazy „7
dni” zastêpuje siê wyrazami „14 dni”, co oznacza,
¿e w przypadku decyzji o ustanowieniu zarz¹dcy
komisarycznego przys³uguje ten termin na wnie-
sienie skargi na tê decyzjê do s¹du administracyj-
nego. Rekomendowana poprawka zmierza do wy-
d³u¿enia z siedmiu dni do czternastu dni terminu
na z³o¿enie skargi. Wydaje siê, ¿e to nie budzi w¹t-
pliwoœci.

Poprawka piêtnasta to tak¿e poprawka
w art. 70. W ust. 7 zmienia podmiot, który ob-
ci¹¿aj¹ koszty wykonywania funkcji zarz¹dcy.
Wedle poprawki koszty obci¹¿aj¹ w³aœciw¹ kasê,
a nie Kasê Krajow¹.

W poprawce szesnastej w art. 73 w ust. 1…
W ustawie uchwalonej przez Sejm jest wymóg po-
zytywnego zaopiniowania przez Kasê Krajow¹
wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Trud-
no wyobraziæ sobie, by opinia ka¿dorazowo mia³a
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byæ pozytywna. St¹d poprawka zmierza do zmia-
ny brzmienia i przeredagowania pktu 1 w art. 73,
wedle którego kasa bêdzie przedk³adaæ program
naprawczy Komisji Nadzoru Finansowego wraz
z opini¹ Kasy Krajowej, a nie program pozytywnie
zaopiniowany przez Kasê Krajow¹, bo mo¿na wy-
obraziæ sobie niekoniecznie pozytywn¹ opiniê.
W ust. 2 tego artyku³u proponuje siê, by Komisja
Nadzoru Finansowego mia³a mo¿liwoœæ z w³asnej
inicjatywy, a tak¿e na uzasadniony wniosek Kasy
Krajowej, wyznaczyæ kasie termin na opracowa-
nie programu postêpowania naprawczego.

Poprawka siedemnasta przewiduje, ¿e sprawo-
zdania sporz¹dzane przez kuratora, o których
mowa w art. 74 w ust. 8, sk³adane s¹ nie tylko do
Komisji Nadzoru Finansowego, ale i do Kasy Kra-
jowej. Poprawka w czêœci odnosz¹cej siê do ust. 9
doprecyzowuje podmiot, który obci¹¿aj¹ koszty
funkcjonowania kuratora, i sposób ustalania wy-
nagrodzenia kuratora przez Komisjê Nadzoru Fi-
nansowego po zasiêgniêciu opinii Kasy Krajowej.

Proszê pañstwa, chcia³bym jeszcze zwróciæ uwa-
gê na poprawkê dwudziest¹ drug¹, która w art. 83
dodaje zdanie drugie. Art. 83 nak³ada na kasy obo-
wi¹zek przeprowadzenia audytu zewnêtrznego
i przekazania wyników tego audytu Komisji Nadzo-
ru Finansowego, Kasie Krajowej oraz ministrowi
w³aœciwemu do spraw finansów publicznych w ter-
minie trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie usta-
wy. Zdanie drugie, dodane w tym artykule, zak³ada,
¿e audyt przeprowadzaæ bêdzie bieg³y rewident.

Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na poprawkê dwu-
dziest¹ pi¹t¹. W art. 88, w którym s¹ zawarte prze-
pisy wprowadzaj¹ce w ¿ycie ustawê, proponuje siê
wyd³u¿yæ okres… To by³oby zast¹pienie w drugim
wierszu art. 88 s³ów „12 miesiêcy”, s³owami „18
miesiêcy”, a wiêc wyd³u¿enie vacatio legis dla
osi¹gniêcia wspó³czynnika wyp³acalnoœci przewi-
dzianego w art. 21 ust. 5, a tak¿e skreœlenie w wier-
szu trzecim i czwartym „art. 78 pkt 5 i 6”, co ozna-
cza wprowadzenie nowych, jednolitych zasad ra-
chunkowoœci wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Omówienie po-
prawek zg³oszonych przez Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych to obowi¹zek sprawozdaw-
cy, a teraz kilka s³ów komentarza.

Ustawa jest przed³o¿eniem, projektem posel-
skim uchwalonym przez Sejm po wielu mie-
si¹cach pracy. Celem tej ustawy jest zwiêkszenie
nadzoru nad niezwykle wa¿nym segmentem ryn-
ku us³ug finansowych, który do tej pory by³ poza
nadzorem pañstwowym. Spó³dzielcze kasy osz-
czêdnoœciowo-kredytowe, jak z nazwy wynika, s¹
spó³dzielniami, funkcjonuj¹ na podstawie prawa
spó³dzielczego i dotychczas podlega³y kontroli we-
wnêtrznej stanowionej wedle przepisów prawa
spó³dzielczego i przepisów o rewizji w organiza-
cjach spó³dzielczych.

Zjawiska kryzysowe, jakie zachodz¹ w finan-
sach œwiatowych, nie pozostawiaj¹ ¿adnej w¹tpli-
woœci co do tego, ¿e ten segment rynku – tak¿e
w odniesieniu do czêœci, która wydaje siê bardzo
specyficzna, bo przecie¿ nie jest prowadzona
w warunkach komercyjnych i w celach komercyj-
nych, tylko w zasadzie w celach samopomoco-
wych – mimo wszystko wymaga nadzoru pañ-
stwowego i wprowadzenia pewnych wskaŸników,
elementów ostro¿noœciowych w odniesieniu do
kapita³ów gromadzonych przez kasy.

Jak istotna jest to regulacja,pokazuj¹dwie liczby,
które teraz przytoczê: bez ma³a dwa miliony cz³on-
ków spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredyto-
wych i bez ma³a dziesiêæ miliardów zgromadzonych
depozytów. To s¹ wielkie liczby, które wymagaj¹, by
tê dzia³alnoœæ – chwalebn¹, co do tego nie ma w¹tpli-
woœci – prowadziæ z poszanowaniem wszelkich za-
sad bezpieczeñstwa kapita³ów. Dobrze jest wtedy,
kiedy jest dobrze. Mieliœmy okazjê obserwowaæ na
zewnêtrznych rynkach finansowych, ¿e… Otó¿ mo¿-
na ³atwo wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e kiedy dochodzi
do pogorszenia koniunktury, a wskaŸniki bezpie-
czeñstwa maj¹ niski poziom, lawinowo postêpuje
procesupad³oœci.Chodzio instytucje,któreniemaj¹
parametrów ostro¿noœciowych albo maj¹ je okreœlo-
ne na bardzo niskim poziomie, nie maj¹ odpowied-
nich mechanizmów, które uwra¿liwiaj¹, kiedy jesz-
cze mo¿na zapobiegaæ zjawiskom mog¹cym siê wy-
mkn¹æ spod kontroli. Ustawa przewiduje szereg roz-
wi¹zañ daj¹cych mo¿liwoœæ wczesnego reagowania,
takiego kszta³towania funduszy w³asnych wobec
prowadzonej akcji kredytowej, które pozwala na-
tychmiast poprzez wysok¹ p³ynnoœæ reagowaæ na
zwiêkszone zapotrzebowanie cz³onków kas na go-
tówkê, pozwala kontrolowaæ te kasy, audytowaæ je
zewnêtrznie i wreszcie wprowadzaæ nadzór w sytua-
cjach zagro¿enia dla bezpieczeñstwa u¿ytkowników
kas poprzez zarz¹dcê komisarycznego czy te¿ kura-
tora. Z tych wszystkich wzglêdów ustawa zas³uguje
na przyjêcie przez Wysoki Senat. Dziêkujê, Pani
Marsza³ek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê uprzej-

mie zostaæ na mównicy, bo teraz jest czas na pyta-
nia. Przypomnê, ¿e pytanie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej
ni¿ 60 s.

Bardzo proszê, pan senator Stanis³aw Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Bêdzie du¿o ciê¿kich pytañ, Panie Sprawo-

zdawco.
Pierwsze pytanie. Czy by³ pan uprzejmy zapoz-

naæ siê z opini¹ pana prezesa Grzegorza Bierec-
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kiego, któr¹ dostaliœmy do skrzynek, gdzie za-
³¹czono artyku³ przewodnicz¹cego rady nadzor-
czej pana profesora Jedliñskiego? Tam jest bar-
dzo mocno poddane krytyce… Chcia³bym pana
zapytaæ o pewn¹ sprawê. Zgodnie z tym artyku-
³em, w porównaniu z innymi pañstwami bardzo
ma³o bêdziemy siê opiekowaæ kasami SKOK i je
wspieraæ. Jak to jest w innych krajach? Czy fak-
tycznie kasy SKOK zosta³y wy³¹czone spod dy-
rektywy bankowej w innych krajach unijnych,
jak mówi autor tego artyku³u? To jest pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Tam jest bardzo ciekawe zda-
nie, ¿e spó³dzielcze kasy, powstaj¹ce jako zrzesze-
nia ludzi a nie kapita³u, nie mog¹ z istoty rzeczy
podlegaæ regulacjom to¿samym z tymi, które do-
tycz¹ banków. Poddanie ich takim regulacjom
oznacza³oby zahamowanie rozwoju kas. Czy to
faktycznie, zdaniem pana sprawozdawcy, bêdzie
oznacza³o zahamowanie rozwoju kas?

I trzecie pytanie. Kto rz¹dzi w kasach SKOK ?
Dotar³em do ró¿nych ciekawych materia³ów,
z których wynika, ¿e trzy osoby rz¹dz¹ dwoma mi-
lionami ludzi. Do¿ywotnim zarz¹dzaj¹cym jest
tam pan profesor Jedliñski, bracia Biereccy s¹
tak zwanymi dozgonnymi zarz¹dzaj¹cymi funda-
cj¹ na rzecz rozwoju polskiej spó³dzielczoœci, któ-
ra kontroluje Kasê Krajow¹. Czy to tak jest? Czy
pan ma wiedzê na ten temat?

Mam tylko te trzy bardzo krótkie pytania. Dziê-
kujê bardzo. Zmieœci³em siê w czasie, Pani Mar-
sza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Oczywiœcie zapozna³em siê z tym stanowis-

kiem. Myœlê, ¿e pierwsze i trzecie pytanie nie s¹ do
mnie, na sali jest prezes Kasy Krajowej pan Grze-
gorz Bierecki i mo¿e na nie odpowiadaæ, bo one
odnosz¹ siê do wewnêtrznych kwestii w Kasie
Krajowej. Jeœli chodzi o drugie pytanie, to myœlê,
¿e ono jest jak najbardziej na miejscu. Uwa¿am,
¿e nie ma ¿adnych obaw co do zachowania rozwo-
ju kas kredytowych pod rz¹dami nowej ustawy.
Przeciwnie, ta ustawa wzmacnia wiarygodnoœæ
kas kredytowych. Myœlê, ¿e je¿eli w filmach rekla-
mowych czy w innych materia³ach reklamowych
widzimy dynamiczn¹ reklamê kas kredytowych,
gdzie zestawia siê pewne parametry finansowe
stosowane w kasach i w sektorze bankowym,

oczywiœcie na korzyœæ kas… Jest pytanie: co za
co? Je¿eli jest wy¿sze oprocentowanie depozytów,
to czy ryzyko nie jest wy¿sze? Ta ustawa bez w¹t-
pienia wzmocni wiarygodnoœæ kas kredytowych,
wzmocni zaufanie do kas kredytowych, ona w ni-
czym nie upoœledza sytuacji kas kredytowych.

A na artyku³ mogê odpowiedzieæ artyku³em.
Mam artyku³ z 13 paŸdziernika 2009 r. z „Rzecz-
pospolitej”, presti¿owego, jak s¹dzê, pisma,
w którym jest zestawienie wskaŸników wyp³acal-
noœci. Pan prezes Bierecki pytany o te kwestie na
posiedzeniu komisji mówi³, ¿e ten wskaŸnik
kszta³tuje siê na poziomie 4%. Trudno powie-
dzieæ… Oczywiœcie przyjmujemy w dobrej wierze
takie oœwiadczenie, ale wobec braku zewnêtrzne-
go audytu i nadzoru pañstwowego pozostaje nam
tylko ta wiara. Przywo³ywany przeze mnie tekst
z „Rzeczpospolitej” mówi o zupe³nie innej wielkoœ-
ci – 2,8. Proszê nie wyci¹gaæ z tego opacznych
wniosków, ja nie chcê podwa¿aæ s³ów pana preze-
sa… Pan senator przywo³a³ tekst z jakiegoœ pis-
ma, ja pokazujê tekst z „Rzeczpospolitej”. Bank
Gospodarstwa Krajowego, a wiêc nasza pañstwo-
wa instytucja bankowa, ma ten wskaŸnik na po-
ziomie 16 %, PKO SA – 11, 7%. Prawo bankowe
nakazuje, by on by³ nie ni¿szy ni¿ 8 %, aczkolwiek
Komisja Nadzoru Finansowego ju¿ w tej chwili de
facto wymaga, by ten wskaŸnik by³ wy¿szy. W fi-
nansach œwiatowych mówi siê, ¿e on nie powinien
byæ ni¿szy ni¿ 11%–12%. Ten wskaŸnik nie jest na
sytuacje zwyczajne, standardowe, ¿eby nie powie-
dzieæ dobre. On dotyczy takich sytuacji, które siê
wymykaj¹ spod kontroli. Chodzi o to, ¿eby prze-
ciwdzia³aæ zdarzeniom wtedy, kiedy jeszcze mo¿-
na opanowaæ negatywne zjawiska, które siê uja-
wniaj¹, a nie reagowaæ wtedy, kiedy ju¿ nie jest siê
w stanie im zapobiec, a mo¿na tylko zwalczaæ
skutki. I to przecie¿ widzimy w œwiatowych finan-
sach: w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Bry-
tanii, we Francji i w innych krajach. To s¹ te mi-
liardy, transferowane z bud¿etu pañstwa, z po-
datków, do sektora finansowego wskutek nieza-
chowania odpowiedniej ostro¿noœci wtedy, kiedy
trzeba by³o j¹ zachowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pan senator W³adys³aw Dajczak zadaje

pytania, a po nim senator B³aszczyk.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam dwa krótkie pytania, Panie Senatorze.

Czy w pana opinii, albo mo¿e w opinii komisji,
uchwalona w dniu 24 wrzeœnia nowa ustawa
o SKOK nie narusza swoimi rozwi¹zaniami praw-
nymi, jakie wnosi, konstytucyjnej zasady swobo-
dy zrzeszania siê? Mamy chocia¿by sprawê sta-

42. posiedzenie Senatu w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych 69

(senator S. Bisztyga)



tutów, zatwierdzania ich przez Komisjê Nadzoru
Finansowego, czyli rozwi¹zania przeniesione
z rozwi¹zañ dotycz¹cych podmiotów, które za-
rz¹dzaj¹ szczególnymi œrodkami. Czy to jest na-
prawdê potrzebne, konieczne? Czy to nie naru-
sza tej swobody? I czy nowa ustawa, wprowadza-
j¹ca, moim zdaniem, nadmiern¹ kontrolê pañ-
stwa, nie stoi w sprzecznoœci z zasad¹ niezale¿-
noœci spó³dzielni?

(Senator Henryk WoŸniak: Pani Marsza³ek…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Senatorze, Wysoka Izbo, oczywiœcie to s¹

wa¿ne i w pe³ni uprawnione pytania. Te kwestie
podnoszono na posiedzeniu komisji finansów
publicznych, takie w¹tpliwoœci by³y zg³aszane
w toku dyskusji. Opinia Biura Legislacyjnego nie
pozostawia jednak ¿adnej w¹tpliwoœci. Dla nas,
senatorów pracuj¹cych nad ka¿dym projektem,
w szczególnoœci nad ustaw¹ sejmow¹, stanowis-
ko Biura Legislacyjnego jest wi¹¿¹ce, jeœli chodzi
o legalnoœæ podejmowanych rozstrzygniêæ praw-
nych. Przecie¿ mamy zaufanie do naszego Biura
Legislacyjnego, wrêcz chlubimy siê tym, ¿e po-
ziom tego biura jest bardzo wysoki, i stawiamy je
za przyk³ad. Takie w¹tpliwoœci zosta³y rozwiane
przez Biuro Legislacyjne w odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce zarówno pierwszej, jak i drugiej kwe-
stii.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Senator Przemys³aw B³aszczyk, proszê.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, mam takie

krótkie i precyzyjne pytanie: dlaczego osoby obec-
nie kieruj¹ce kasami bêd¹ musia³y otrzymywaæ
zgodê Komisji Nadzoru Finansowego na dalsze
funkcjonowanie? Czy nie narusza to zasady praw
nabytych i zakazu dzia³ania prawa wstecz? Dziê-
kujê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

To jest trochê podobna kwestia, choæ dotyczy in-
nego obszaru spraw. Ustawa wchodzi w ¿ycie, od-
nosi siê do sytuacji zastanej i tê sytuacjê reguluje
w³aœnie za pomoc¹ przepisów, jakie stanowi par-

lament. Takie jest ratio legis ustawy: wprowadza
siê rozwi¹zania, które maj¹ daæ gwarancjê bezpie-
czeñstwa œrodków gromadzonych w kasach i ob-
rotu pieniê¿nego realizowanego przez krajowe ka-
sy. I to bezpieczeñstwo chcemy osi¹gn¹æ za pomo-
c¹ ró¿nych rozwi¹zañ, równie¿, proszê pañstwa,
poprzez wysoki poziom profesjonalizmu osób za-
rz¹dzaj¹cych 10 miliardami z³. Takie jest ratio le-
gis ustawy i nie mo¿na mówiæ o ingerencji w pra-
wa nabyte w odniesieniu do przepisów wprowa-
dzanych przez tê ustawê, które maj¹ s³u¿yæ w³aœ-
nie cz³onkom kas, maj¹ s³u¿yæ zabezpieczeniu in-
teresów obywateli poprzez nak³adanie rygorów na
tych, którzy dzia³aj¹ w imieniu cz³onków kasy i re-
alizuj¹ jej zadania statutowe.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Ja w tym przypadku nie podzielam zaufania
do naszego Biura Legislacyjnego i dlatego chcê
zapytaæ, czy analizowaliœcie pañstwo uprawnie-
nia, które uzyskuje Narodowy Bank Polski w za-
kresie dyktowania tego, jaki ma byæ sk³ad za-
rz¹du, i w zakresie zatwierdzania rezerwy. To do-
tyczy moich pieniêdzy, bo ja jestem jednym z za-
³o¿ycieli SKOK. Czy pytaliœcie pañstwo tych lu-
dzi? No, mnie mo¿e tak, bo ja jestem senatorem,
ale chodzi o te dwa miliony ludzi, którzy uloko-
wali swoje pieni¹dze w niezarobkowej dzia³alno-
œci, którzy zrzeszyli siê w SKOK i nie chc¹ nacjo-
nalizacji ani tego, ¿eby dyktowaæ im, jaki ma byæ
sk³ad zarz¹du, chodzi o ludzi, którzy nie chc¹, ¿e-
by siêgaæ do ich kieszeni i zabieraæ pieni¹dze do
Narodowego Banku Polskiego. My chcemy byæ
samorz¹dni. Dlaczego znowu siêga siê do na-
szych kieszeni? Pañstwo gorzej gospodaruje na-
szymi pieniêdzmi ni¿ my sami mo¿emy nimi go-
spodarowaæ. Dlaczego usuniêto niezarobkow¹
dzia³alnoœæ naszych spó³dzielni? To nasze pie-
ni¹dze. Jaki wobec tego jest cel i czym maj¹ byæ
teraz spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-po¿y-
czkowe? Bo wykreœliliœcie pañstwo… Chcieliœcie
je zrównaæ… przepraszam, Sejm chcia³ je zrów-
naæ z bankami, ale w ostatniej chwili wycofa³ siê
z tego zamiaru, jakim by³o podporz¹dkowanie…
Powsta³a dyskryminacja, bo inne s¹ warunki
funkcjonowania, zaliczania kosztów funkcjono-
wania banków, a inne – SKOK. Pytanie, dlaczego.
Czy pañstwo to analizowaliœcie? Jakimi Ÿród³ami
prawa bêdzie operowa³ Narodowy Bank Polski?
Czy bêdzie to zgodne z wyrokiem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z 28 czerwca 2006 r.? Przecie¿ to
bêdzie niekonstytucyjne, je¿eli to bêd¹ uchwa³y,
decyzje… To powinno byæ regulowane na odpo-
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wiednim szczeblu Ÿróde³ prawa. To akurat mieœci
siê w tej regulacji. Czy nasze biuro informowa³o
komisjê finansów publicznych o tym orzeczeniu
i o tym, czy to siê w nim mieœci? I czy to by³ powód
wywrócenia ca³ego systemu, w którym sami
chcieliœmy rz¹dziæ swoimi pieniêdzmi?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, ju¿ du¿o tych pytañ.)

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pan senator Andrzejewski sformu³owa³…
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest moja w³as-

noœæ, któr¹ zarz¹dza SKOK, i uwa¿am, ¿e ona
w tej chwili jest naruszona.)

…wiele pytañ, na które, jak myœlê, odpowiedŸ
ju¿ pad³a.

Panie Senatorze, ja odpowiedzia³em na te pyta-
nia, zanim one pad³y. Nikt nic nie znacjonalizo-
wa³, nikt nic nie upañstwowi³, nikt nie odebra³
podmiotowoœci kasom. Cel jest jeden: zapewnie-
nie bezpieczeñstwa poprzez wprowadzenie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Teraz dopiero mo-
je pieni¹dze s¹ w niebezpieczeñstwie.)

Panie Senatorze, vox populi, vox dei. Je¿eli par-
lament przyjmie ustawê i oka¿e siê, ¿e jest ona
zgodna z konstytucj¹ – bo raczej trzeba sobie wy-
obra¿aæ wniosek konstytucyjny w tej sprawie – to
bêdzie pan mia³ do wyboru: albo byæ dalej cz³on-
kiem kas, albo pogniewaæ siê i przestaæ byæ ich
cz³onkiem. Taka bêdzie wola wiêkszoœci na grun-
cie obowi¹zuj¹cego prawa. To jest to odwieczne
pytanie. Nie chcê przywo³ywaæ klasyka, Korwin-
-Mikkego, i kwestii, czy ma on prawo dysponowaæ
w³asnym ¿yciem i w³asnym samochodem, nie sto-
sowaæ siê do ograniczeñ prêdkoœci i zabiæ siê na
drodze, bo to jest jego ¿ycie i jego droga. Ale przy
okazji on mo¿e zabiæ równie¿ pana i to ju¿ nie bê-
dzie tylko jego sprawa. Tak samo tutaj: to s¹ pañ-
skie pieni¹dze, ale nie tylko, bo to tak¿e pieni¹dze
dwóch milionów ludzi. I to nie jest b³aha sprawa,
bo gdyby siê okaza³o, ¿e… Oczywiœcie trzeba py-
taæ, ale tak, jak siê pyta dziecko: czy chcesz kom-
puter, czy hulajnogê, a mo¿e motorynkê? Bo staæ
mnie na jedno. Ono odpowie: chcê motorynkê.
Odpowiedzialny rodzic powie: dobrze, motorynkê
dostaniesz, ale dopiero na bierzmowanie, a na ko-
muniê dostaniesz komputer, bo musisz zacz¹æ siê
uczyæ, ¿eby byæ w ¿yciu kimœ, a nie tylko jeŸdziæ po
podwórku skuterem. Taka jest rola pañstwa i to
pytanie jest w³aœnie pytaniem o granice ingerencji
pañstwa w swobody obywatelskie. Tak, Panie Se-

natorze, to jest to. Ale to jest chyba na inn¹…
Chcia³em powiedzieæ: na inn¹ kawê, ale tu kawy
nie ma… A wiêc to na rozmowê przy kawie, w in-
nych warunkach.

Dobrze jest wtedy, kiedy jest dobrze. My musi-
my tworzyæ takie regulacje i takie instrumenty,
które bêd¹ przeciwdzia³aæ, zapobiegaæ sytuacjom
mog¹cym wywo³aæ powa¿ne skutki, wielkie stra-
ty, wielki niepokój, wielkie konsekwencje, rów-
nie¿ ze strony pañstwa. Przecie¿ nietrudno sobie
wyobraziæ – i pokazuje to chocia¿by ten przyk³ad
transferu ponad biliona dolarów z kasy bud¿etu
federalnego Stanów Zjednoczonych de facto do fi-
nansów prywatnych – ¿e póŸniej te skutki ob-
ci¹¿aj¹ nas wszystkich. Trzeba byæ m¹drym przed
szkod¹, a nie po szkodzie. Jeszcze raz ratio legis
tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze pan senator Banaœ, potem pan senator

Owczarek i pan senator Ryszka.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, ja

akurat odwrotnie ni¿ pan senator Andrzejewski
mam pe³ne zaufanie do naszego Biura Legislacyj-
nego, jeœli chodzi o zdecydowan¹ wiêkszoœæ spraw
przez nie prowadzonych, i mam nadziejê, ¿e od dzi-
siaj równie¿ pan senator bêdzie mia³ zaufanie. Ja
sobie przypominam ustawê o Narodowym Banku
Polskim, kiedy to wyraŸnie by³a mowa o tym, ¿e za-
pisy naruszaj¹ce niezale¿noœæ s¹ niekonstytucyj-
ne, a mimo wszystko pan senator z grup¹ senato-
rów przeprowadzili tê regulacjê, co skoñczy³o siê
wyrokiem, jaki znamy. Nie tak dawno musieliœmy
po³kn¹æ tê ¿abê, ale to tak na marginesie.

Mam takie pytanie. Wróæmy do piêcioprocento-
wego wspó³czynnika wyp³acalnoœci, a jednoczeœ-
nie do zapowiedzi, któr¹ zechcia³ pan tu z³o¿yæ, ¿e
nowe zapisy w ¿aden sposób nie bêd¹ utrudnia³y
powstania nowych kas. Jak pan sobie wyobra¿a
w sytuacji istnienia zapisu dotycz¹cego tego
wspó³czynnika wyp³acalnoœci powstawanie no-
wych kas, kiedy wiadomo, ¿e nowe kasy startuj¹
z kapita³em równym zeru? Tu jest inaczej ni¿
w przypadku banków, których obowi¹zkiem jest
posiadanie przynajmniej 5 milionów, ju¿ nie pa-
miêtam, z³otych czy euro, kapita³u zak³adowego.
Wtedy mo¿na mówiæ o pewnym wspó³czynniku
wyp³acalnoœci, czyli dorozumianym w pewnym
uproszczeniu stosunku kapita³u w³asnego do ak-
tywów. W tej sytuacji, gdy wprowadzamy taki zapis
– a zapis mówi wprost, ¿e trzeba utrzymywaæ 5% –
tak naprawdê blokujemy powstawanie nowych
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredyto-
wych. Proszê o odpowiedŸ w tej sprawie. Dziêkujê.
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Senator Henryk WoŸniak:

Panie Senatorze, najkrócej to bym powiedzia³,
¿e z zerem to nawet na piwo nie mo¿na iœæ.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale od zera siê zaczy-
na…)

Nie da siê prowadziæ ¿adnej dzia³alnoœci z ze-
rem, nie da siê. Przecie¿ przepisy ustawy w roz-
dziale 4 okreœlaj¹ zasady gospodarki finansowej
kas i w art. 21 mówi¹ o tym, co stanowi fundusze
w³asne kasy. Gdyby rzecz traktowaæ bardzo lite-
ralnie, to rzeczywiœcie pod rz¹dami ustawy, nad
któr¹ pracujemy, sytuacja jest trochê inna, ni¿
by³a wczeœniej. Wczeœniej rzeczywiœcie wystar-
czy³o wnieœæ udzia³y, mieæ d³ugopis i mo¿na by³o
ju¿ niejako rozpoczynaæ tê dzia³alnoœæ. Przecie¿
ca³y czas mówimy o tym, ¿e od tego modelu trzeba
odejœæ i trzeba zbudowaæ modus vivendi miêdzy
powszechnoœci¹ udzia³ów w obrocie pieniê¿nym,
deponowaniem œrodków, zaci¹ganiem po¿yczek
i kredytów a elementarn¹ zasad¹ bezpieczeñstwa
tego obrotu. Tu musi byæ kompromis i to jest ten
kompromis.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Andrzej Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie.

Czy zastanawialiœcie siê pañstwo nad kazusem
kasy imienia Stefczyka? W 2006 r. nale¿a³o do
niej oko³o 1/3 cz³onków SKOK. Jeœli ta sytuacja
utrzyma³a siê do tej pory, to znaczy, ¿e do tej kasy
nale¿y oko³o siedmiuset tysiêcy ludzi. Jak siê ma
do tego art. 9, który mówi o tym, ¿e cz³onkami ka-
sy mog¹ byæ osoby fizyczne, po³¹czone wiêzi¹
o charakterze zawodowym lub organizacyjnym,
a w szczególnoœci pracownicy zatrudnieni w jed-
nym lub w kilku zak³adach pracy, osoby nale¿¹ce
do tej samej organizacji spo³ecznej lub zawodo-
wej. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Dotyczy ono poprawki ósmej.
Poprawka ósma zg³oszona przez komisjê mówi
o tym, ¿e nie jest dobrym rozwi¹zaniem, aby
w sk³ad rady nadzorczej Kasy Krajowej wchodzili
przedstawiciele rad nadzorczych. W tym wypad-
ku wa¿ne s¹ chyba intencje ustawodawcy. WyraŸ-
nie ograniczono to tylko do rady nadzorczej, co te¿
mnie osobiœcie siê nie podoba, ale chodzi³o o coœ
innego, o to, ¿e do tej pory znaczn¹ czêœæ osób
w radzie nadzorczej Kasy Krajowej stanowili pre-
zesi, czyli organ zarz¹dzaj¹cy mia³ kontrolowaæ
sam siebie. To by³a z³a sytuacja. Tutaj przedsta-
wiciele organu nadzoruj¹cego kasê maj¹ nadzo-
rowaæ zarz¹d. Nie wiem, czy nie by³oby dobre ta-
kie rozwi¹zanie, które by potrafi³o po³¹czyæ oby-

dwa problemy, aby do rady nadzorczej Kasy Kra-
jowej…

(Senator Henryk WoŸniak: Rozumiem, Panie
Senatorze.)

Rozumie pan. Czy zastanawialiœcie siê nad
tym, ¿e mo¿na zdecydowaæ siê na zupe³nie inn¹
opcjê, która te¿ bêdzie opcj¹ niew³aœciw¹, a mo¿e
nawet bardziej niew³aœciw¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pierwsza kwestia. Pan senator zapewne wie, ¿e

podczas trzeciego czytania w Sejmie zosta³a wnie-
siona poprawka, która spowodowa³a, ¿e zrezyg-
nowano z pierwotnego zamiaru podzia³u wielkich
kas. O ile znam intencje pos³ów, to wychodzi³y
one naprzeciw oczekiwaniom panów senatorów,
którzy wczeœniej zabierali g³os, senatora Banasia,
senatora Andrzejewskiego, i mówili o ingerencji
w zasadê suwerennej samorz¹dnoœci cz³onków
kas. Zrezygnowano z zapisu, który przewidywa³,
¿e w sytuacji przekroczenia kapita³ów w³asnych,
jeœli dobrze pamiêtam, powy¿ej 1 miliona euro ka-
sa z mocy prawa ulega³aby podzia³owi. Dziœ
w ustawie uchwalonej przez Sejm, nad któr¹ pra-
cujemy, wielkoœæ kasy nie jest limitowana. To jest
jedna kwestia.

Druga kwestia. Tak, nad t¹ kwesti¹, Panie Se-
natorze, dyskutowano na posiedzeniu. Wydaje
siê, ¿e jest s³uszne, by poprawka zaproponowana
przez komisjê, poprawka ósma, która ogranicza
dostêp czy niejako zawê¿a mo¿liwoœæ reprezento-
wania kas przez cz³onków rady nadzorczej, mog³a
dotyczyæ równie¿ cz³onków zarz¹dów tych kas.
Wydaje siê, ¿e dyskusja poka¿e, czy takie myœle-
nie jest w³aœciwie wiêkszoœci na tej sali. Byæ mo¿e
w dalszej czêœci dyskusji pojawi siê propozycja
modyfikacji tej poprawki, tak by ogranicza³a ona
mo¿liwoœæ reprezentowania kas przez osoby
pe³ni¹ce funkcje i w radach nadzorczych, i w za-
rz¹dach kas. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie, pan senator Czes³aw Ryszka.
Widzê, ¿e jest wielu chêtnych do zadania pytañ.

Ja przypomnê, ¿e dzisiaj o godzinie 18.00 mieliœmy
zaplanowan¹ przerwê w obradach, tak ¿e propo-
nujê ograniczyæ pytania, jeœli chc¹ pañstwo, abyœ-
my dzisiaj zakoñczyli omawianie tego punktu.

Tak ¿e teraz pan senator Czes³aw Ryszka, a po-
tem… Widzia³am w górze kilka r¹k, wiêc mo¿e bê-
dziemy grupowaæ pytania.

Proszê bardzo.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam trzy pytania do pana senatora. Pan sena-

tor poœrednio potwierdzi³, ¿e sytuacja kas SKOK
jest dobra, a pieni¹dze dwóch milionów klientów
bezpieczne. Tak na dobr¹ sprawê to nie wiem, po
co ta ustawa i co ona w³aœciwie reguluje.

Drugie pytanie. Ustawa pozwala na to, ¿eby
któraœ z kas przekszta³ci³a siê w bank. Czy nie jest
to zamach na wszystkie dobrze funkcjonuj¹ce ka-
sy SKOK? Po 1994 r. upad³o osiemdziesi¹t dzie-
wiêæ banków spó³dzielczych, upad³y, bo by³y sa-
modzielne. To by³oby takie pytanie.

Trzecie pytanie. Obecnie na ca³ym œwiecie lob-
by bankowe atakuje spó³dzielcze kasy oszczêdno-
œciowo-po¿yczkowe. Czy taka „przyjazna atmo-
sfera” tej nowelizacji, przyjazna dla kas SKOK, nie
przyœwieca w³aœnie tym zmianom?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam wra¿enie – przepraszam, jeœli to jest b³ê-

dne wra¿enie, to proszê mnie wyprowadziæ z b³ê-
du – ¿e pan senator ma pod pulpitem materia³y
z Sejmu, a one nie s¹ ju¿ w pe³ni aktualne. Nie ma
obligatoryjnego podzia³u kas i nie ma równie¿ ob-
ligatoryjnego przekszta³cania kas w banki. Ta-
kie…

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie chodzi o obliga-
toryjnoœæ, ale o mo¿liwoœæ, bo ustawa stwarza ta-
k¹ mo¿liwoœæ.)

Takiej przymiarki nie ma.
(Senator Czes³aw Ryszka: …chodzi o lobby

bankowe.)
Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo, to ja ju¿ kilka ra-

zy, odpowiadaj¹c na pytania, mówi³em o tym, ¿e
w³aœnie ta ustawa odpowiada na oczekiwanie zwiê-
kszenia bezpieczeñstwa. To subiektywne oczekiwa-
nie cz³onków kas te¿ trzeba szanowaæ, ono te¿ jest
rzeczywiste, realne. My jako odpowiedzialni za bez-
pieczeñstwo finansów w skali ca³ego kraju, mamy
obowi¹zek wprowadzaæ takie parametry, które to
bezpieczeñstwo zapewni¹. Ta – w cudzys³owie, jak
rozumiem – ¿yczliwoœæ… Pan senator zawsze kar-
tkê ogl¹da z do³u, z góry i jeszcze tak, a wiêc ja rozu-
miem, ¿e jest bardzo przezorny…

(Senator Czes³aw Ryszka: Chodzi o tê walkê
lobby bankowego, na ca³ym œwiecie w tej chwili
prowadzon¹, z kasami…)

Ale nie uczestniczyli w pracach komisji przed-
stawiciele banków.

(Senator Czes³aw Ryszka: Pos³owie s¹ by³ymi
pracownikami banków.)

Przepraszam, ale ja te¿ jestem.
(Senator Grzegorz Banaœ: To powinien pan siê

wy³¹czyæ.)
Przepraszam, có¿, ja te¿ jestem.
(Rozmowy na sali)
Tak, przepraszam, ale ja te¿ jestem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze. IdŸmy dalej z pytaniami.
Czy uzyska³ pan odpowiedŸ na pytanie, Panie

Senatorze? Rozumiem, ¿e tak. Panie Senatorze
Czes³awie?

(Senator Czes³aw Ryszka: Tak. Dziêkujê.)
Tak. Bardzo proszê.
Teraz proszê, trzy pytania zadaj¹: pan senator

Chróœcikowski, potem senator Banaœ, senator
Cichoñ. A pan senator sprawozdawca notuje py-
tania, ¿eby mu nie umknê³y i ¿eby nie by³o niedo-
powiedzeñ.

(Senator Henryk WoŸniak: Tak, Pani Marsza-
³ek, notujê.)

Proszê bardzo, pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mój przed-

mówca w³aœciwie czêœciowo wyczerpa³ pytania,
które chcia³em zadaæ. No, ale jak pan sam przed
chwil¹ powiedzia³, ¿e jest tak dobrze, to dlaczego
mamy w¹tpliwoœci i chcemy coœ zepsuæ? Kasa
Stefczyka istnieje tak d³ugo, tyle lat, jest tyle do-
œwiadczeñ, a jakoœ jedyne, co mo¿na powiedzieæ,
to jest to, ¿e system komunistyczny j¹ popsu³. Py-
tanie jest jednak, czy ten system, który teraz
wprowadzamy, nie bêdzie takim systemem doraŸ-
nym, w którym przez dobro wprowadzimy z³o. Czy
jest jakiœ dowód na to, co pan powiedzia³, ¿e te ka-
sy akurat siê nie sprawdzi³y? Gdzie takie kasy,
w kryzysie, który akurat mieliœmy, ponios³y
ogromne straty? W jakim pañstwie, w którym
funkcjonowa³y, ponios³y one takie straty? Bo pan
podaje przyk³ady zabezpieczeñ, a ja nie wiem –
i chcia³bym to trochê poznaæ – gdzie takie kasy
znik³y. Gdzie – z krajów, gdzie taki kryzys nast¹pi³
– nie mia³y one zabezpieczeñ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Drugie pytanie zadaje pan senator Banaœ.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, rozumiem, ¿e ta ustawa jest

ustaw¹ wprowadzan¹ przez grupê pos³ów, przez
Sejm, to nie jest przed³o¿enie rz¹dowe.
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(Senator Henryk WoŸniak: Tak mówi³em, Panie
Senatorze.)

Tak, tak. Byæ mo¿e pan nie zna odpowiedzi na
te pytania, które chcê zadaæ, a mimo wszystko je
zadam.

Czy z pana wiedzy wynika, jacy eksperci –
szczególnie chodzi o ekspertów z dziedziny prawa
spó³dzielczego, bo przecie¿ takiej materii ta usta-
wa dotyka – brali udzia³ w konsultacjach co do za-
pisów tej nowej ustawy? I czy znane s¹ panu sena-
torowi jakiekolwiek wnioski, które nap³ywa³yby
od cz³onków tych¿e kas i które egzemplifikowa³y-
by potrzebê stworzenia zupe³nie nowych uregulo-
wañ w zakresie spó³dzielczych kas oszczêdno-
œciowo-kredytowych?

I trzecie, ostatnie ju¿ pytanie. Czy pana zda-
niem – a wiele pan mówi³ o bezpieczeñstwie tych
wk³adów – zapisy, które pozwoli³yby na reaseku-
rowanie wk³adów poprzez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny… Oczywiœcie by³oby to po spe³nie-
niu wszystkich do tego niezbêdnych przes³anek,
czyli, odpowiednio, kapita³u, który powinien byæ
zgromadzony w Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym lub te¿ uzyskany dziêki siêgniêciu do ka-
pita³u ju¿ teraz zgromadzonego w TUW, czyli
w Towarzystwie Ubezpieczeñ Wzajemnych SKOK.
A wiêc czy tego typu rozwi¹zanie nie wzmocni³oby
bezpieczeñstwa depozytów w tych kasach? Dziê-
kujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Jeszcze jedno pytanie, bo jeszcze pan senator

Zbigniew Cichoñ zadaje pytanie w tej czêœci.
Proszê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja siê nie zg³asza-

³em.)
Nie? To przepraszam, w takim razie siê pomyli-

³am. No ale mia³am tak¹ informacjê.
Czy ktoœ jeszcze siê zg³asza? To by by³o trzecie

pytanie.
Pan senator Mariusz Witczak. Bardzo proszê.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, mam pytanie. Swego czasu,

szczególnie w minionej kadencji, by³y problemy
czy zarzuty o charakterze lobbystycznym, które
dotyczy³y instytucji, o ktorej dyskutujemy, mam
wiêc pytanie: czy omawialiœcie pañstwo te kwe-
stie na posiedzeniu komisji, a jeœli nie, to czy pan
senator sprawozdawca przygl¹da³ siê tym kwe-
stiom? I czy mo¿e ma pan taki katalog polityków,
którzy s¹ mocno zwi¹zani z t¹ instytucj¹? Sam
pan senator przy okazji poprzedniego punktu py-

ta³ o polityków, którzy s¹ zwi¹zani z Najwy¿sz¹ Iz-
b¹ Kontroli, myœlê wiêc, ¿e to te¿ by³by dobry ele-
ment do dyskusji, element, który pozwoli³by bar-
dziej racjonalnie patrzeæ na te kwestie. Dziêkujê.

(G³os z sali: S¹ dwa miliony cz³onków!)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze. Proszê spokojnie. Pos³uchajmy odpo-

wiedzi…
(Rozmowy na sali)
…na tê porcjê pytañ.
Bardzo proszê, pan senator sprawozdawca.

A my s³uchamy.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Mo¿e zacznê od

koñca, od ostatniego pytania, od lobbystów. Pro-
szê pañstwa, na posiedzeniach Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych bardzo rygorystycznie
przestrzegana jest pewna zasada, to znaczy ka¿-
dorazowo prowadz¹cy posiedzenie – czy to prze-
wodnicz¹cy Kleina, czy ja, kiedy mam przyjem-
noœæ prowadziæ obrady – zaczyna od zapytania
o obecnoœæ lobbystów. A wiêc lobbyœci nie ucze-
stniczyli w posiedzeniach, w pracach nad t¹ usta-
w¹ – tyle mogê powiedzieæ. O ¿adnych innych
kontaktach itd. nie mam ¿adnej wiedzy. I niech
panu senatorowi wystarczy ta odpowiedŸ.

Co do BFG, to myœlê, Panie Senatorze, ¿e mo¿-
na by sobie wyobraziæ w dalszej przysz³oœci gwa-
rancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
tylko ¿e wtedy ja sam mia³bym w¹tpliwoœæ, czy
kasy SKOK pozostan¹ SKOK. No, przecie¿ to nie
o to chodzi. Je¿eli pan te kwestie porusza³ na…

(Senator Grzegorz Banaœ: Postulujecie, ¿eby
kasy SKOK nie by³y SKOK, tylko by by³y organiza-
cjami parabankowymi…)

Nie, nie, w³aœnie nie. Pan na posiedzeniu komi-
sji postawi³ kwestiê gwarancji Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, ale przecie¿ wtedy kasy
SKOK ju¿ nie bêd¹ SKOK, tylko musia³yby wejœæ
w rygory, które wynikaj¹ z prawa bankowego
i obowi¹zuj¹ banki. No, nie da siê zjeœæ ciastka
i mieæ ciastko. Albo SKOK bêd¹ w kszta³cie takim,
w jakim s¹, z pewnymi regulacjami, jakie na³o¿y
na nie ustawa – któr¹, mam nadziejê, przeg³osuje-
my – albo wykona siê zdecydowany krok i prze-
kszta³ci siê SKOK w banki. Ale przecie¿ to nie o to
chodzi, Panie Senatorze, pan dobrze o tym wie.

Pytanie o ekspertów, o to, jacy eksperci ucze-
stniczyli w pracach. No, przecie¿ pan sam jest wi-
ceprzewodnicz¹cym Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych, a wiêc ca³¹ œcie¿kê legislacyjn¹ tej
ustawy pan zna.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ja pyta³em o eksper-
tów w ramach œcie¿ki sejmowej.)
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Ale ja nie uczestniczy³em w œcie¿ce sejmowej.
(Senator Grzegorz Banaœ: Pana sprawozdawcy

sejmowego nie ma…)
Sprawozdawcy sejmowego nie ma, tak, nie ma

sprawozdawcy sejmowego. Mamy jednak dostêp
do tych samych materia³ów, do stenogramów,
wszyscy senatorowie mog¹ mieæ równ¹ wiedzê
w tej mierze. Ja nie mam innej wiedzy ani¿eli ta,
któr¹ mo¿e mieæ pan senator.

Co do bezpieczeñstwa, Panie Senatorze, to
rzeczywiœcie poza pewnymi incydentami, o któ-
rych s³yszeliœmy i które by³y nag³oœnione przez
prasê – to znaczy problemów w takiej czy innej
kasie SKOK, bo przecie¿ takie problemy by³y,
z tym ¿e oczywiœcie nikt tutaj nie stara siê tych
problemów rozci¹gaæ na ca³¹ formê instytucjo-
naln¹ spó³dzielczych kas – mo¿na powiedzieæ,
¿e nie jest Ÿle. Ale nie jest Ÿle równie¿ z punktu
widzenia bezpieczeñstwa – a to mamy przecie¿
w myœlach – ca³ego wielkiego polskiego sektora
bankowego. Nie jest z tym Ÿle. Ale dlaczego nie
jest Ÿle? No, dlatego, ¿e kiedyœ w odniesieniu do
tego sektora postanowiliœmy coœ, co spowodo-
wa³o wprowadzenie takich regulacji, takich in-
strumentów, ¿e dzisiaj ten sektor jest w takiej
w³aœnie kondycji. I to, co tu robimy, jakby do-
myka ten sposób myœlenia o ca³ym sektorze fi-
nansów w kraju. Ten segment finansów by³
traktowany inaczej, nie wedle twardych regu³
nadzoru zewnêtrznego, publicznego, pañstwo-
wego itd., itd. Tamte rozwi¹zania siê spe³ni³y –
a wiêc wysoka kapitalizacja banków, wysoki
wspó³czynnik, wskaŸnik œci¹galnoœci, wysokie
kwalifikacje w przypadku managementu, za-
twierdzanie przez Komisjê Nadzoru Finanso-
wego prezesów, oczywiœcie zatwierdzanie w cu-
dzys³owie, itd., itd. – i to da³o dzisiaj takie owo-
ce, ¿e mamy zdrowy system bankowy, system,
który opar³ siê zjawiskom powszechnym na ca-
³ym œwiecie, ¿eby nie powiedzieæ: dramatycz-
nym.

Mo¿na by zadaæ pytanie, jak wygl¹da³by nasz
system bankowy, gdyby nie determinacja z po³o-
wy lat dziewiêædziesi¹tych, która doprowadzi³a do
tak g³êbokiej transformacji systemu bankowego.
Pewnie dzisiaj sektor finansowy naszego kraju
by³by w gruzach, a to poci¹gnê³oby za sob¹ realn¹
gospodarkê, bo to s¹ przecie¿ naczynia po³¹czone.
To, ¿e realna gospodarka wygl¹da tak, jak wy-
gl¹da, ze wzrostem PKB na poziomie oko³o 1% czy
1,4%, to tak¿e zas³uga sektora bankowego, ¿e on
swoich k³opotów nie przeniós³ na realn¹ gospo-
darkê. Ma³o tego, on jest tak zdrowy, ¿e mo¿e dzi-
siaj tê gospodarkê wspieraæ, a nie obci¹¿aæ.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-

szam, by³o jeszcze trzecie pytanie.)
Zaraz skoñczê, Pani Marsza³ek.

Przecie¿ my podnosiliœmy próg gwarancji dla
depozytów, to te¿ jest element tego myœlenia,
stworzenia mechanizmu bezpieczeñstwa i dla fi-
nansów publicznych, i dla sektora bankowego,
i dla prywatnych finansów Polaków równie¿.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze odpowiedŸ…
Pan senator Andrzejewski. Czy ktoœ jeszcze?

Bo jeœli nie, to bêdzie to ju¿ ostatnie pytanie. Czy
jeszcze ktoœ? Nie.

Ostatnie pytanie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, mam pytanie szczegó³owe:

w jaki sposób bêd¹ zabezpieczone kredyty w Na-
rodowym Banku Polskim na zapewnienie p³ynno-
œci poszczególnych kas? Bo o ile dawniej to zape-
wnia³a – by³ zreszt¹ specjalny fundusz – Krajowa
Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnoœciowo-Kredytowa,
która czuwa³a nad tym, ¿eby ta p³ynnoœæ by³a,
o tyle teraz ka¿da z kas osobno bêdzie musia³a na
zasadzie kredytu zapewniæ p³ynnoœæ w Narodo-
wym Banku Polskim. Jak bêdzie wygl¹da³o to za-
bezpieczenie p³ynnoœci? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. To te¿ bêdzie szczegó³owe pytanie. Otó¿
co mnie nurtuje? Jestem osobiœcie zainteresowa-
ny, nie jako lobbysta, tylko jako w³aœciciel, które-
go w³asnoœæ jest ograniczana w tej chwili w zakre-
sie obywatelskiej samorz¹dnoœci finansowej.
Myœlê, ¿e ta obywatelska samorz¹dnoœæ finanso-
wa jest jednym z celów naszego pañstwa, tak jak
jednym z celów naszego pañstwa jest dobrze pojê-
ty liberalizm. Ona tutaj doznaje nie tylko ograni-
czenia, ale i… No ja czujê siê ograniczony i w ja-
kimœ sensie wyw³aszczony z moich praw. Bo na
przyk³ad Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych
funkcjonowa³o doskonale, wiêc dlaczego ma to
zast¹piæ instytucja bankowa? Czy dlatego, ¿e ka-
sy s¹ konkurencyjne wobec systemu bankowego?
Bo taniej i lepiej gospodaruj¹ naszymi pieniêdzmi
w tym systemie bankokracji? I tutaj jest problem.
Dlaczego siê rozbija system, dlaczego tam, gdzie
jest to zabezpieczenie p³ynnoœci i rezerwy kas
przez Krajow¹ Spó³dzielcz¹ Kasê Oszczêdnoœcio-
wo-Kredytow¹, wy³¹cza siê spod tego zabezpie-
czenia poszczególne kasy, czy Stefczyka, czy inne
– no ta Stefczyka, do której nale¿ê, jest najliczniej-
sza – i przenosi siê to wszystko na banki, gdzie jest
du¿o bardziej skomplikowany, a przede wszyst-
kim kosztowniejszy dla wszystkich cz³onków sys-
tem zapewnienia p³ynnoœci? I na wypadek jakie-
goœ kryzysu czy jakiejœ zapaœci finansowej pañ-
stwa i finansów publicznych... To nie s¹ finanse
publiczne, to s¹ finanse prywatne zarz¹dzane
w sposób taki, w jaki my go ukszta³towaliœmy.
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Wobec tego…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ju¿ koñ-

czymy, Panie Senatorze.)
…w jakim zakresie dochodzi do polepszenia sy-

tuacji? Bo ja tu widzê dyskryminacjê. Jaka jest
przyczyna tej dyskryminacji? Kiedy przez banki
tworzone s¹ rezerwy, to dla banków ryzyko ogólne
stanowi koszt uzyskania przychodów, a z moimi
pieniêdzmi tak nie bêdzie. Kategorie dochodów
osi¹ganych przez banki s¹ przedmiotowo zwol-
nione z podatku dochodowego, a kas – nie.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale czy to
jest pytanie?)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
Panie Senatorze, bo ju¿ naprawdê… Proszê re-
spektowaæ…)

Dlaczego ta ustawa dokonuje tego typu dyskry-
minacji? Czy przypadkiem nie jest to, krótko mó-
wi¹c, powierzenie wilkowi bezpieczeñstwa owiec?
Bo ja to tak odczuwam.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Kto jest wilkiem, a kto owc¹, Panie Senatorze?

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: No w³aœnie, wil-

kiem jest pañstwo, a nas uwa¿a siê za owce.)
Panie Senatorze, kto to mówi?! Wielki cz³owiek,

Piotr £ukasz Andrzejewski, senator Rzeczypospo-
litej od pocz¹tku, od momentu odrodzenia Sena-
tu. Kto to mówi?! Ja siê za³amiê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, dziêkujê.
To tak, jakby ktoœ siêgn¹³ do mojej kieszeni,

wyj¹³ moje pieni¹dze i powiedzia³: ty nie umiesz
gospodarowaæ, ja ci je w³aœciwie zabezpieczê.

(Senator Mariusz Witczak: Piotrze, tam ca³a wa-
taha siedzi.)

No w³aœnie.
(Senator Henryk WoŸniak: Panie Senatorze

Drogi, z wielkim szacunkiem…)
Ja do ¿adnej watahy nie nale¿ê i nie zmieniam

watah, po prostu chcê mieæ swoje pieni¹dze w kie-
szeni i chcê nimi dysponowaæ…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale ma
pan dobrych s¹siadów po swojej prawej stronie.)

Bardzo dobrych.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Senatora

Wittbrodta i mnie, wiêc nie musi siê pan martwiæ.)
Oni mi na pewno do kieszeni nie siêgn¹, a pañ-

stwo t¹ ustaw¹ mi siêgnie.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Senatorze Drogi, czy ja mogê odpowie-
dzieæ dygresj¹? Nie tak dawno rozmawiamy
z moim dobrym znajomym przy kawie. Ja mówiê:
a czemu ten mecenas, taki nasz wspólny znajo-
my, ostatnio taki markotny? Wiesz – mówi mój
kolega – utopi³ w funduszach. Ja na to: choroba,
ja swoje wyci¹gn¹³em z funduszy w grudniu, a od
stycznia siê zaczê³y k³opoty. On mówi: a zawsze
mu mówi³em tak, jak mawia³ mój ojciec, który by³
krawcem – do s³oiczka, do s³oiczka.

(Senator Piotr Andrzejewski: Albo w poñczo-
chê.) (Weso³oœæ na sali)

Je¿eli pan chce mieæ absolutn¹ pewnoœæ, abso-
lutn¹ gwarancjê i jeszcze chce pan unikn¹æ ja-
kichœ rygorów, które narzuca œwiat zorganizowa-
ny, to do s³oiczka.

Proszê pañstwa, w art. 39 ustawy s¹ okreœlone
zasady tworzenia obowi¹zkowych rezerw. W ust. 2
w pkcie 1 jest mowa o 30% sumy œrodków pieniê¿-
nych od wk³adów na ¿¹danie, a w pkcie 2 o 20% od
wk³adówterminowych– takie rezerwymaj¹ tworzyæ
równie¿ kasy. Ale jest ca³y szereg przepisów, które
mówi¹ na przyk³ad o koncentracji kredytów, o za-
ci¹ganiu kredytów przez cz³onków organów, rów-
nie¿ przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹. To wszystko s¹ zasady, które maj¹ dywersyfi-
kowaæ ryzyko, ¿eby jeden cz³onek nie sta³ siê jedy-
nym klientem, na którym zawiœnie ca³e ryzyko ka-
sy. Po to s¹ te zasady i po to jest równie¿ wprowa-
dzona zasada, zgodnie z któr¹ w art. 35 wprowadza
siê obowi¹zek utrzymywania rezerwy p³ynnej w wy-
sokoœci 10% funduszu oszczêdnoœciowo-po¿yczko-
wego, maj¹ to byæ œrodki o wysokiej p³ynnoœci,
a wiêc albo depozyty, albo papiery wartoœciowe
o wysokiej p³ynnoœci, po to, ¿eby w sytuacji, gdy
przyjdzie pan i jeszcze paru pañskich kolegów do
kasy, bo siê pañstwo umówi¹, nie wiem, na wyjazd
nad ciep³e wody, i ka¿dy z pañstwa bêdzie chcia³
mieæ du¿o w kieszeni, to ¿eby ktoœ w tej kasie móg³
powiedzieæ: Panie Senatorze, s³u¿ê uprzejmie, a nie
drapaæ siê po g³owie, bo tych pieniêdzy nie ma. Po to
s¹ te poszczególne konstrukcje, które maj¹ wpro-
wadziæ i p³ynnoœæ, i bezpieczeñstwo. One oczywi-
œcie na starcie nowym SKOK drogi nie u³atwi¹. I wy-
powiedŸ pana senatora Banasia tutaj oczywiœcie
jest jak najbardziej s³uszna. Bo te rygory wymagaj¹
dobrego przygotowania nowo powstaj¹cych kas,
a nie prowizorycznego przygotowania na zasadzie
d³ugopisu i kilku osób, które siê na to umówi¹.

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê panu senatorowi za wyczerpuj¹ce od-

powiedzi, za serce dla sprawozdañ.
Chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e projekt tej

ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.
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Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów. Jest z nami pan Dominik Radziwi³³,
podsekretarz stanu, wiceminister.

Dzieñ dobry. Czy pan minister chce zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawiæ stanowisko rz¹du? Tak czy nie, bo nie
s³yszê?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê uprzejmie.
W takim razie proponujê, ¿eby pañstwo sena-

torowie zadawali panu ministrowi pytania, jeœli
takie pañstwo maj¹.

Nie ma chêtnych, dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja chcê zadaæ.)
Ale to ju¿ po „dziêkujê”.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mnie?)
Nie, ja powiedzia³am „dziêkujê”…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja podnios³em

rêkê, tylko nie zosta³em zauwa¿ony.)
Lista ju¿ jest zamkniêta. (Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeœli jest to niesto-

sowne, to rezygnujê.)
Ju¿ by³o po „dziêkujê”, ale ja patrzy³am na pa-

na senatora i nie mog³am oderwaæ wzroku.
Obecnie, poniewa¿ nie ma pytañ, otwieram

dyskusjê…
(Senator Grzegorz Banaœ: Ja w sprawie formal-

nej.)
S¹ trzy osoby, przy czym jeden pan senator…
(Senator Grzegorz Banaœ: Pani Marsza³ek!)
Przepraszam?

Senator Grzegorz Banaœ:

Bardzo uprzejmie przepraszam. Zapewne mój
wniosek nie wyczerpuje znamion wniosku for-
malnego, ale mimo wszystko proszê pani¹ mar-
sza³ek, aby zechcia³a go wys³uchaæ. Mianowicie
debatujemy nad ustaw¹ o SKOK, o spó³dzielczych
krajach… (weso³oœæ na sali)

Przepraszam… No, wybiliœcie mnie z rytmu i te-
raz siê zgubiê.

…O spó³dzielczych kasach…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: W jakim

trybie pan senator chce teraz wyst¹piæ? Ja prze-
praszam, ale…)

Chcia³bym zadaæ pytanie przedstawicielom te-
go¿…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale by³a
taka okazja. Ja…)

Ale nie, bo pani marsza³ek raczy³a zaanonso-
waæ pytania tylko do przedstawicieli rz¹du. A jest
na sali prezes Kasy Krajowej. Debatujemy i meri-
tum tej ustawy dotyczy w³aœnie…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e to by³ wniosek formalny, ale

upowa¿niony dzisiaj by³ pan podsekretarz stanu
Dominik Radziwi³³.

Przepraszam.
(Rozmowy na sali)
Pan prezes jest dzisiaj obserwatorem, nie jest

naszym goœciem, w zwi¹zku z czym dzisiaj nie ma
mo¿liwoœci zadawania mu pytañ, jak zosta³am
poinformowana.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale, z ca³ym szacun-
kiem, Pani Marsza³ek…)

Szanowni Pañstwo, przechodzimy teraz…
(Rozmowy na sali)
(Senator Grzegorz Banaœ: Mo¿e mi pani ode-

braæ g³os.)
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Czes³aw Ryszka z³o¿y³ przemówie-

nie do protoko³u*.
S¹ zapisani dwaj panowie senatorowie – pan

senator Andrzej Owczarek i pan senator Grzegorz
Banaœ.

Proszê pierwszego.
I pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski chce

siê wypowiedzieæ.
Przypominam: dziesiêæ minut, nie wiêcej.

Senator Andrzej Owczarek:
Tak jest, Pani Marsza³ek. Dziêkujê bardzo, Pa-

ni Marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Akurat

mamy czas dla trzech mówców.)
PanieMinistrze!SzanowniPañstwoSenatorowie!
Ta ustawa o SKOK, mimo naszej dyskusji na

temat jej konstytucyjnoœci czy nie… To dziwne,
ale w tej dyskusji uczestnicz¹ te¿ ci ludzie, którzy
g³osowali za ustaw¹ o SKOK w 1995 r. Panie Se-
natorze, dajê sobie rêkê uci¹æ, ¿e pan wtedy, je¿eli
by³ pan obecny, g³osowa³ za.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, ja jestem za
nadzorem finansowym…)

Rozumiem, ¿e, je¿eli chodzi o stowarzyszenia
obywatelskie, to jedna ustawa jest cacy, a druga
jest be.

(Senator Piotr Andrzejewski: …rêkê.)
A ja bym rêkê obci¹³. Jestem spokojny, ¿e

wszyscy ludzie, którzy byli za³o¿ycielami i cz³on-
kami w³adz, g³osowali wtedy za t¹ ustaw¹. Ale
myœlê te¿, ¿e nie zawsze bêd¹ j¹ popieraæ.

Proszê pañstwa, nowa ustawa by³a oczekiwa-
na przez wiele osób, miêdzy innymi przeze mnie.
Nie jest to zbyt eleganckie, ale zacytujê moje wy-
st¹pienie z posiedzenia Senatu w dniu 3 sier-
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pnia 2006 r., kiedy by³a rozpatrywana ustawa
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
w³asnego mieszkania, a ja by³em sprawozdawc¹
mniejszoœci.

„W imieniu mniejszoœci zg³aszam wniosek
w sprawie skreœlenia z ustawy art. 15. Artyku³ ten
zosta³ wprowadzony podczas procesu legislacyj-
nego w Sejmie przez pos³ów Prawa i Sprawiedli-
woœci. Zmienia on w sposób systemowy ustawê
o SKOK, umo¿liwiaj¹c tym kasom udzielanie d³u-
goterminowych kredytów w miejsce kredytów do-
tychczas udzielanych cz³onkom kasy na okres
piêciu lat. Ale regulacje takie powinno siê wpro-
wadziæ w drodze zmiany ustawy o SKOK. Nie wy-
stêpujemy przeciwko udzielaniu kredytów miesz-
kaniowych przez SKOK, ale przeciwko sposobowi
legislacji.

Wydaje siê, ¿e kasy SKOK, które odgrywaj¹ co-
raz wiêksz¹ rolê w naszym ¿yciu gospodarczym,
w systemie finansowym pañstwa, powinny mieæ
now¹ ustawê. A obecna ustawa powinna byæ zno-
welizowana, tym bardziej ¿e te kasy nie podlegaj¹
przepisom o NBP w zakresie rezerwy obowi¹zko-
wej oraz przepisom ustawy o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym w zakresie gwarantowania
depozytów.”

Proszê pañstwa, by³ to wniosek mniejszoœci.
Jak to zwykle bywa w Senacie z wnioskami mniej-
szoœci, wiêkszoœæ, z³o¿ona z koalicji PiS, Samoo-
brony oraz LPR, przeg³osowa³a odrzucenie tego
wniosku. Wniosek ten zosta³ odrzucony. Na
szczêœcie nad tym wnioskiem pochyli³ siê Trybu-
na³ Konstytucyjny, który w kwietniu bie¿¹cego ro-
ku przyj¹³ wniosek mniejszoœci za zasadny i uchy-
li³ tê czêœæ ustawy o udzielaniu pomocy. A wiêc,
jeœli bijemy siê w czyjeœ piersi, pamiêtajmy
o swoich.

A teraz ad rem, proszê pañstwa. Kasy SKOK
zaczê³y powstawaæ w 1990 r., kiedy to upada³y
du¿e zak³ady pracy albo zmienia³y w³aœcicieli
i pozostawa³y kasy zapomogowo-po¿yczkowe.
Coœ trzeba by³o z tym zrobiæ. Przyjechali do nas
ze Stanów Zjednoczonych bardzo energiczni
i bardzo zdolni finansiœci z pomys³em na to, co
z tym nale¿y zrobiæ. W ten sposób powstawa³y
kasy w miejsce kas zapomogowo-po¿yczkowych.
Ruchowi temu bardzo du¿ej pomocy udzieli³a
„Solidarnoœæ”, chocia¿by udostêpniaj¹c lokale.
S¹ wœród nas parlamentarzyœci, którzy doskona-
le o tym wiedz¹. Chodzi³o o interes tych ludzi.
Kas powstawa³o du¿o. Mówiono tutaj o tym, ¿e
pad³o du¿o banków spó³dzielczych, ale czêœæ kas
te¿, proszê pañstwa, siê wykruszy³a, poniewa¿
w ca³ym okresie istnienia by³o oko³o trzystu kas,
a w tej chwili s¹ szeœædziesi¹t trzy kasy. To stan
na czerwiec.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nast¹pi³a koma-
sacja.)

Tak. Jak któraœ kasa grozi³a upadkiem, to
w³¹czano j¹ do innej kasy, najczêœciej do kasy
Stefczyka – st¹d ten gwa³towny rozrost tej kasy.
Sytuacja w kasach zmieni³a siê bardzo pod wp³y-
wem ustawy, za któr¹ g³osowa³ pan senator An-
drzejewski, kiedy to powsta³a Kasa Krajowa. Do
Kasy Krajowej wkrótce zosta³a w³¹czona funda-
cja, która powsta³a wczeœniej, a która mia³a po-
magaæ kasom w ich tworzeniu, mia³a udzielaæ po-
mocy organizacyjnej i innej. I, proszê pañstwa,
powsta³ taki twór prawny, który polega na tym, ¿e
wiêkszoœæ w Radzie Nadzorczej Kasy Krajowej ma
fundacja i kasa Stefczyka.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê mi nie przerywaæ. Pa-

nie Prezesie, bardzo serdecznie proszê. Przejdê do
konkretów, to mo¿e wtedy pan… Bo to przeszka-
dza. Nie wiem, czy pan lubi, jak ktoœ z jakiejœ tam
kasy, która z wami prowadzi spór, w ten sposób
wymachuje rêkoma.

Proszê pañstwa, od tego czasu wokó³ kas zaczê-
³y siê pojawiaæ ró¿nego rodzaju problemy. Te pro-
blemy wynika³y z jakichœ konfliktów wewnêtrz-
nych. Konflikty te by³y szeroko omawiane w pra-
sie i nie chcia³bym im poœwiêcaæ zbyt du¿o czasu.
Ale chcia³bym wróciæ do pytania, które by³o zada-
ne, w sprawie banków spó³dzielczych. By³a mowa
o tym, ¿e upad³o osiemdziesi¹t dziewiêæ banków
spó³dzielczych. To cytat z pana profesora Jedliñ-
skiego. One upada³y przede wszystkim w pier-
wszym okresie transformacji. Czêœæ z nich zosta³a
w³¹czona do innych, czêœæ wróci³a, ¿e tak powiem,
do ¿ycia. Kas tak¿e uby³o. Poza tym nast¹pi³ chy-
ba normalny proces, je¿eli chodzi o tego typu dzia-
³alnoœæ, to znaczy coraz wiêksz¹ rolê w kasach za-
czê³y odgrywaæ osoby tam zatrudnione. Rozmaite
wiêzy rodzinno-towarzysko-finansowe odgrywa³y
coraz wiêksz¹ rolê. I to jest chyba przyczyna tego,
¿e mamy tê ustawê. Chodzi o to, aby pewne rzeczy
przeci¹æ i o to, co wa¿niejsze, aby te wk³ady, które
tam z³o¿y³o prawie dwa miliony ludzi, by³y bezpie-
czne.

Proszê pañstwa, kryzys w Stanach Zjednoczo-
nych zacz¹³ siê od kas, które udziela³y kredytów
hipotecznych. Oczywiœcie to nie znaczy, ¿e u nas
sytuacja jest z³a, bo na szczêœcie u nas kasy tych
kredytów nie mog³y za du¿o udzielaæ. Czas udzie-
lania kredytów zosta³ skrócony do oœmiu lat przez
pana senatora Marka Waszkiewicza, za co go mile
do tej pory wspominam. To on zg³osi³ taki wnio-
sek, który wtedy przeszed³. A to jest za krótki
okres, ¿eby ludzie kupuj¹cy du¿e nieruchomoœci
brali taki kredyt.

Jakie, proszê pañstwa, s¹ zmiany, oprócz tych,
które szeroko omówi³ nasz kolega sprawozdawca?
A on mówi³ o normach oszczêdnoœciowych. I tu
chcia³bym, proszê pañstwa, od razu zwróciæ uwa-
gê na to, ¿e wprowadzono nas wszystkich w b³¹d.
W wypowiedzi rzecznika Krajowej Kasy, pana Du-
najskiego by³a mowa o tym, ¿e banki spó³dzielcze
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mia³y dziesiêcioletni okres dojœcia do wspó³czyn-
nika wyp³acalnoœci. Proszê pañstwa, dziesiêcio-
letni okres to by³ okres osi¹gniêcia progu kapita-
³owego. To jest zupe³nie coœ innego. Od razu banki
spó³dzielcze musia³y mieæ wspó³czynnik wyp³a-
calnoœci. Gdyby go nie mia³y, to na pewno znacz-
nie wiêcej by ich upad³o.

Jakie s¹ najistotniejsze zmiany w funkcjono-
waniu samych kas? Ograniczono rolê pracowni-
ków SKOK w ten sposób, ¿e nie mog¹ oni stanowiæ
wiêcej ni¿ 30% obecnych na ka¿dym zebraniu. To
i tak jest bardzo tolerancyjna norma, poniewa¿
w bankach spó³dzielczych ta sama norma wynosi
20%. Jeœli chodzi o pracowników banków
spó³dzielczych, to tylko 20% z nich mo¿e… Czyli
jest to, si³¹ rzeczy, zmuszanie szeregowych cz³on-
ków, takich jak senator Andrzejewski, do tego, ¿e-
by bywali na zebraniach, ¿eby troszczyli siê o swo-
je pieni¹dze, ¿eby mieli wp³yw na to, co siê dzieje.

Kolejna zmiana to ta, o której mówi³em przy po-
prawce senackiej dotycz¹cej tego, ¿e w sk³ad Rady
Nadzorczej Kasy Krajowej maj¹ wchodziæ tylko
cz³onkowie rad nadzorczych. Ja uwa¿am, ¿e tu
powinna byæ wiêksza tolerancja. Trzeba te¿ po-
myœleæ o tych, którzy stanowi¹ wiêkszoœæ poœród
dwóch milionów osób, które korzystaj¹ z pracy
SKOK. Kasa Krajowa, w przeciwieñstwie do tego,
co siê teraz dzieje… Wokó³ Kasy Krajowej natwo-
rzy³o siê mnóstwo rozmaitych spó³ek. By³y arty-
ku³y w „Polityce”… Nie wiem, byæ mo¿e osoby tam
opisane zaskar¿y³y „Politykê” co do treœci, tak jak
zaskar¿y³y co do nieumieszczenia odpowiedzi,
która podobno by³a odpowiedzi¹ nie na temat, ale
o tym nie chcia³bym mówiæ. Powsta³o mnóstwo
spó³ek, które w rozmaity sposób funkcjonuj¹.
Rzecz¹ szczególnie trudn¹ do zrozumienia by³a
droga nabywania maj¹tku przez cz³onków Kasy
Krajowej. Chodzi o lokale, w których dzia³a³
SKOK. Ale tak¿e i na ten temat, proszê pañstwa,
nie chcia³bym mówiæ. Wprowadzony zosta³ nad-
zór krajowego nadzoru finansowego. Proszê pañ-
stwa, by³ to postulat zarówno Europejskiego Ban-
ku Centralnego, jak i Miêdzynarodowego Fundu-
szu Walutowego. No nadzór tam, gdzie s¹ miliar-
dy, chyba nie ulega w¹tpliwoœci…

Kolejna sprawa to jest, proszê pañstwa, prowa-
dzenie audytu. W ci¹gu trzech miesiêcy po wejœ-
ciu w ¿ycie ustawy ka¿dy SKOK musi mieæ prze-
prowadzony zewnêtrzny audyt. Myœlê, ¿e jest to,
proszê pañstwa, element wstêpny do tego, ¿eby
SKOK zosta³y objête Bankowym Funduszem
Gwarancyjnym. Zanim zostan¹ objête, musi byæ
najpierw znana ich sytuacja. By³a tu debata, pro-
szê pañstwa, kto ma decydowaæ o tym, kto bêdzie
szefem SKOK, i o tym, kto ma wejœæ w sk³ad za-
rz¹du SKOK. Proszê pañstwa, nie ma dyskusji: te
osoby wyznacza rada nadzorcza, tylko musz¹ one
spe³niaæ pewne warunki. Dla mnie te warunki, na

przyk³ad ¿e taka osoba nie mo¿e byæ karana za
przestêpstwa przeciwko mieniu, s¹ oczywiste
i myœlê, ¿e nikt rozs¹dny nie bêdzie mówi³, i¿ jest
to odbieranie komuœ praw nabytych albo ¿e ko-
muœ mo¿e siê zdarzyæ jakiœ przykry przypadek,
ale teraz ju¿ jest porz¹dnym prezesem i to jest jego
prawo nabyte.

I jeszcze jedna wa¿na kwestia: statuty SKOK
musz¹ byæ zatwierdzane tak¿e przez krajowy nad-
zór finansowy. Nie chcia³bym, proszê pañstwa,
zajmowaæ zbyt wiele czasu – widzê, ¿e pani mar-
sza³ek patrzy na mnie surowym wzrokiem – ale je-
dna rzecz mnie zastanawia. Mieliœmy dwie du¿e
ustawy o spó³dzielczoœci. Pierwsza ustawa to
ustawa o spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Wspól-
nie z kolegami z PiS walczyliœmy o to, ¿eby dziêki
tamtej ustawie spó³dzielcy mieli w spó³dzielniach
mieszkaniowych wiêcej do powiedzenia; lewica
by³a przeciw. A teraz walczymy o to, aby dziêki tej
ustawie szeregowi cz³onkowie SKOK, po pier-
wsze, mieli wp³yw na to, co siê dzieje w SKOK, po
drugie, ¿eby mieli wp³yw na to, co dzieje siê z ich o-
szczêdnoœciami. I tu koledzy z PiS niestety mnie
rozczarowali. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mamy odmienne
oceny co do osi¹gniêcia tego celu.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Grzegorza Banasia.

(Oklaski)

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê za te oklaski. Zawsze milej rozpoczy-

na siê swoje wyst¹pienie, kiedy jest tak owacyjnie
przyjmowane przez salê.

(Senator Henryk WoŸniak: Ale ty na to musisz
dopiero zas³u¿yæ.)

SzanownaPaniMarsza³ek!SzanownePanie iSza-
nowni Panowie Senatorowie! Zaproszeni Goœcie!

No rzeczywiœcie Platforma Obywatelska tak in-
tensywnie walczy w interesie szeregowych cz³on-
ków zrzeszonych w SKOK, ¿e w projekcie, który do
nas wp³yn¹³ – na szczêœcie w tym zakresie zosta³
on z³agodzony – znajdujemy zapisy niezwykle re-
strykcyjne. Popatrzmy chocia¿by na art. 48, który
mówi o powo³ywaniu zarz¹du Kasy Krajowej.
Otó¿ projekt przewidywa³, ¿e zarz¹d sk³ada siê
z trzech do piêciu osób powo³ywanych przez radê
nadzorcz¹ za zgod¹ Komisji Nadzoru Finansowe-
go. Od trzech do piêciu osób, wszystko za zgod¹
Komisji Nadzoru Finansowego. W odniesieniu do
innych instytucji finansowych ten wspó³czynnik
jest zupe³nie inny, na szczêœcie przyjêliœmy po-
prawkê, która zrównuje kasy z innymi instytucja-
mi bankowymi. Poprawka ta mówi o tym, i¿ za-
rz¹d sk³ada siê z trzech do piêciu osób powo³ywa-
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nych przez radê nadzorcz¹, a powo³anie trzech
cz³onków zarz¹du, w tym prezesa, nastêpuje za
zgod¹ Komisji Nadzoru Finansowego. To jest w³a-
œnie ta drobna ró¿nica, Szanowny Panie Senato-
rze. Pod pozorem walki o prawa szeregowych
cz³onków tak naprawdê walczycie z instytucj¹ ja-
ko tak¹, bo to jest kolejna z instytucji niezale¿-
nych od was, tak jak… Ju¿ nie bêdê przypomina³
debaty, która przez parê godzin nas tu absorbo-
wa³a. Siêgaj¹c do jeszcze innych… i te¿ nie bêdê
tego przywo³ywa³, bo wszyscy wiemy, od jakiej in-
stytucji. Wszystko, co niezale¿ne, jest dla pañ-
stwa z³e i to trzeba zniszczyæ, a je¿eli nie zniszczyæ,
to przynajmniej sparali¿owaæ. No tak, rzeczywi-
œcie Platforma wytropi³a swój uk³ad. Ja chcê do-
nieœæ wszystkim pañstwu, ¿e w tym uk³adzie
uczestniczê, równie¿ jestem…

(Senator Henryk WoŸniak: Wasz uk³ad.)
Proszê?
(Senator Henryk WoŸniak: Wasz uk³ad.)
„Wasz uk³ad”? To taka jakaœ tautologia, „wasz

uk³ad”… Chcê powiedzieæ, i¿ ja w tym uk³adzie
uczestniczê, dlatego ¿e wspieram SKOK, a wspie-
ram je, bo uwa¿am, ¿e jest to instytucja niezwykle
potrzebna, instytucja, która, jak s³usznie zauwa-
¿ono, sk³ada siê z prawie dwóch milionów cz³on-
ków. Patrz¹c na inne instytucje bankowe, których
umocowanie, a w szczególnoœci kapita³, jest nam
znany, jest to jedna z niewielu, która mo¿e po-
chwaliæ siê tym, i¿ oparta jest na naszym rodzi-
mym kapitale. To jest nie do przecenienia,
w szczególnoœci w œwietle tych zachowañ, jakie
mieliœmy szanse – w cudzys³owie – obserwowaæ
w odniesieniu do instytucji bankowych, których
centrale s¹ poza granicami kraju, gdzie ssano pie-
ni¹dze z naszego systemu bankowego po to, by ra-
towaæ te centrale, gdy znalaz³y siê w niema³ych
k³opotach.

Szanowni Pañstwo, wracaj¹c ju¿ do meritum,
uwa¿am, ¿e ta ustawa, mimo wielu zg³oszonych
poprawek, a na etapie prac sejmowych i senac-
kich w sumie zosta³o zg³oszonych chyba dwadzie-
œcia siedem poprawek, nie bêdzie s³u¿y³a
spó³dzielczym kasom oszczêdnoœciowo-kredyto-
wym ani ogromnej rzeszy ich cz³onków, co ju¿ za-
uwa¿y³em. Porównuj¹c tê nowelizacjê z ustaw¹,
która reguluje dzia³alnoœæ SKOK od 1995 r., mo¿-
na stwierdziæ, i¿ jej zamiarem jest tak naprawdê
likwidacja, a co najmniej os³abienie i marginaliza-
cja tego spó³dzielczego – podkreœlam raz jeszcze:
spó³dzielczego – sektora finansowego. Projekt
omawianej ustawy pog³êbia istniej¹ce dyspropor-
cje pomiêdzy sektorem bankowym reprezentowa-
nym przez banki spó³dzielcze a SKOK, i to zaró-
wno w aspektach prawnych, jak i podatkowych.
Raporty opracowane przez niezale¿nych – tu po
raz drugi u¿yjê tego s³owa: niezale¿nych – eksper-
tów precyzyjnie i jednoznacznie wskazuj¹, ¿e

spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe
maj¹ i w przypadku wejœcia tej ustawy w ¿ycie na-
dal bêd¹ mieæ znacznie mniej korzystne po³o¿enie
prawno-podatkowe od wczeœniej wspomnianych
banków spó³dzielczych.

W przypadku wejœcia w ¿ycie tej ustawy
spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe,
jak i Kasa Krajowa, objête zostan¹ nadzorem pañ-
stwowym. Zarówno Kasa Krajowa, jak i poszcze-
gólne kasy, nie oponowa³y. Takie g³osy przewija³y
siê zreszt¹ tak¿e wœród senatorów, niezale¿nie od
miejsca, jakie zajmuj¹ na tej sali. Nikt nie oponuje
przeciwko takiemu rozwi¹zaniu. Proponowano
jednak, aby nadzorem obj¹æ wy³¹cznie Kasê Kra-
jow¹, która dzia³a³aby w dotychczasowym zakre-
sie. Ten model spó³dzielczego nadzoru sprawdzi³
siê przecie¿ w praktyce, gdy¿ ¿adna kasa oszczê-
dnoœciowo-kredytowa w naszym kraju jeszcze nie
upad³a i mam nadziejê, a nawet jestem pewny, ¿e
tak siê nie stanie. Zmiana modelu nadzoru rodzi
jednak du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e ta sytuacja
mo¿e siê drastycznie pogorszyæ, a przecie¿ nie le¿y
to ani w interesie samych kas, ani, i to przede
wszystkim, w interesie cz³onków spó³dzielczych
kas oszczêdnoœciowo-kredytowych. Nie mo¿na
bowiem zapominaæ, i¿ sektor spó³dzielczych kas
oszczêdnoœciowo-kredytowych jest istotnym
uczestnikiem rynku kapita³owego, który w obec-
nej sytuacji jest niezwykle czu³y na wszelkie za-
gro¿enia. Znów powstaje zatem to pytanie, które
przewija³o siê w trakcie dyskusji: komu i czemu
maj¹ s³u¿yæ proponowane zmiany? W moim prze-
konaniu w ¿aden sposób nie s³u¿¹ one polskiej
spó³dzielczoœci, a nadto w ¿aden sposób nie s¹
gwarantem stabilnoœci systemu finansowego
w naszym kraju, którego zreszt¹ SKOK s¹ doœæ is-
totnym i wa¿nym elementem.

Ewentualne niepokoje, jakie ju¿ wywo³uje pro-
jekt nowej ustawy, mog¹ spowodowaæ równie ne-
gatywne skutki w sektorze bankowym. Nale¿y so-
bie zadaæ pytanie, co siê stanie, gdy cz³onkowie
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredyto-
wych zaczn¹ masowo wycofywaæ zgromadzone
w nich depozyty. Czy to nie bêdzie mia³o znamion
paniki? Czy taka sytuacja nie zagrozi destabiliza-
cj¹ innych podmiotów dzia³aj¹cych na tym ryn-
ku? W koñcu w kasach jest ulokowanych parê mi-
liardów z³otych, a przecie¿ ró¿nica pomiêdzy
spó³dzielcz¹ kas¹ oszczêdnoœciowo-kredytow¹
a bankiem dla przeciêtnego obywatela jest nieod-
czytywalna.

Ponadto uwa¿am, i¿ demonta¿ funduszu stabi-
lizacyjnego, którym dysponuje Kasa Krajowa,
oraz nieobjêcie spó³dzielczych kas oszczêdnoœcio-
wo-kredytowych gwarancj¹ Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego… I tutaj, Szanowna Pani
Marsza³ek, sk³adam stosown¹ poprawkê, która
bêdzie regulowa³a tê sprawê i bêdzie dawa³a mo¿-
liwoœæ reasekuracji przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny depozytów zgromadzonych
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w SKOK. Myœlê, ¿e bez tej reasekuracji bêdzie
mo¿na mówiæ o pewnym demonta¿u ca³ego syste-
mu finansowego spó³dzielczych kas oszczêdno-
œciowo-kredytowych.

Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e nowe spó³dzielcze kasy
oszczêdnoœciowo-kredytowe praktycznie nie bê-
d¹ mog³y powstawaæ…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ma pan
minutê. Przepraszam, ale chcia³abym, ¿eby pan
mia³ tego œwiadomoœæ, Panie Senatorze.)

Zatem dojdê do puenty. Myœlê, ¿e wnioski, któ-
re wyp³ywa³y z tej dyskusji, jak i opinie ekspertów,
jeszcze raz podkreœlê: niezale¿nych, s¹ druzgo-
c¹ce i negatywne dla projektu tej ustawy. Myœlê,
¿e ten projekt nadaje siê co najmniej do skierowa-
nia do Trybuna³u Konstytucyjnego. I mam na-
dziejê, ¿e tak siê stanie. Ja do uchwalenia tej
ustawy w ¿aden sposób nie przy³o¿ê swojej rêki.
Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek. Dziêkujê
pañstwu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja dziêkujê panu senatorowi za dyscyplinê cza-
sow¹.

I zapraszam pana senatora Piotra Andrzejew-
skiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wbrew substancji, której dotyka ustawa, ma-

j¹ca dotyczyæ tylko obywatelskiej samorz¹dnoœci
finansowej, dotykamy konstytucyjnych proble-
mów ustrojowych. Mieliœmy taki cel – i wydaje mi
siê, ¿e deklarujemy go wspólnie w tej sali – ¿eby
zwiêkszyæ zakres spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Im mniej pañstwa, a wiêcej samorz¹dnoœci, tak¿e
w dziedzinie ekonomicznej, tym trafniejsza trans-
formacja ustrojowa naszego kraju. Deklaracji
tych celów towarzysz¹ jednak œrodki, które budz¹
daleko posuniête w¹tpliwoœci.

Ja nale¿ê do admiratorów tworzenia spó³dziel-
czych kas oszczêdnoœciowo-po¿yczkowych jako
znamion w³aœnie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
To jest g³êboka tradycja i nie przysz³a ona ze Sta-
nów Zjednoczonych, tylko z Poznañskiego. Proszê
przyjrzeæ siê temu, co Stefan Bratkowski propo-
nowa³. I w tym jego serialu telewizyjnym… To tam
siê zaczyna, tam jest Stefczyk. Dlaczego to jest ka-
sa Stefczyka? Bo samorz¹dnoœæ narodu polskie-
go, spo³eczeñstwa polskiego, pojmowana nie tyl-
ko w kategoriach bogoojczyŸnianych czy jakichœ
wielkich tradycji ideologicznych, ale równie¿
w przyziemnej kategorii samostanowienia ekono-
micznego o sobie, tworzy³a siê w³aœnie na gruncie

tego, czym s¹ spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-
-po¿yczkowe.

St¹d dotykamy materii zwi¹zanej z nasz¹ to¿-
samoœci¹, do której chyba wszyscy ¿ywimy szcze-
gólny szacunek, pokazuj¹c, ¿e ponad dyktatem
pañstwa mo¿e istnieæ organizacja spo³eczna, któ-
ra sama sobie wybiera rozwi¹zania zmierzaj¹ce
w kierunku pozytywistycznym, ekonomicznym.
Dlatego za tym stoi równie¿ pewien bardzo powa¿-
ny problem identyfikacji kulturowej.

Oczywiœcie po 1989 r. pierwsze takie wspoma-
ganie dostaliœmy od Union Credit ze Stanów Zje-
dnoczonych. I œwietnie, ¿e tak, ale to wszystko by-
³o transparentne, wszystko by³o zgodne z tym,
czego ¿yczyli sobie ludzie, którzy byli upoœledzeni,
których nie by³o wtedy staæ na zak³adanie ban-
ków, czy to na œciernisku, czy nie na œciernisku,
którzy nie mieli jakiegoœ zasilania z by³ych fundu-
szy partyjnych, którym koledzy zgodnie z jakimœ
planem nie umarzali kredytów, bo jednym uma-
rzali, a innym nie umarzali, jednych by³o staæ na
sp³acanie, a innych nie. To by³a forma tworzenia
niezale¿nego spo³eczeñstwa, opartego na w³as-
nym wysi³ku i woli politycznej.

Je¿eli dzisiaj mówimy, ¿e chcemy to zabezpie-
czyæ w ten sposób, ¿e ograniczamy zakres tej sa-
morz¹dnoœci, to chyba jest to pewne zafa³szowa-
nie. Byæ mo¿e cele s¹ szlachetne, ale wydaje mi
siê, ¿e œrodki s¹ w¹tpliwe. Z racji tego, ¿e przewo-
dniczê komisji kultury, odwo³am siê do bajki Kra-
sickiego, która mówi o tym, jak to wœród dobrych
przyjació³ psy zaj¹ca zjad³y. Proszê popatrzeæ: jest
zakres samorz¹dnoœci finansowej i my chcemy na
w³asne konto tworzyæ tê instytucjê. Byæ mo¿e ktoœ
powie, ¿e bêdzie lepiej naszymi pieniêdzmi za-
rz¹dzaæ, bêdzie je zabezpieczaæ. Ale przejmuje na-
sze pieni¹dze, ¿eby nas zabezpieczyæ. Jak wy-
gl¹da kwestia poszanowania prawa w³asnoœci,
prawa do samorz¹dnoœci? Oczywiœcie jest to pew-
na korporacyjnoœæ, ale my chcemy takiej korpo-
racyjnoœci. Ja przynajmniej sobie takiej korpora-
cyjnoœci ¿yczê i nie chcê byæ uszczêœliwiany na si-
³ê przez Narodowy Bank Polski, przez Komisjê
Nadzoru Finansowego, która nie tylko sprawuje
nadzór nad finansami, ale zatwierdza statut, za-
twierdza sk³ad. Jaka to jest samorz¹dnoœæ? To
idzie dalej ni¿ w prawie spó³dzielczym.

Myœlê, analizuj¹c ju¿ dalsze konsekwencje tej
ustawy, ¿e ona jest wrêcz dyskryminacyjna wobec
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-po¿yczko-
wych, bo inaczej kszta³tuje koszty przychodów.
Po prostu przy pewnych mechanizmach finanso-
wych spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-po¿ycz-
kowe stawia w gorszej sytuacji ni¿ banki. Nie tak
wyobra¿aliœmy sobie interwencjê pañstwa w to,
jak ma funkcjonowaæ spo³eczeñstwo obywatel-
skie. Tym bardziej, ¿e to jest ustawa. Nie mo¿emy
siê zwróciæ dzisiaj do UOKiK, ¿e obni¿a siê nasz¹
konkurencyjnoœæ wobec banków. Tak naprawdê,
zarówno w Stanach Zjednoczonych – to akurat
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znamy – jak i w Polsce, SKOK przy du¿o mniej-
szych kosztach osi¹gaj¹ te same cele, oczywiœcie
w zakresie pomocy swoim cz³onkom, bo wszyscy
to s¹ przecie¿ cz³onkowie. Kasy nie zarabia³y, tyl-
ko pomna¿a³y kapita³, który by³ naszym wspól-
nym kapita³em gwarancyjnym dla naszych wk³a-
dów i dla dzia³alnoœci kredytowej tych w³aœnie
najbiedniejszych ludzi, którzy nie maj¹ kont
w banku, maj¹ tylko konta w SKOK. Jest to pro-
blem spo³eczny. Jest to problem, czy to jest spo³e-
czna gospodarka rynkowa, spo³eczna gospodarka
finansami. To nie s¹ finanse publiczne, to s¹ fi-
nanse prywatne.

W zwi¹zku z tym bardzo ostro¿nie nale¿y pod-
chodziæ do interwencji narzucanej z góry, zw³asz-
cza ¿e mamy zapewniæ tylko gwarancje funkcjo-
nowania, a ingerujemy w rozk³ad systemu. Prze-
cie¿ obywatelska samorz¹dnoœæ finansowa,
a przez to ta Kasa Krajowa, która dawa³a g³êboko
posuniête gwarancje p³ynnoœci, dzisiaj zosta³a
rozbita. Dzisiaj rozbito zakres zabezpieczenia po-
szczególnych kas przez Kasê Krajow¹, przez oby-
watelsk¹ samorz¹dnoœæ finansow¹, przez funda-
cje. To wszystko to s¹ takie kolejne zabezpiecze-
nia p³ynnoœci poszczególnych kas. A w tych ka-
sach s¹ ludzie, którzy dzisiaj w tym systemie fi-
nansowym mog¹ byæ niewyp³acalni, bo jesteœmy
w dobie kryzysu, w dobie wzrastaj¹cego bezrobo-
cia. I to s¹ instytucje s³u¿¹ce tym ludziom. Dzisiaj
powstaje pytanie o p³ynnoœæ kas, powstaje to py-
tanie, bo ci ludzie s¹ w pierwszym szeregu tych,
którzy bêd¹ dotkniêci kryzysem, to ludzie bez pra-
cy, którzy bêd¹ korzystaæ z drobnych kwot… To
nie dla banków s¹ te kwoty. To s¹ ludzie, w przy-
padku których czêsto regulujemy pomoc w sp³a-
cie kredytów mieszkaniowych, a odejmujemy im
nagle, zabezpieczaj¹c ich w skali globalnej, tê in-
stytucjê dysponenta w ramach samostanowienia
o sobie przez te wykszta³cone, bez zarzutu dzia³a-
j¹ce jak dot¹d… Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e
audyt jest konieczny przede wszystkim w Kasie
Krajowej, ale Kasa Krajowa jest odpowiedzialna
za audyty poszczególnych kas i to ona musi
przede wszystkim odpowiadaæ. Nie mo¿na nagle
zwolniæ Kasy Krajowej i powiedzieæ: teraz ka¿da
kasa odrêbnie bêdzie funkcjonowaæ w zakresie
zabezpieczeñ.

Wydaje mi siê, ¿e ta ustawa jest ustaw¹, która
nastrêcza pytania przede wszystkim w jakim za-
kresie? Art. 58 i 64 konstytucji, art. 2 konstytucji
stanowi¹ gwarancjê nieinterweniowania pañ-
stwa w zakresie, w którym chcemy na zasadzie
pomocniczoœci sami gospodarowaæ i organizo-
waæ sobie zabezpieczenie tego, co dotyczy tych
dwóch milionów i ich rodzin. Bo proszê pamiê-
taæ, ¿e to s¹ dwa miliony, ale oprócz tego s¹ ca³e
rodziny. Czêsto taki cz³onek kasy bierze drobne
z punktu widzenia tych, którzy maj¹ konta

w bankach tu i za granic¹, bardzo drobne kwoty,
jest to nawet œmieszne, ale utrzymuje za to i fi-
nansuje ca³¹ rodzinê. I dlatego myœlê, ¿e trzeba
ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ przypatrzeæ siê tej
ustawie. Moich w¹tpliwoœci ta dyskusja i to, co
przedstawiono, nie rozwia³o. Znikn¹³ zapis o ce-
lach niezarobkowej dzia³alnoœci SKOK. Celem tej
ustawy by³o zrównanie tych kas z bankami. A ja
protestujê: to nie s¹ banki i to nie maj¹ byæ ban-
ki. S¹ tu pewne czynnoœci bankowe, ale prowa-
dzone na naszym ¿ywym pieni¹dzu, a nie na pie-
ni¹dzu, który ma zarabiaæ. W tej chwili SKOK,
jak z tego wynika, maj¹ prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarczo-zarobkow¹, bo nie ma niezarobko-
wej dzia³alnoœci. Gdzieœ zatraciliœmy cel funkcjo-
nowania SKOK. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja równie¿ dziêkujê.
Zapraszam pana senatora WoŸniaka, a potem

pana senatora Owczarka. Czy ktoœ z pañstwa se-
natorów bêdzie chcia³ jeszcze zabraæ g³os?

(Senator Andrzej Owczarek: Rezygnujê.)
(Senator Wies³aw Dobkowski: Koniec!)
Pan senator Owczarek rezygnuje, dziêkujê up-

rzejmie.
Tak wiêc ostatnim mówc¹, jak rozumiem, jest

pan senator Henryk WoŸniak i po jego wyst¹pie-
niu zamkniemy dyskusjê.

Proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Szanowni Goœcie!
Proszê pañstwa, nie przywi¹za³em siê do tej

mównicy tak, bym nie móg³ bez niej ¿yæ, ale po-
zwolê sobie powiedzieæ kilka zdañ od siebie, nie
jako sprawozdawca i odpowiadaj¹cy na pytania.

Jakie jest ratio legis tej ustawy? Ja myœlê, ¿e
ono zawiera siê w s³owach, które s¹ zapisane
w art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym: „Celem nadzoru nad rynkiem finansowym
jest zapewnienie prawid³owego funkcjonowania
tego rynku, jego stabilnoœci, bezpieczeñstwa oraz
przejrzystoœci, zaufania do rynku finansowego,
a tak¿e zapewnienie ochrony interesów uczestni-
ków tego rynku”.

Te wszystkie s³owa o tym, co jest celem nadzo-
ru nad rynkiem finansowym znajduj¹ odzwier-
ciedlenie w omawianej ustawie. Chodzi o para-
metry ostro¿noœciowe, które ustawa wprowadza,
i tutaj mo¿na wymieniæ wskaŸnik wyp³acalnoœci,
wskaŸnik koncentracji ekspozycji kredytowych,
wskaŸnik rezerwy p³ynnej, wskaŸnik rezerw obo-
wi¹zkowych. To równie¿ dywersyfikacja inwesto-
wania œrodków nadp³ynnych, które s¹ w kasach,
i w³aœnie to ma s³u¿yæ ochronie tych œrodków,
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czyli ma to byæ nie koncentracja w jednym miej-
scu, w którym siê inwestuje, ale dywersyfikacja.
Chodzi te¿ o zapewnienie nadzoru, pañstwowego
nadzoru nad ostatnim segmentem rynku finan-
sowego, który tego nadzoru by³ pozbawiony, po-
przez poddanie kas SKOK nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego. To równie¿ transparen-
tnoœæ ca³ego systemu. Z tej mównicy pan senator
Andrzej Owczarek mówi³ o ró¿nych sytuacjach,
które stawia³y wielki znak zapytania nad trans-
parentnoœci¹ systemu spó³dzielczych kas osz-
czêdnoœciowo-kredytowych. Audyt, zewnêtrzny
audyt ma wprowadziæ transparentnoœæ tego sys-
temu.

To, co siê tutaj dzieje, jestem o tym przekona-
ny, bêdzie dobrze s³u¿yæ spó³dzielczym kasom o-
szczêdnoœciowo-kredytowym, bêdzie s³u¿yæ
wzmocnieniu wiarygodnoœci tego systemu, bê-
dzie s³u¿yæ budowaniu zaufania i cz³onków do
systemu, i potencjalnych uczestników tego sys-
temu.

Myœlê, proszê pañstwa, ¿e te w¹tpliwoœci… Ja
ich nie podzielam. Nie ma senatora Banasia, a to
on mówi³ o prawie spó³dzielczym i o tym, ¿e nie
przy³o¿y do tego rêki, chocia¿ przy³o¿y³ rêkê do po-
prawki. Ja tego nie rozumiem, bo jak mnie nie in-
teresuje ca³y projekt, uwa¿am, ¿e nadaje siê do
kosza, to po co sk³adaæ poprawki. Ale myœlê, ¿e
pan senator Banaœ ma swoj¹ logikê i ona jest mu
znana, a nam trudno j¹ poznaæ. Nie podzielam
obaw, ¿e ta regulacja, która nie zmienia istoty rze-
czy, bo spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredy-
towe bêd¹ funkcjonowaæ na gruncie prawa
spó³dzielczego, w jakimkolwiek stopniu jest w ko-
lizji z konstytucj¹. Bo przecie¿ konstrukcja praw-
na banków spó³dzielczych tak¿e wywodzi siê
z prawa spó³dzielczego i mechanizm w du¿ym
stopniu zbli¿ony do tego mechanizmu nie jest
w ¿adnym stopniu w kolizji z konstytucj¹.

Ja mia³em w swoim ¿yciu doœwiadczenie, które
nakazuje mi znacznie wiêksz¹ ostro¿noœæ w od-
niesieniu do œrodków niew³asnych, gdy siê jest
dysponentem tych œrodków, ni¿ do w³asnych.
I jest to doœwiadczenie wielorakie, doœwiadczenie
w zarz¹dzaniu niema³ymi sumami publicznymi,
nie w³asnymi. Zawsze powtarza³em swoim
wspó³pracownikom, ¿e w odniesieniu do tych
œrodków trzeba wykazywaæ tak¹ sam¹ staran-
noœæ jak w odniesieniu do w³asnych œrodków,
oczywiœcie w tym pozytywnym sensie, ¿e nie mo-
¿esz do œrodków niew³asnych przywi¹zywaæ
mniejszej wagi ani¿eli do w³asnych.

W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych stan¹³em
w obliczu sytuacji, w której zarz¹d Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego odmówi³ przyjêcia
programu naprawczego jednego z banków
spó³dzielczych. By³em prezydentem miasta, dla
którego ten bank by³ wa¿ny nie tylko ze wzglêdu

na to, ¿e miasto mia³o w nim udzia³y, ale ze
wzglêdów oczywistych: negatywna promocja
miasta itd., itd. Po przedstawieniu mocnej, zde-
cydowanej argumentacji uda³o siê doprowadziæ
do zmiany przez radê nadzorcz¹ decyzji zarz¹du
BFG i dziœ ten bank spó³dzielczy jest na pi¹tej po-
zycji wœród banków w Polsce. Jako prezydent
miasta sam wzi¹³em na siebie rolê przewodni-
cz¹cego rady tego banku. Uda³o siê to uratowaæ,
ale horror ludzi stoj¹cych u drzwi i dobijaj¹cych
siê o w³asne œrodki spêdza³ mi sen z oczu niejed-
n¹ noc.

Ja bym chcia³, ¿eby takich sytuacji nie by³o.
St¹d z pe³nym przekonaniem i z pe³n¹ wiar¹ w to,
¿e robimy kawa³ dobrej roboty, bêdê oczywiœcie
g³osowa³ za przyjêciem tej ustawy.

Jest jeszcze jeden, Wysoka Izbo, element ryn-
ku finansowego, który wymaga moim zdaniem
naszej ingerencji. Nie tak dawno wystêpowa³em
w oœwiadczeniach senatorskich do ministra fi-
nansów i do prezesa Urzêdu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów w sprawie praktyk w Provi-
dencie. To tak¿e jest element rynku us³ug finan-
sowych, który wymaga ingerencji ze strony pañ-
stwa. Minister finansów nie okaza³ wielkiego za-
interesowania tym, odbieram tê jego odpowiedŸ
jako zupe³nie zdawkow¹. Byæ mo¿e minister fi-
nansów mia³ do tego prawo. Przecie¿ ta dzia³al-
noœæ jest wyjêta spod nadzoru ministra finan-
sów. Ale czy tak powinno byæ? To jest to pytanie.
Prezes UOKiK pochyli³a siê nad moimi sugestia-
mi i jest wszczêtych kilka procesów przeciwko
Providenowi o praktyki naruszaj¹ce interesy
konsumenckie. Oby takich sytuacji nie by³o. Ale
do tego potrzebne jest dobre prawo. Mam przeko-
nanie, ¿e to dobre prawo dzisiaj tutaj stanowimy.

Nawi¹zuj¹c do dyskusji i do wymiany opinii,
chcia³bym zaproponowaæ z panem senatorem An-
drzejem Owczarkiem poprawkê do art. 45 ust. 3
zmierzaj¹c¹ do tego, i¿by na walnym zgromadze-
niu, które jest najwy¿szym organem Kasy Krajo-
wej, kasy reprezentowa³y osoby bêd¹ce cz³onka-
mi kas, z wy³¹czeniem cz³onków zarz¹du kas. I ta-
k¹ poprawkê na rêce pani marsza³ek przekazujê.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê, ¿e zmieœci³ siê pan w dziesiêciu

minutach.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie… Przedtem powin-

nam powiedzieæ o wnioskach o charakterze legis-
lacyjnym, poniewa¿ takie wnioski zosta³y z³o¿one
przez pana senatora Grzegorza Banasia i pana se-
natora Henryka WoŸniaka. Proszê Komisjê Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych o ustosunkowanie
siê do tych wniosków i przygotowanie sprawozda-
nia w tej sprawie.
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Czy pan minister chce jeszcze zabraæ g³os od-
noœnie do tych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Za moment og³oszê przerwê, ale wczeœniej bêd¹
komunikaty.

Proszê uprzejmie pana senatora sekretarza
o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Wspólne posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finan-

sów Publicznych, Komisji Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej oraz Komisji Ustawodawczej odbêdzie siê
w dniu dzisiejszym zaraz po og³oszeniu przerwy
w sali nr 182. Porz¹dek obrad: pierwsze czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. Po zakoñczeniu
posiedzenia wspólnego Komisja Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych rozpatrzy poprawki zg³oszone
w czasie debaty do ustawy o spó³dzielczych ka-
sach oszczêdnoœciowo-kredytowych.

Uprzejmie informujê, ¿e kolejne posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich odbêdzie siê w dniu 3 listopada 2009 r. o go-
dzinie 17.30 w sali nr 176. Bêdzie to posiedzenie
wspólne z Komisj¹ Ustawodawcz¹. Porz¹dek ob-
rad: pierwsze czytanie zg³oszonego przez Komisjê

Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora. I póŸniej o godzinie
18.00 w sali nr 179 odbêdzie siê posiedzenie po-
œwiêcone rozpatrzeniu skierowanego przez mar-
sza³ka Senatu wniosku pana K. D. z dnia
21 wrzeœnia 2009 r. o wyra¿enie przez Senat Rze-
czypospolitej Polskiej zgody na poci¹gniêcie sena-
tora Norberta Krajczego do odpowiedzialnoœci
karnej z art. 212 §2 kodeksu karnego.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w celu rozpatrze-
nia wniosków z³o¿onych podczas debaty do usta-
wy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli
odbêdzie siê dziœ, to jest 20 paŸdziernika, o godzi-
nie 20.00 w sali nr 176. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê panu senatorowi sekretarzowi.
(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze ja z³o¿y³em

poprawki…)
Bardzo przepraszam, ale nie mia³am takiej in-

formacji. Proszê o cierpliwoœæ jeszcze przez mo-
ment. Pan senator Kleina z³o¿y³ podobno na piœ-
mie poprawki do punktu drugiego, tak?

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
To proszê wpisaæ… To by³o na drugiej stronie.

Bardzo przepraszam, Panie Senatorze. Informujê,
¿e cztery poprawki na piœmie z³o¿y³ jeszcze pan
senator Kazimierz Kleina.

W taki razie zarz¹dzam przerwê w obradach do
jutra do godziny 9.00. Zapraszam pañstwa sena-
torów na jutrzejsze obrady.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 14)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy –
Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 668,
a sprawozdania komisji w drukach nr 668A
i 668B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza w dniu 14 paŸdzierni-

ka bie¿¹cego roku rozpatrzy³a ustawê z dnia
25 wrzeœnia bie¿¹cego roku o zmianie ustawy –
Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy,
ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych
innych ustaw. Po zapoznaniu siê z ustaw¹ i po
przeprowadzeniu dyskusji komisja postanowi³a
poprzeæ ustawê. Wnosi jednak, jak to wynika
z druku nr 668A, o wniesienie czterech poprawek
do tekstu ustawy.

Nim przejdê do omówienia, w skrócie oczywi-
œcie, tych¿e poprawek, powiem kilka s³ów o tej no-
welizacji. Jest ona wynikiem prac nad piêcioma
poselskimi projektami zmian czy to kodeksu kar-
nego, czy kodeksu postêpowania karnego oraz
dwoma projektami rz¹dowymi, st¹d te¿ i objêto-
œciowo, i je¿eli chodzi o materiê zawart¹ w tej¿e
ustawie, jest to najpowa¿niejsza nowelizacja
przepisów karnych, zarówno materialnych, jak

i procesowych, w obecnej kadencji parlamentu.
Ma ona charakter wielostronny.

W skrócie mo¿na powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi
o przepisy prawa materialnego, to za najistotniej-
sze zmiany nale¿y uznaæ przede wszystkim zmia-
ny w zakresie wymiaru kary grzywny. Chodzi tu-
taj na przyk³ad o podwy¿szenie wymiaru kary
grzywny; zwiêksza siê te¿ liczbê mo¿liwoœci za-
s¹dzenia stawek grzywny. Jest to oczywiœcie po-
wi¹zane z innymi instytucjami w kodeksie kar-
nym. W przypadku zmian wymiaru kary grzywny,
kiedy chodzi o warunkowe zawieszenie kary, zao-
strzenie kary czy te¿ obostrzenie, zgodnie z termi-
nem, jakiego u¿ywa siê w kodeksie, czy te¿ z³ago-
dzenie kary, mo¿na powiedzieæ, ¿e ma to na celu
zwiêkszenie liczby mo¿liwoœci orzekania tej kary
w stosunku do sprawców. Jest to pewnie po-
wi¹zane z kwesti¹ ograniczania orzekania bez-
wzglêdnego pozbawienia wolnoœci.

Inna bardzo istotna zmian¹ w kodeksie kar-
nym i kodeksie karnym wykonawczym dotyczy
kwestii zwi¹zanych ze stosowaniem kary ograni-
czenia wolnoœci, jak równie¿ sposobem wymie-
rzania tej kary. Z jednej strony zwiêksza siê jakby
gama tych mo¿liwoœci, s¹ zwiêkszone mo¿liwoœci
orzekania przez s¹d, a z drugiej strony, bior¹c pod
uwagê dotychczasowe trudnoœci ze stosowaniem
tej¿e kary, wprowadzono bardzo istotne zmiany
w tym zakresie. Przede wszystkim dosz³o do pew-
nego doprecyzowania obowi¹zków poszczegól-
nych podmiotów, które tê karê maj¹ pomagaæ sto-
sowaæ czy te¿ po prostu j¹ stosowaæ. Zwiêkszono
kompetencje kuratorów s¹dowych, je¿eli chodzi
o nadzór nad stosowaniem tej kary, o kontrolê jej
wykonywania zarówno w stosunku do skaza-
nych, jak i w kontaktach z podmiotami, które za-
jmuj¹ siê, powiedzmy, organizowaniem tej kary.
A tymi podmiotami – jest tutaj istotne doprecyzo-
wanie – maj¹ byæ podmioty samorz¹dowe, rz¹do-
we. Ale jest równie¿ wprowadzone w kodeksie po-
stêpowania karnego okreœlenie, ¿e tê karê bêdzie
mo¿na wykonywaæ tak¿e w ró¿nego rodzaju insty-
tucjach dzia³aj¹cych w sferze czy to spo³ecznej,
czy opieki zdrowotnej. Jednym s³owem, ma to byæ
– tak przewiduj¹ ustawodawcy – doprowadzenie
do takiego stanu, ¿eby ta kara by³a szerzej stoso-



wana, ale jednoczeœnie efektywnoœæ jej wykony-
wania by³a wiêksza.

Wœród innych bardzo istotnych zmian, o któ-
rych nale¿y wspomnieæ, jest nowa instytucja
w kodeksie karnym, je¿eli chodzi o uprawnienia
pokrzywdzonego. Dotychczas by³o przewidzia-
ne, ¿e poszkodowany móg³ siê ubiegaæ w postê-
powaniu karnym o odszkodowanie, czyli musia-
³a byæ stwierdzona w tym wypadku szkoda; abs-
trahujê ju¿ od takiej mo¿liwoœci, która istnia³a
w kodeksie cywilnym. Obecnie pojawia siê rów-
nie¿ mo¿liwoœæ ¿¹dania przez poszkodowanego,
oczywiœcie w ramach postêpowania karnego,
zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê. To mo¿e
byæ orzekane na wniosek poszkodowanego,
i wtedy s¹d musi obligatoryjnie tê sprawê, te ro-
szczenia rozpoznaæ, lub te¿ s¹d mo¿e to orzekaæ
z urzêdu, ale wtedy fakultatywnie do tej sprawy
podchodzi, czyli musi sam uznaæ, ¿e jest to ko-
nieczne.

Jeœli chodzi o inne sprawy, które nale¿y pod-
kreœliæ, to jest zmiana dotycz¹ca odejœcia w ko-
deksie karnym od instytucji chuligañskiego cha-
rakteru czynu zabronionego. Myœlê, ¿e ta zmiana
wywo³a³a pewn¹ dyskusjê.

Inn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest wprowadzenie do ko-
deksu karnego kilku nowych typów przestêpstw.
S¹ to na przyk³ad przestêpstwa o charakterze na-
ruszeñ wolnoœci seksualnych – tak to mo¿na
okreœliæ. I tutaj nale¿y wspomnieæ o nowym
rodzaju przestêpstwa okreœlonym w art. 191a, któ-
ry stanowi: „kto utrwala wizerunek nagiej osoby
lub osoby w trakcie czynnoœci seksualnej, u¿ywa-
j¹c w tym celu wobec niej przemocy, groŸby bez-
prawnej lub podstêpu, albo wizerunek nagiej oso-
by lub osoby w trakcie czynnoœci seksualnej bez jej
zgody rozpowszechnia”… i tutaj jest okreœlona ka-
ra. To jest przestêpstwo œcigane na wniosek po-
krzywdzonego.

S¹ równie¿ zaostrzenia, jakby rozszerzenia do-
tycz¹ce przestêpstw zwi¹zanych z u¿ywaniem In-
ternetu do nawi¹zania kontaktu z osobami nielet-
nimi w celu albo gwa³tu, albo dokonania propozy-
cji obcowania p³ciowego. To reguluj¹ art. 200a
i art. 197 §3 – tutaj nastêpuje rozszerzenie, powie-
dzmy, kwalifikacji zgwa³cenia.

Jest równie¿ nowe przestêpstwo polegaj¹ce na
sankcjonowaniu publicznego propagowania lub
pochwalania zachowañ pedofilskich.

Jest nowe ujêcie art. 212 i 213. To jest zwi¹zane
z wykonaniem wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go. S¹ to artyku³y dotycz¹ce pomówieñ.

Jest w tych przepisach kodeksu karnego nowa
regulacja dotycz¹ca… Nastêpuje jakby rozszerze-
nie art. 256 o sankcjonowanie rozpowszechnia-
nia czy produkowania, utrwalania, nabywania,
przechowywania, posiadania przedmiotów bê-
d¹cych noœnikami ideologii totalitarnych.

Jeœli chodzi o nowe instytucje, to warto wspo-
mnieæ o urealnieniu w art. 78 kodeksu karnego
mo¿liwoœci przedterminowego zwolnienia, oczy-
wiœcie warunkowego, z odbywania kary. Mo¿li-
woœæ skorzystania z tej instytucji by³a uzale¿nia-
na od – tak kolokwialnie mo¿na powiedzieæ – od-
siedzenia co najmniej szeœciu miesiêcy. Od tego
warunku w tej¿e nowelizacji siê odchodzi. Jest to
uzasadnione tym, ¿e trzeba tê instytucjê urealniæ
w przypadku osób, które maj¹ orzeczone kary po-
ni¿ej jednego roku pozbawienia wolnoœci. Bo gdy
siê weŸmie pod uwagê procedury formalne, to wi-
daæ, ¿e w przypadku tych osób mo¿liwoœæ skorzy-
stania z przedterminowego warunkowego zwol-
nienia by³a praktycznie ma³o realna.

Istotn¹ zmian¹ jest równie¿ zmiana w art. 25 §3
kodeksu karnego, która dotyczy kwestii odst¹pie-
nia od wymierzenia kary. Dotychczas by³o tak,
oczywiœcie w przypadku – to trzeba dodaæ – gdy na
skutek strachu lub wzburzenia usprawiedliwio-
nego okolicznoœciami zamachu by³a przekroczo-
na tak zwana obrona konieczna, ¿e s¹d móg³ od-
st¹piæ od wymierzenia kary. Obecnie nowelizuje
siê ten przepis i ta instytucja jest ujêta bardziej
ogólnie, co w praktyce spowoduje, ¿e bêdzie mo¿-
na ju¿ na etapie postêpowania przygotowawcze-
go, czyli innymi s³owy, prokurator bêdzie móg³ to
zrobiæ, zastosowaæ tê instytucjê. To jest, jak
s¹dzê, bardzo istotna zmiana, szczególnie dla
osób poszkodowanych w wyniku bezprawnej
przestêpczej napaœci.

Mówi³em tutaj o tych nowych przestêpstwach
z pobudek – tak je nazwijmy – seksualnych, pedo-
filii i innych takich rzeczy. Ustawa wprowadza
w kodeksie karnym nowy termin: zaburzenia pre-
ferencji seksualnych. To jest zwi¹zane ze zmiana-
mi, je¿eli chodzi o kwestiê zastosowania œrodka
zabezpieczaj¹cego w postaci, po pierwsze, umie-
szczenia w zak³adzie zamkniêtym w celu leczenia
osoby, która ma zaburzenia preferencji seksual-
nych, a po drugie, orzeczenia obowi¹zku leczenia
siê ambulatoryjnego w celu przeprowadzenia te-
rapii farmakologicznej lub psychoterapii, której
zamiarem jest obni¿enie popêdu seksualnego
sprawcy lub, powiedzmy, wyt³umienie psycholo-
gicznie, nie tylko farmakologicznie, tych¿e nie-
w³aœciwych zachowañ.

Jest równie¿ powrót w tych¿e przepisach do ist-
niej¹cego dawniej takiego kwotowego okreœlenia,
co to jest mienie znacznej wartoœci, mienie wiel-
kiej wartoœci.

Z tymi przepisami jest tak, bo to jest oczywiœcie
pewna zamkniêta ca³oœæ, ¿e je¿eli coœ siê zmienia
i wprowadza siê nowe instytucje w kodeksie kar-
nym, to ma to równie¿ odzwierciedlenie w kodek-
sie postêpowania karnego i w innych kodeksach.
I tak na przyk³ad w przypadku zastosowania tych
œrodków zapobiegawczych czy te¿ orzekania
w sprawie przestêpstw dotycz¹cych zaburzeñ
preferencji seksualnych nastêpuje w³¹czanie
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w postêpowanie s¹dowe lekarzy seksuologów, tak
aby oni mogli, jako biegli, wydawaæ opinie co do
oskar¿onych. Jest mo¿liwoœæ ich uczestnictwa
w postêpowaniu karnym, jak równie¿ przy orze-
kaniu tych¿e œrodków zapobiegawczych. To jest
doœæ rozbudowana instytucja.

Wa¿ne s¹, je¿eli chodzi o przepisy procedury
karnej, nowe regulacje dotycz¹ce postêpowania
przyspieszonego. One wynikaj¹ z dotychczaso-
wych doœwiadczeñ stosowania tego postêpowania.
Jeœli chodzi o najistotniejsze zmiany w tym zakre-
sie, to jest to przede wszystkim rezygnacja przez
ustawodawcê z koniecznoœci przymusowego do-
prowadzenia sprawcy do s¹du. Wprowadza siê
mo¿liwoœæ, oczywiœcie te¿ czasem warunkowan¹,
wezwania do stawiennictwa oskar¿onego. Jest to
te¿ kwestia dotycz¹ca rezygnacji z obligatoryjnego
wyznaczenia obroñcy w tym¿e postêpowaniu, jak
by³o dotychczas, a tak¿e kwestia urealnienia po-
stêpowania poprzez mo¿liwoœæ wprowadzenia nie
tylko jednej przerwy podczas tego postêpowania;
tych przerw mo¿e byæ trochê wiêcej, oczywiœcie
pod warunkiem, ¿e uda siê je zamkn¹æ w maksy-
malnym czasie na rozpoznanie sprawy, który jest
okreœlony w kodeksie postêpowania karnego. Is-
totna jest te¿ zmiana, która przenosi z ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie kwestiê
zwi¹zan¹ z mo¿liwoœci¹ odst¹pienia od tymczaso-
wego aresztowania osoby, która dokonuje prze-
stêpstwa, jest podejrzana czy te¿ mo¿e – powiem
wiêcej – oskar¿ona o przestêpstwo przeciwko
cz³onkom najbli¿szej rodziny. W tej chwili przenosi
siê odpowiedni¹ instytucjê do kodeksu postêpo-
wania karnego, a mianowicie, je¿eli oskar¿ony wy-
razi zgodê na wyprowadzenie siê ze swego lokalu,
to wtedy mo¿na odst¹piæ od zastosowania wobec
takiej osoby aresztu tymczasowego. To ma chroniæ
osoby najbli¿sze, bo chodzi o to, ¿eby ze wzglêdu na
wspólne zamieszkiwanie oskar¿ony o przestêp-
stwo w dalszym ci¹gu nie dokonywa³ ró¿nego ro-
dzaju zamachów.

Myœlê, ¿e omówi³em, w skrócie oczywiœcie, te
najistotniejsze, a tak¿e, jak pañstwo widz¹, wielo-
kierunkowe zmiany w kodeksie karnym i postê-
powania karnego. Oczywiœcie one siê przek³adaj¹
na kodeks karny wykonawczy, kodeks karny
skarbowy i inne ustawy. Jest przecie¿ zmieniany
miêdzy innymi kodeks wykroczeñ, kodeks postê-
powania w sprawach wykroczeñ.

I teraz, po tym przyd³ugim wstêpie, mo¿e omó-
wiê bardzo skrótowo te cztery poprawki. Jedna
dotyczy art. 55. W tych¿e przepisach, o czym mo¿e
nie wspomnia³em, s¹ równie¿ wprowadzane szer-
sze regulacje co do reprezentowania strony w po-
stêpowaniu karnym nie tylko przez adwokata, ale
i przez radcê prawnego. I tutaj jest miêdzy innymi
poprawka, która idzie jeszcze dalej w stosunku do
tego, co zapisano, ale jest jakby naturaln¹ kon-

sekwencj¹. Zmienia w tym zakresie art. 55 §2 ko-
deksu postêpowania karnego. Oznacza to, ¿e
w przypadku, kiedy akt oskar¿enia nie jest wnie-
siony przez pokrzywdzonego, mo¿e byæ wniesiony
przez adwokata lub radcê prawnego. Proponuje-
my równie¿ zmiany w art. 236, ale one maj¹ na ce-
lu tylko doprecyzowanie kwestii dotycz¹cej s¹du,
który bêdzie w³aœciwy do rozpatrzenia za¿alenia.
Chodzi tam o czynnoœæ w postaci postanowienia
dotycz¹cego, o ile dobrze pamiêtam, zatrzymania
rzeczy. Dochodzi równie¿ do doprecyzowania ter-
minu w przypadku tego przyspieszonego postêpo-
wani i okreœla siê, ¿e jest to termin zawity. Chodzi
tu te¿ o czynnoœæ dotycz¹c¹ œrodka odwo³awcze-
go. Jest równie¿ nasza propozycja, aby w art. 2 po
pkcie 22 skreœliæ pkt 23. Z pktem 23, który stano-
wi o kwestii zwi¹zanej z instytucj¹ obrony w sto-
sunku do ¿o³nierza, jest tak, ¿e to zosta³o ju¿ nie
tak dawno uregulowane w przepisach ustawy
o dyscyplinie wojskowej, a w zwi¹zku z tym by³oby
to niepotrzebne powtórzenie w ustawie w zasadzie
tej samej jednostki redakcyjnej. I st¹d propozy-
cja, ¿eby po prostu wykreœliæ tê jednostkê redak-
cyjn¹ przepisu. Tak siê przedstawia, w skrócie
oczywiœcie, to, co uchwaliliœmy na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, rozpatruj¹c przedmioto-
wy projekt ustawy.

W zwi¹zku z tym proszê, w imieniu komisji
oczywiœcie, o przyjêcie ustawy z tymi poprawka-
mi, które zaproponowaliœmy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Stanis³a-
wa Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Jest to rzeczywiœcie obszerna ustawa. Myœlê, ¿e

doœæ szczegó³owo omówi³ j¹ pan senator Pasz-
kowski, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej,
wiêc ja jedynie krótko powiem o wynikach posie-
dzenia Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, które odby³o siê 15 paŸdziernika. Komi-
sja popiera przyjêcie ustawy, a tak¿e wnosi o przy-
jêcie poprawek, które s¹ to¿same z poprawkami
zaprezentowanymi przez Komisjê Ustawodawcz¹.

Mo¿e krótko podkreœlê, o co w tej ustawie gene-
ralnie chodzi.

Pierwsza sprawa to usuniêcie b³êdów legisla-
cyjnych, które pojawi³y siê w ci¹gu wielu lat. Chcê
powiedzieæ, ¿e obecna kodyfikacja pochodzi
z 1997 r. i od tego czasu by³a wielokrotnie, wielo-
krotnie nowelizowana, a sta³e wprowadzanie ró¿-
nych drobnych przepisów powodowa³o to, ¿e ca-
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³oœæ systemu stawa³a siê czasami niespójna. Dla-
tego ta ustawa w jakimœ stopniu dokonuje pewne-
go wyczyszczenia.

Drugi problem, który siê jawi, to kwestia dosto-
sowania kodyfikacji do orzeczeñ Trybuna³u Kon-
stytucyjnego.

Trzecia kwestia to nie jest ustanowienie no-
wych uprawnieñ pokrzywdzonego, tylko posze-
rzenie ju¿ istniej¹cych. W szczególnoœci chodzi mi
o rozszerzenie formu³y art. 46 kodeksu karnego.
Mówi³ o tym pan senator Paszkowski, ja mo¿e do-
precyzujê, na czym polega ró¿nica. Dotychczas
wedle tego przepisu pokrzywdzony mia³ prawo
¿¹daæ odszkodowania za szkody materialne, a s¹d
mia³ obowi¹zek je zas¹dziæ. Ale przecie¿ wiemy, ¿e
przestêpstwo niesie ze sob¹ nie tylko szkody
o charakterze materialnym, zawiera w sobie rów-
nie¿ tak zwany uszczerbek o charakterze niema-
terialnym, co mo¿e skutkowaæ tak zwanym ¿¹da-
niem zadoœæuczynienia. Takiej mo¿liwoœci nie by-
³o pod rz¹dami dotychczas obowi¹zuj¹cego prze-
pisu. Nowelizacja wprowadza zasadê, ¿e w trybie
art. 46 s¹d mo¿e zas¹dziæ nie tylko odszkodowa-
nie za szkody o charakterze materialnym, ale
i œwiadczenie z tytu³u zadoœæuczynienia. To zasa-
dnicza ró¿nica. I nastêpna kwestia. Zdarza siê, ¿e
przed s¹dami staj¹ jako pokrzywdzeni osoby nie-
poradne, nieumiej¹ce siê poruszaæ w systemie,
niekorzystaj¹ce z pomocy pe³nomocników. Je¿eli
s¹d dostrze¿e tak¹ potrzebê, to mo¿e z urzêdu za-
s¹dziæ odszkodowanie, nie pytaj¹c nawet po-
krzywdzonego o zdanie. Taka sytuacja mo¿e siê
zdarzyæ. I to jest, powiedzia³bym, bardzo wa¿ne
wyjœcie w kierunku poszerzenia i ochrony praw
pokrzywdzonego.

By³a mowa o urealnieniu kar ograniczenia wol-
noœci. Przez wiele lat s³yszeliœmy o tym, ¿e polskie
wiêzienia s¹ przeci¹¿one, ¿e polski wymiar spra-
wiedliwoœci jest nadto represyjny, itd., itd. O tym
wszyscy s³yszeliœmy, ale chyba nie wszyscy wie-
my, dlaczego tak siê dzieje. Tak na dobr¹ sprawê
niewiele jest kar w katalogu, które mog¹ funkcjo-
nowaæ, które mog¹ byæ wykonywane. Trzeba so-
bie zdawaæ sprawê z tego, ¿e do g³ównych kar na-
le¿y kara grzywny, kara ograniczenia wolnoœci
i kara pozbawienia wolnoœci. To s¹ te g³ówne kary.
S¹ przestêpstwa, za które kara pozbawienia wol-
noœci jest kar¹ zbyt surow¹. W przypadku wielu
przestêpstw adekwatn¹ kar¹ by³aby kara o cha-
rakterze maj¹tkowym, w myœl zasady: kto wojuje
przeciwko mieniu, powinien przede wszystkim
mieniem za to odpowiadaæ. Zatem w³aœciwa po-
winna byæ kara grzywny. Có¿ siê jednak okazuje?
Je¿eli spo³eczeñstwo jest biedne, to kara grzywny
bardzo czêsto jest niemo¿liwa do wykonania.

Trzecia kwestia to kara ograniczenia wolnoœci.
Kara stosowana kiedyœ z powodzeniem, wtedy
kiedy mo¿na by³o skazanych umieœciæ w zak³a-

dach pracy, kiedy skazani pracowali, bo mieli sta-
³e zatrudnienie. Wtedy ta kara polega³a na tym, ¿e
z wynagrodzenia potr¹ca³o siê pewien procent za
pracê. Ta kara by³a bardzo czêsto stosowana.
W ostatnich latach, w latach gospodarki rynko-
wej, kiedy o pracê jest bardzo trudno, nikt nie
chcia³ przyjmowaæ skazanych do zak³adów pracy,
bo wi¹za³y siê z tym powa¿ne obci¹¿enia. W szcze-
gólnoœci zak³ad pracy by³ zobowi¹zany ubezpie-
czyæ skazanego, który przychodzi³ wykonywaæ
pracê, przeszkoliæ go z zakresu BHP, daæ odzie¿,
narzêdzia itd., itd., a po¿ytku w sensie pracy cza-
sami nie by³o widaæ. Za bram¹ zaœ stali przyzwoici
obywatele, którzy domagali siê, prosili o pracê, ale
mogli nie zostaæ przyjêci, bo oto skazany odbywa
karê i udaje, ¿e pracuje.

To by³ problem, który próbowano rozwi¹zaæ
w ten sposób, ¿e oto w³adze miasta, samorz¹d by³
zobowi¹zany wskazaæ podmiot gospodarczy, który
przyjmie tych skazanych. Te kompetencje znowu
by³y ograniczone, bo samorz¹d mia³ takie w³adz-
two w odniesieniu do podmiotów, których by³ orga-
nem za³o¿ycielskim. Tak czy inaczej w obliczu tego,
¿e taka praca przynosi przedsiêbiorcom wiêcej
szkody ni¿ po¿ytku, niechêtnie stosowano tê karê.

Nowe rozwi¹zanie, które pojawi³o siê w tej usta-
wie, zak³ada – co jest w moim przekonaniu bardzo
wa¿ne – ¿e to Skarb Pañstwa bêdzie partycypowa³
w kosztach zatrudnienia, w szczególnoœci to
Skarb Pañstwa bêdzie uiszcza³ op³aty z tytu³u
ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wy-
padków. Wydaje siê, ¿e w tej sytuacji wiêcej pod-
miotów gospodarczych bêdzie zainteresowanych
zatrudnieniem, które nie bêdzie tyle kosztowa³o.

Jeszcze jedna kwestia, która chyba umknê³a
poprzedniemu sprawozdawcy, to jest kwestia te-
go rodzaju, ¿e kodeks wprowadza zaostrzenie od-
powiedzialnoœci za niektóre szczególnie groŸne
przestêpstwa. W szczególnoœci mam tu na myœli
przestêpstwo z art. 197, a wiêc zgwa³cenie. Nowe-
lizacja zwiêksza wymiar kary pozbawienia wolno-
œci w przypadku, gdy ofiar¹ przestêpstwa jest oso-
ba poni¿ej piêtnastego roku ¿ycia, oraz wtedy, gdy
ofiar¹ przestêpstwa s¹ osoby bliskie: wstêpni,
zstêpni, powinowaci itd. W tym wypadku dolny
próg zagro¿enia zosta³ podniesiony do trzech lat
pozbawienia wolnoœci, co oznacza, ¿e w jêzyku
prawnym czyny te sta³y siê zbrodni¹.

Ma to równie¿ konsekwencje w odniesieniu do
obowi¹zku leczenia takich osób. W tej kategorii
przestêpstw s¹d jest zobowi¹zany orzec leczenie
w zak³adzie zamkniêtym lub ambulatoryjne.
W przypadkach l¿ejszych, ¿e tak powiem, l¿ejsze-
go zgwa³cenia s¹d bêdzie móg³ zas¹dziæ leczenie,
zaœ w przypadku kwalifikowanej postaci bêdzie
zobowi¹zany zas¹dziæ takie leczenie.

Myœlê, ¿e pewne dyskusje mo¿e dziœ wywo³aæ
kwestia nowelizacji dzia³u dotycz¹cego postêpowa-
nia przyspieszonego. Ja w pewnym sensie cieszê
siê, ¿e nie zrezygnowano z tego trybu postêpowania,
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który – jak pañstwo wiecie – wczeœniej by³ okreœlany
mianem s¹dów dwudziestoczterogodzinnych, To
jest w³aœnie postêpowanie przyspieszone. Ono zo-
sta³o w jakiejœ czêœci, myœlê, w sposób korzystny
znowelizowane, choæ jest kilka kwestii, które mog¹
siê okazaæ dyskusyjne, w szczególnoœci likwidacja
typizacji czynuocharakterzechuligañskim.Podda-
jê to pod dyskusjê, bo myœlê, ¿e warto siê zastano-
wiæ, czy to s³usznie, czy nies³usznie. Jako sprawo-
zdawca nie chcê siê wypowiadaæ w tej materii, jak-
kolwiek swój pogl¹d mam sprecyzowany.

Myœlê, ¿e warto równie¿ zwróciæ uwagê na
art. 517a §2, który wprowadza pewn¹ noweliza-
cjê. Otó¿ w tym trybie wygl¹da to tak, ¿e je¿eli poli-
cja zatrzyma sprawcê na gor¹cym uczynku, to ge-
neralnie ma obowi¹zek zgromadziæ dowody
i w ci¹gu czterdziestu oœmiu godzin doprowadziæ
tak¹ osobê do s¹du. Na tym to polega, taka jest is-
tota. Nowelizacja powoduje to – mówi o tym §2 – ¿e
oto policja nie zawsze bêdzie musia³a tak¹ osobê
zatrzymywaæ i nie zawsze bêdzie musia³a dopro-
wadzaæ do s¹du w ci¹gu czterdziestu oœmiu go-
dzin, wystarczy, ¿e po up³ywie czterdziestu oœmiu
godzin czy te¿ wczeœniej zwolni cz³owieka i dorê-
czy mu wezwanie, ¿eby siê stawi³ w s¹dzie w cza-
sie do siedemdziesiêciu dwóch godzin.

Myœlê, ¿e kryj¹ siê tu pewne niebezpieczeñ-
stwa. Tego rodzaju rozwi¹zanie mo¿e powodowaæ,
¿e ten tryb zostanie ca³kowicie storpedowany. My
przecie¿ z doœwiadczenia wiemy, jak to wygl¹da.
Je¿eli komuœ uchyli siê areszt, to póŸniej trudno
jest go doprowadziæ do s¹du. St¹d ob³o¿ne choro-
by itp. Wielu procesów w Polsce dotyka taka ob-
strukcja po tym, gdy zaufano cz³owiekowi, uchy-
lono areszt i puszczono go na wolnoœæ. Jedno-
czeœnie wiadomo, ¿e w tym wypadku podejrzany
bêdzie musia³ „chorowaæ” najwy¿ej siedemdzie-
si¹t dwie godziny, bo potem to ju¿ automatycznie
ten tryb nie bêdzie mia³ zastosowania. Warto siê
zastanowiæ nad tym, czy to rozwi¹zanie jest do-
bre, bo jest to pewnego rodzaju furtka, która mo¿e
zniweczyæ skutecznoœæ tego trybu.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji w pe³ni popiera ustawê i prosi Wysok¹ Izbê
o jej przyjêcie wraz z poprawkami, które s¹ to¿sa-
me z poprawkami zaprezentowanymi przez pana
senatora Paszkowskiego. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Widzê chêtnych. Proszê adresowaæ pytania, po-
dawaæ, do którego sprawozdawcy s¹ kierowane.

Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Mam pytania do obydwu sprawozdawców, ale
bardziej chyba do senatora Paszkowskiego, a byæ
mo¿e te¿ do pana ministra.

Pierwsze. Kwestia podwy¿szenia wysokoœci
grzywien, bo to wprowadza nowa ustawa. Czy zda-
niem panów sprawozdawców bêdzie to skutkowa-
³o zmniejszeniem liczby przestêpstw, czynów objê-
tych kar¹ grzywny, czy nic siê nie zmieni? Co z eg-
zekucj¹? Wed³ug mojej wiedzy jest z tym du¿y k³o-
pot, wiêc mo¿e jeszcze wzrosn¹æ kwota nieegzek-
wowalnych grzywien. To jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Wykorzystywanie internetu do
celów przestêpczych s³usznie objêto przepisami,
w kodeksie pojawi³y siê czyny zwi¹zane z rozpow-
szechnianiem nagich wizerunków itd., ale ja mam
bardzo powa¿n¹ w¹tpliwoœæ co do tego, jak to bê-
dzie egzekwowane. Czy to nie bêdzie pusty, mar-
twy przepis, który nigdy nie zostanie wykonany?

Pytanie trzecie. W art. 256 §1 mówimy o tym, ¿e
zakazane jest u¿ywanie symboliki faszystowskiej,
komunistycznej i innej totalitarnej, ale jednoczeœ-
nie robimy wy³om, stwierdzamy, ¿e osoby, które
to robi¹ w ramach prowadzonej dzia³alnoœci arty-
stycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub nau-
kowej, nie bêd¹ podlega³y karze. Ja bardzo bojê
siê tego, ¿e wskazujemy œcie¿kê, jak to robiæ. To
bêdzie bardzo trudne do wyegzekwowania. Kto
ewentualnie mia³by siê zaj¹æ egzekwowaniem?
Bardzo siê bojê tego, ¿e ci, którzy podejmuj¹ de-
cyzje o organizacji imprez, nie do koñca maj¹
œwiadomoœæ, jak ³atwo taka impreza mo¿e przero-
dziæ siê, nie chcê powiedzieæ, ¿e w bojówkê, ale
w jak¹œ manifestacjê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W nowym kodeksie wprowadzono kwotowe war-

toœci mienia – zacytujê – „mienia znacznej wartoœci”
oraz „mienia wielkiej wartoœci”. Do tej pory to nie
by³odok³adnieokreœlone.Czykomisjaw trakcie ob-
rad zastanawia³a siê nad ewentualn¹ rewaloryzacj¹
tych kwot w zwi¹zku ze spodziewan¹ inflacj¹?
Prawdopodobnie za jakiœ czas bêdziemy zmuszeni
zwiêkszaæ te kwoty i nowelizowaæ kodeks. Czy ten
temat przewija³ siê w trakcie dyskusji?

Druga sprawa zwi¹zana jest z tym, o czym
przed chwileczk¹ powiedzia³ senator Bisztyga.
Podzielam jego w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o mo¿li-
woœæ organizowania ró¿norodnych imprez, które
mog¹ dopuszczaæ u¿ywanie tych znaków komu-
nistycznych, faszystowskich czy innych. Dziêku-
jê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Dwa krótkie pytania. Myœlê, ¿e pierwsze do pa-

na senatora Paszkowskiego, poniewa¿ on mówi³
o tym problemie, który mnie interesuje. Mo¿e po-
wiedzia³by pan coœ wiêcej o tym, jakie by³y prze-
s³anki odejœcia w proponowanej nowelizacji od
okreœlenia „czyn chuligañski”. To jest pierwsze
pytanie.

I drugie pytanie, mo¿e do obydwu senatorów
sprawozdawców. Czy podczas obrad komisji
wnikniêto g³êbiej, jeœli mogê tak powiedzieæ, w te-
mat, który zosta³ równie¿ tutaj poruszony? Otó¿
wobec sprawców przestêpstw przeciwko wolnoœci
seksualnej pope³nionych w zwi¹zku z zaburze-
niami preferencji seksualnych mog¹ byæ zastoso-
wane œrodki zabezpieczaj¹ce w postaci przymu-
sowego leczenia farmakologicznego. Czy by³a mo-
wa o tym, czy nasze zak³ady karne lub szpitale
przy zak³adach karnych s¹ do tego przygotowane
i czy nie bêdzie to tylko i wy³¹cznie przepis mar-
twy? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Poproszê najpierw pana senatora Piotrowicza.

Odwrotnie teraz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Nie wiem, czy zd¹¿y³em zapamiêtaæ wszystkie

pytania.
Je¿eli chodzi o pytanie pierwsze dotycz¹ce

podwy¿szenia kar grzywny, to pragnê zwróciæ
uwagê, ¿e podwy¿szono górny próg zagro¿enia
grzywn¹. Co to oznacza? To dalej zezwala s¹dowi
na elastyczne stosowanie kar grzywny. Mog¹ bo-
wiem zdarzyæ siê takie przypadki, kiedy cz³owiek
z uwagi na swoj¹ sytuacjê maj¹tkow¹ bêdzie
móg³ uiœciæ wy¿sz¹ grzywnê, która bêdzie wy-
starczaj¹c¹ dolegliwoœci¹, i nie trzeba bêdzie sto-
sowaæ kar o surowszym charakterze. To w ni-
czym nie psuje dotychczasowej praktyki s¹do-
wej, stwarza tylko dodatkow¹ mo¿liwoœæ, a wiêc
s¹d bêdzie mia³ tak¹ mo¿liwoœæ i jeœli zechce, to
z niej skorzysta.

Drugie pytanie dotycz¹ce symboliki faszystow-
skiej i komunistycznej… Na pewno jest to pewne-
go rodzaju problem, ale pragnê zwróciæ pañstwa
uwagê te¿ na to, ¿e ju¿ w obecnie obowi¹zuj¹cych
przepisach s¹ takie, które brzmi¹ niemal podob-
nie. Wolno na przyk³ad posiadaæ materia³y z tre-
œciami pornograficznymi, ale nie wolno ich roz-

powszechniaæ. Takich przepisów mo¿na by by³o
przytaczaæ zapewne wiêcej. Nie jestem w tej chwili
na to przygotowany, ale nie chodzi chyba o to, ¿e-
by pokazywaæ takie przypadki. Na razie jednak
nie by³o ¿adnego skutecznego narzêdzia, ¿eby to
zwalczaæ. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e w tym przy-
padku, który pan senator poruszy³, nale¿y zwra-
caæ uwagê na ten element rozpowszechniania
i propagowania. To jest wiêc zawsze kwestia oce-
ny. Ale myœlê, ¿e brakowa³o takiego instrumentu
prawnego, który by pozwala³ skutecznie œcigaæ te-
go rodzaju przypadki.

Je¿eli chodzi o…
(G³os z sali: Mienie.)
…o mienie znacznej wartoœci i mienie wielkiej

wartoœci… Kodeks powsta³ w 1997 r., wtedy in-
flacja by³a jeszcze doœæ znaczna, st¹d nie mo¿na
by³o kwotowo wartoœci tego mienia okreœliæ. We
wczeœniejszych okresach wartoœæ mienia by³a
okreœlana kwotowo, wzglêdnie S¹d Najwy¿szy
doprecyzowywa³ w swoim orzeczeniu, o jakie to
kwoty chodziæ mo¿e. Dziœ wydaje siê, ¿e gospo-
darkê rynkow¹ mamy w miarê stabiln¹, dlatego
te¿ powrócono do wskazania kwotowego warto-
œci mienia znacznej wartoœci i mienia wielkiej
wartoœci. Pragnê powiedzieæ, ¿e dokonano tu
przeliczenia wprost, a wiêc stosownie do aktual-
nej sytuacji: w przepisie by³a mowa o wielokrot-
noœci, a wielokrotnoœæ odnosi³a siê, jeœli dobrze
pamiêtam, do najni¿szego wynagrodzenia,
w zwi¹zku z tym dokonano stosownego przelicze-
nia i st¹d te kwoty. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e na
dziœ nic siê nie zmienia. Przeliczenie krotnoœci na
kwoty daje tê sam¹ wartoœæ. Nale¿y s¹dziæ, ¿e in-
flacja nie bêdzie w przysz³oœci szala³a, a wiêc na
pewno tego rodzaju wartoœci przez d³u¿szy czas
bêd¹ aktualne. Poza tym w jakimœ stopniu u³atwi
pracê s¹dów to, ¿e bêdzie siê mia³o do czynienia
wprost z kwot¹ i nie trzeba bêdzie dochodziæ do
tego, o jak¹ to kwotê chodzi, poprzez przeliczanie
wielokrotnoœci wynagrodzenia.

Sprawa tych okreœleñ „mienie znacznej warto-
œci”, „mienie wielkiej wartoœci”, to nie jest sprawa
drobna, nie jest to ot taka sprawa abstrakcyjna
czy orientacyjna, bo od rozró¿nienia tego zale¿y
kwalifikacja prawna konkretnych przestêpstw.
A wiêc to, czy dane przestêpstwo jest, czy go nie
ma, zale¿y od skutku w postaci szkody, jaka by³a
wyrz¹dzona albo mog³a byæ wyrz¹dzona, to zna-
czy od tego, czy dotyczy to mienia znacznej warto-
œci, czy mienia wielkiej wartoœci. St¹d takie roz-
graniczenie.

Nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowie-
dzia³em…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie, nie na wszystkie, ale pan senator Paszkow-

ski…
Proszê bardzo.
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Senator Bohdan Paszkowski:

Mo¿e zacznê od odejœcia od znamion czynu
chuligañskiego. Obecnie w kodeksie karnym ist-
nieje definicja wystêpku o charakterze chuligañ-
skim. Jest to wystêpek polegaj¹cy – to tak gwoli
wyjaœnienia – na umyœlnym zamachu na zdrowie,
na wolnoœæ, na czeœæ lub nietykalnoœæ cielesn¹,
na bezpieczeñstwo powszechne, na dzia³alnoœæ
instytucji pañstwowych lub samorz¹du teryto-
rialnego, na porz¹dek publiczny, albo na umyœ-
lnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu nie-
zdatn¹ do u¿ytku cudzej rzeczy, je¿eli sprawca
dzia³a publicznie i bez powodu albo z oczywiœcie
b³ahego powodu, okazuj¹c przez to ra¿¹ce lekce-
wa¿enie porz¹dku prawnego. Ja tutaj cytujê tê
definicjê, bo myœlê, ¿e jest ona istotna do wyjaœ-
nienia kontrowersyjnoœci tego pomys³u.

Chyba wszyscy zetknêliœmy siê z czynami, któ-
re w jakiœ sposób wpasowuj¹ siê w tê definicjê.
Dotychczas konsekwencj¹ orzekania w sprawie
o znamionach chuligañskich by³o, z jednej stro-
ny, zaostrzenie odpowiedzialnoœci karnej, a z dru-
giej strony, je¿eli by³y spe³nione jeszcze inne prze-
s³anki, stosowanie trybu uproszczonego czy przy-
œpieszonego. A w tej chwili pojawia siê propozycja
odejœcia… Przyznam, ¿e ja na posiedzeniu komisji
zapyta³em o to, bo mnie to, powiedzmy, zaintere-
sowa³o, i otrzyma³em odpowiedŸ, ¿e propozycja
jest taka, ¿eby konkretne przypadki ocenia³ s¹d
wed³ug swobodnego uznania. Czyli, innymi s³o-
wy, zwiêksza siê… Zamiar ustawodawcy jest taki,
¿eby zwiêkszyæ mo¿liwoœci s¹du co do oceny kon-
kretnego przypadku i ¿eby nie wi¹zaæ s¹du tym,
¿e je¿eli czyn zosta³ ju¿ zakwalifikowany, to sêdzia
bêdzie musia³ karê zaostrzyæ czy ewentualnie
w innym trybie rozpatrywaæ sprawê.

Czy to jest dobre? Przyznam, ¿e mam co do tego
w¹tpliwoœci. Mam w¹tpliwoœci z uwagi na to, ¿e te
czyny s¹ z jednej strony bardzo dolegliwe, doœæ
rozpowszechnione… Mamy problemy chocia¿by
z imprezami masowymi, podczas których takie
czyny s¹ nagminne, i nie wiem, czy stan, nazwij-
my to, bezpieczeñstwa publicznego w naszym
kraju na tej p³aszczyŸnie jest w tej chwili na tyle
wystarczaj¹cy, ¿eby przechodziæ do takich no-
wych rozwi¹zañ. To jest kwestia uznaniowa. Zo-
baczymy – oczywiœcie je¿eli to przejdzie – czy s¹dy
bêd¹ nadal praktykowa³y swoje dotychczasowe
postêpowanie, czy te¿ bêd¹ próbowa³y w jakiœ in-
ny sposób w tych sprawach orzekaæ. Bo jest to
kwestia wyboru. Choæ jest to propozycja kontro-
wersyjna.

Je¿eli chodzi o kwestiê… Pan senator Bisztyga
podnosi³ kwestiê grzywien. Tutaj ju¿ kolega wy-
jaœni³, ¿e to jest podwy¿szenie…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Bisztyga.)
Bisztyga, Bisztyga te¿… W pierwszej kolejnoœci.
Przypomnê tak¹ rzecz. Grzywnê w tej chwili wy-

mierza siê w tak zwanych stawkach dziennych.

Ustawodawca podniós³ liczbê stawek z trzystu
szeœædziesiêciu do piêciuset czterdziestu, tylko
trzeba pamiêtaæ, ¿e tê grzywnê, a mówiê to w kon-
tekœcie tak zwanej skutecznoœci œci¹gania… Po
prostu s¹d najpierw ustala, jaka jest wartoœæ
stawki – a rozpiêtoœæ w kodeksie karnym waha siê
od 10 z³ do 2 tysiêcy – i dopiero póŸniej mno¿y licz-
bê stawek, wymierzaj¹c ju¿ karê grzywny. Nie doœæ
tego, bo stosuj¹c karê grzywny, s¹d bierze pod
uwagê dochody sprawcy, jego warunki osobiste,
rodzinne, maj¹tkowe i mo¿liwoœci zarobkowe. In-
nymi s³owy, nastêpuje tutaj indywidualizacja kary
grzywny. Nie jest tak, ¿e sto stawek w przypadku
pana X równa siê sto stawek w przypadku pana Y,
bo byæ mo¿e jeden bêdzie mia³ stawkê ustalon¹
w wysokoœci 10 z³, a drugi w wysokoœci 2 tysiêcy,
a to z przemno¿enia daje sumy bardzo rozbie¿ne.
I o tym te¿ trzeba pamiêtaæ. Bior¹c pod uwagê
zwiêkszenie stawek grzywny, a tak¿e kwestie
zwi¹zane z uelastycznieniem kary ograniczenia
wolnoœci, wysnuwam wniosek – oczywiœcie to jest
mój wniosek – ¿e wol¹ ustawodawcy jest to, aby
zwiêkszyæ gamê kar mo¿liwych do zastosowania
przez s¹d. S¹ to nie tylko kary, które by³yby w od-
czuciu spo³ecznym z jednej strony adekwatne do
czynu przestêpczego, a z drugiej strony realne do
wykonania, inne ni¿ stosowanie tej najbardziej po-
wszechnej, przynajmniej w pojêciu potocznym,
kary za przestêpstwo, czyli kary pozbawienia wol-
noœci. Oczywiœcie to praktyka i orzecznictwo
s¹dów bêd¹ weryfikowaæ propozycje ustawodaw-
cy. No i dzia³alnoœæ prokuratury, bo w przypadku
przestêpstw œciganych z oskar¿enia publicznego
to przecie¿ prokuratura wnosi o jakiœ wymiar kary
dla oskar¿onego. Oka¿e siê, czy rzeczywiœcie na-
st¹pi zmiana proporcji stosowanych kar.

Przestêpstwa internetowe, nowa kwalifikacja
czynów zabronionych zwi¹zanych z u¿ywaniem
internetu, czy te przepisy bêd¹ nieegzekwowal-
ne… Moja wiedza jest taka, ¿e w zasadzie ka¿de
wejœcie do sieci pozostawia jakiœ œlad. Jest ju¿
doœæ du¿o doœwiadczeñ zwi¹zanych ze œciganiem,
¿e tak powiem, ró¿nych stron pedofilskich itd.,
itd. Czy nasza policja i inne s³u¿by s¹ do tego dob-
rze przygotowane? Trudno mi to oceniaæ. Ale jak
wiemy z ¿ycia, z ró¿nego rodzaju wiadomoœci, od
czasu do czasu s¹ dokonywane zatrzymania doty-
cz¹ce takich przestêpstw, które, jak kolega tu mó-
wi³… Pewne zachowania z u¿yciem internetu by³y
ju¿ zawarte w kodeksie karnym, a teraz nastêpuje
tylko rozszerzenie tych kwestii. Pewnie przedsta-
wiciele ministerstwa powiedz¹, na ile inne s³u¿by
s¹ przygotowane do tego, ¿eby œcigaæ takie prze-
stêpstwa.

Dawniej w kodeksie karnym by³a kwestia mie-
nia… Trochê siê powtarzam, ale tytu³em uzu-
pe³nienia to powiem. Jak mówiê, w starym kodek-
sie jeszcze funkcjonowa³o to w ujêciu kwotowym.
Teraz mówi siê, ¿e na przyk³ad znacznej wartoœci
mienie jest to mienie, którego wartoœæ stanowi
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dwustokrotnoœæ najni¿szego miesiêcznego wyna-
grodzenia. Jest propozycja, ¿eby mienie znacznej
wartoœci to by³o mienie rzêdu 200 tysiêcy. Myœlê,
¿e przez jakiœ okres bêdzie to du¿a kwota. Mienie
wielkiej wartoœci to jest mienie rzêdu miliona.
Miejmy nadziejê…

(Senator Piotr Zientarski: Od miliona, przekra-
cza milion, chodzi o ponad milion.)

Tak, przekracza milion. Myœlê, ¿e warunki eko-
nomiczne w najbli¿szym czasie tak mocno siê nie
zmieni¹, ¿eby niebawem trzeba by³o te kwoty no-
welizowaæ.

(Senator Tadeusz Gruszka: Œrednia p³aca jest
co roku inna.)

Tak, ale to s¹ du¿e kwoty i myœlê, ¿e przez jakiœ
okres swobodnie bêdzie mo¿na to okreœlaæ.

By³a jeszcze kwestia zwi¹zana z nowymi…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pan senator

Dajczak przypomina, ¿e pyta³ o leczenie farmako-
logiczne.)

S³ucham?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Leczenie far-

makologiczne. Chodzi o to, czy jesteœmy do tego
przygotowani.)

Tak, tak, do tego te¿ wrócê.
Mo¿e najpierw powiem o przestêpstwie

z art. 256. Spojrzê tylko na przepis. Proszê pañstwa,
te obawy mog¹ byæ uzasadnione. Dotychczas fun-
kcjonuje art. 256, gdzie mówi siê, ¿e kto publicznie
propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
pañstwa, nawo³uje do nienawiœci na tle ró¿nic na-
rodowoœciowych, etnicznych, rasowych albo ze
wzglêdu na wyznaniowoœæ, podlega karze itd., itd.
Teraz ten artyku³ rozszerzono o §2, który mówi
o tym, ¿e kto w celu rozpowszechniania produkuje,
utrwala, sprowadza, nabywa, przechowuje, posia-
da i prezentuje, przewozi lub przesy³a druk, nagra-
nie lub inny przedmiot zawieraj¹cy treœci okreœlone
w §1, który przeczyta³em, albo bêd¹ce noœnikiem
symboliki faszystowskiej, komunistycznej i innej
totalitarnej, podlega tej samej karze. I jest zwolnie-
nie z penalizacji tego rodzaju czynów, je¿eli sprawca
dopuœci³ siê czynuwramachdzia³alnoœci artystycz-
nej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej i naukowej.
Trzeba powiedzieæ tak: jak siê wprowadza nowe
przepisy sankcjonuj¹ce jakieœ zachowania, to za-
wsze wi¹¿¹ siê z tym okreœlone problemy. I te pro-
blemy bêd¹ rozstrzygane w praktyce. A wiêc bêdzie
powstawa³o jakieœ orzecznictwo, jakoœ bêdzie za-
chowywa³a siê prokuratura, której dzia³ania póŸ-
niej bêd¹ weryfikowane przez orzecznictwo s¹dowe.
No tak to mo¿na okreœliæ. Pewnie bêd¹ ró¿nego ro-
dzaju precedensowe sytuacje, one mog¹ siê poja-
wiæ. Ostatnio w internecie czyta³em, ¿e pan pose³
Iwiñski protestuje przeciwko temu przepisowi,
w szczególnoœci §2, bo na przyk³ad koszulki z podo-
bizn¹ Che Guevary bêd¹ mog³y byæ kwalifikowane
jako podpadaj¹ce pod §2.

(Senator Piotr Zientarski: Czy z sierpem i m³o-
tem…) (Weso³oœæ na sali)

Czy tak bêdzie? Je¿eli ktoœ uzna, ¿e jest to pro-
pagowanie, z³o¿y wniosek do prokuratury i pro-
kuratura bêdzie to rozpatrywaæ. Ale myœlê, ¿e bê-
d¹ to trudne sprawy, bo trzeba bêdzie siê posi³ko-
waæ opiniami bieg³ych z zakresu historii, politolo-
gii itd., itd. Mog¹ powstaæ ró¿ne orzeczenia. Myœ-
lê, ¿e to praktyka bêdzie weryfikowa³a nasze cza-
sami potoczne rozumienie tego przepisu. Na pew-
no bêdzie on stanowi³ w najbli¿szym czasie pe-
wien problem i dla prokuratury, i dla orzeczni-
ctwa s¹dowego. Ale tak to przewa¿nie jest z nowy-
mi przepisami. Musi wykszta³ciæ siê praktyka ich
stosowania, ¿eby mo¿na je by³o lepiej stosowaæ.

Pozosta³a jeszcze kwestia poruszona przez pa-
na Dajczaka, o czym pan marsza³ek mówi³…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Kwestie far-
makologii…)

Tak, to dotyczy³o farmakologii. Powiem tak: ju¿
na posiedzeniu komisji pojawi³o siê pismo Pol-
skiego Towarzystwa Seksuologicznego, w którym
miêdzy innymi podnoszono kwestiê tego, kto mo-
¿e wystêpowaæ jako bieg³y podczas rozpatrywania
spraw o zaburzenie preferencji seksualnych.
W kodeksie postêpowania karnego jest napisane,
¿e bieg³ymi mog¹ byæ lekarze seksuolodzy. Œrodo-
wisko seksuologiczne pisze, ¿e nie tylko… Tu jest
wymieniony lekarz seksuolog, a s¹ przecie¿ sek-
suolodzy niemaj¹cy uprawnieñ lekarskich. Oni
nawet wnosili o pewn¹ zmianê tych przepisów.
Byæ mo¿e jeszcze pan minister bêdzie siê do tego
odnosi³.

Myœlê, ¿e trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e w samym
kodeksie postêpowania karnego, w tej noweliza-
cji, jest odes³anie do rozporz¹dzenia. Mówi siê
tam, ¿e minister zdrowia, wspó³dzia³aj¹c z mini-
strem sprawiedliwoœci bêdzie okreœla³, typowa³,
które zak³ady, w jakich warunkach… Chodzi o re-
alizacjê stosowania tego œrodka zapobiegawcze-
go. Byæ mo¿e jest ju¿ przygotowany projekt rozpo-
rz¹dzenia, w którym bêdzie siê precyzowa³o spo-
sób realizacji tego œrodka. I to tyle. Dziêkujê.

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym tylko wyjaœniæ pewn¹ kwestiê, aby-

œcie pañstwo nie tkwili w przeœwiadczeniu, ¿e do
tej pory nikt nie zajmowa³ siê leczeniem przestêp-
ców, równie¿ tych przestêpców, którzy wykazywa-
li zak³ócenie czynnoœci psychicznych o pod³o¿u
seksualnym. Otó¿ dotychczasowe ustawodaw-
stwo regulowa³o tê materiê. W zwi¹zku z tym takie
zas¹dzane. Oœrodki tego rodzaju istniej¹. Obecna
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nowelizacja doprecyzowuje niejako, na czym to
leczenie ma polegaæ. Artyku³ obecnie uchylony,
a poprzednio obowi¹zuj¹cy, mówi³ o tym, ¿e ska-
zuj¹c sprawcê na karê pozbawienia wolnoœci bez
warunkowego zawieszenia za przestêpstwo po-
pe³nione w zwi¹zku z zak³óceniem jego czynnoœci
psychicznych o pod³o¿u seksualnym innym ni¿
choroba psychiczna, s¹d mo¿e orzec umieszcze-
nie sprawcy, po odbyciu tej kary, w zak³adzie za-
mkniêtym lub skierowaæ go na leczenie ambula-
toryjne itd., itd. A wiêc nie jest to instytucja nowa,
tylko w tej chwili doprecyzowana. Ma³o tego, usta-
wodawca chce podkreœliæ niejako znaczenie tego
œrodka, a w szczególnoœci wprowadziæ w niektó-
rych kategoriach, o czym ju¿ mówi³em, obligato-
ryjne zas¹dzenie takiego leczenia. Zatem obawy,
czy istniej¹ takie zak³ady lecznictwa… Niew¹tpli-
wie tak. A czy s¹ dostatecznie przygotowane? No,
myœlê, ¿e s¹ w takiej kondycji, jak ca³a s³u¿ba
zdrowia.

Je¿eli chodzi o chuligañstwo, to nie chcia³bym,
¿eby ta kwestia sprowadza³a siê tylko do termino-
logii. Bo w³aœciwie czy mo¿e nam zale¿eæ na tym,
czy dany czyn okreœlimy mianem chuligañskiego,
czy te¿ nie? Nie ma to wiêkszego znaczenia, wie-
my, na czym ten czyn polega³. Otó¿ nie jest tak.
Je¿eli zlikwidujemy znamiê czynu chuligañskie-
go, to zrodzi to dalsze konsekwencje w prawie.
Bardzo dotkliwe s¹ w szczególnoœci przestêpstwa
œcigane z oskar¿enia prywatnego. S¹ to przestêp-
stwa, mo¿na powiedzieæ, lekkiego kalibru, ale
bardzo dokuczliwe spo³ecznie.

Przytoczê przyk³ad. Ulic¹ idzie przyzwoity oby-
watel. Ktoœ podchodzi do niego, ni st¹d, ni zow¹d
uderza go w twarz i ucieka. Jest to czyn o charak-
terze prywatnoskargowym, zatem taka osoba
musia³aby dochodziæ satysfakcji w drodze pry-
watnej skargi w s¹dzie, dokonaæ op³aty s¹dowej
itd., itd., itd. i borykaæ siê ze sprawc¹ takiego czy-
nu. Pod rz¹dem dotychczas obowi¹zuj¹cych prze-
pisów ten czyn – który jak wynika z przedstawio-
nego przez mnie opisu, niew¹tpliwie nosi znamio-
na chuligañstwa, bo ktoœ dopuszcza siê go bez po-
wodu, okazuj¹c ra¿¹ce lekcewa¿enie porz¹dku
publicznego – chocia¿ by³ czynem o charakterze
prywatnoskargowym, by³ œcigany w trybie przy-
spieszonym. Teraz, po odejœciu od definicji czynu
o charakterze chuligañskim, takiej mo¿liwoœci
nie bêdzie.

Ja wiem, ¿e pojawi¹ siê g³osy, ¿e oto prokurator
bêdzie móg³ obejmowaæ pewne czyny o charakte-
rze prywatnoskargowym œciganiem z urzêdu, bo
w oparciu o przepisy ogólne istnieje taka mo¿li-
woœæ. Ale bojê siê, ¿e to nie zafunkcjonuje, dlatego
¿e w tym trybie bardzo liczy siê czas. Tu wymaga-
ne by³oby, ¿eby w ci¹gu czterdziestu oœmiu godzin
nie tylko zaj¹æ siê sprawc¹ i zbieraniem dowodów,
ale jeszcze nawi¹zaæ kontakt z prokuratorem i ¿e-

by on wyda³ decyzjê na piœmie, i¿ obejmuje ten
czyn œciganiem z urzêdu i uzasadnia itd., itd.
A wiêc zabraknie czasu. Myœlê, ¿e to jest bardzo
istotna kwestia. Je¿eli ten czyn ma charakter
chuligañski, to bez wzglêdu na to, czy ma on te¿
charakter prywatnoskargowy, czy… to jest œciga-
ny przez organa œcigania w trybie oskar¿enia pub-
licznego. I to jest bardzo wa¿na, istotna kwestia.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jeszcze pan se-

nator Cimoszewicz ma pytanie.)
Tak, tak, ju¿, momencik.
Teraz poproszê o trzy pytania w takiej kolejno-

œci: pan senator Rafa³ Muchacki, pan senator Ci-
moszewicz i pani senator Arciszewska.

Bardzo proszê, pan senator Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Senatorze, mam pytanie dotycz¹ce zmia-

ny sankcji okreœlonej dla przestêpstwa znies³a-
wienia z art. 212. Ostatnio doœæ du¿o czyta³em na
temat tego, ¿e ten artyku³ czêsto jest wykorzysty-
wany w grach politycznych, w przypadku pomó-
wienia jakiegoœ przeciwnika. Sugerowano, ¿eby
ten artyku³ w ogóle zosta³ zlikwidowany. Czy
móg³by mi pan przybli¿yæ, na czym polegaj¹ te
zmiany, czy to by³o omawiane i jaki jest pana po-
gl¹d jako profesjonalisty na tê sprawê? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Momencik. Bêdziemy zbieraæ po trzy pytania.

Dobrze? Uprzejmie proszê notowaæ.
Bardzo proszê, pan senator W³odzimierz Cimo-

szewicz.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam dwa pytania, oba dotycz¹ art. 95a w tym

fragmencie, w którym mowa jest o przymusowym
stosowaniu terapii farmakologicznej zmierzaj¹cej
do zapobie¿enia ponownemu pope³nieniu prze-
stêpstwa na tle seksualnym. Pierwsze pytanie
jest do senatora Paszkowskiego, drugie do sena-
tora Piotrowicza.

Pytanie do senatora Paszkowskiego, jeœli mo¿-
na prosiæ o chwilê skupienia, Panie Kolego. Ono
dotyczy bardziej medycyny ni¿ prawa, ale zak³a-
dam, ¿e komisja zapoznawa³a siê z ró¿nymi eks-
pertyzami. Czy we wspó³czesnej medycynie znane
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s¹ takie terapie farmakologiczne, które mog¹ wy-
wo³aæ trwa³e skutki zapobiegaj¹ce pope³nianiu
przestêpstw z powodu zak³ócenia preferencji sek-
sualnych?

Pytanie do pana senatora Piotrowicza. Ponie-
wa¿ chodzi tutaj o ingerencjê w funkcjonowanie
organizmu cz³owieka, to chcia³bym zapytaæ, czy
pañska komisja zastanawia³a siê nad tym, jak
tego typu rozwi¹zanie, tego typu regulacja ma
siê do prawnomiêdzynarodowych zobowi¹zañ
naszego kraju dotycz¹cych praw i wolnoœci lu-
dzkich,ale te¿ zakazu wykonywania pewnych
dzia³añ, na przyk³ad stosowania kar okrutnych
czy poni¿aj¹cych? Jak to siê równie¿ ma do
uznanego we wspó³czesnej bioetyce za standard
zakazu stosowania takich dzia³añ, czynnoœci
medycznych, na które pacjent nie wyra¿a œwia-
domej zgody?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
To ju¿ by³y trzy pytania, wiêc mo¿e na tym po-

przestaniemy. Potem bêd¹ nastêpne osoby. Dob-
rze?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Je¿eli chodzi o art. 212, to jest to przestêp-

stwo dosyæ dolegliwe, w szczególnoœci gdy jest
ono pope³niane przy u¿yciu œrodków masowego
przekazu, wtedy jego ra¿enie jest niesamowite.
Inaczej nale¿y patrzeæ na taki czyn, gdy jeden
obywatel zniewa¿y drugiego – pewnie ³atwiej
znieœæ tak¹ obelgê, dociera ona do mniejszego
krêgu ludzi – a inaczej, gdy zniewa¿enia dopusz-
cza siê przy u¿yciu œrodków masowego przeka-
zu. To przecie¿ Czes³aw Niemen w piêknej pio-
sence œpiewa³ o tym, ¿e cz³owieka mo¿na zabiæ
s³owem tak jak no¿em. I my przecie¿ czêstokrot-
nie doœwiadczamy w swoim ¿yciu tego, jak mo¿e
raziæ s³owo.

Je¿eli dobrze pamiêtam, a chyba tak, noweliza-
cja polega na tym, ¿e zliberalizowana zosta³a od-
powiedzialnoœæ w³aœnie za zniewa¿enie przy u¿y-
ciu œrodków masowego przekazu. Poprzednio za
ten czyn grozi³a kara grzywny, ograniczenia wol-
noœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch,
zaœ nowela wprowadza liberalizacjê w tym zakre-
sie i taki przestêpca bêdzie podlegaæ grzywnie, ka-
rze ograniczenia albo pozbawienia wolnoœci do ro-
ku. A wiêc nowelizacja liberalizuje tê odpowie-
dzialnoœæ. Ja uwa¿am, ¿e przestêpstwo tego ro-
dzaju jest przestêpstwem doœæ dotkliwym. Ale
czasami bywa tak, ¿e cz³owiek musi pewnych rze-
czy sam doœwiadczyæ, ¿eby zrozumieæ, jak to boli.

Myœlê, ¿e niejedna z pañ i niejeden z panów sena-
torów doœwiadczali czegoœ takiego w swoim ¿yciu.
A wiêc nie bagatelizowa³bym tego rodzaju prze-
stêpstwa.

Je¿eli chodzi o w¹tpliwoœci dotycz¹ce art. 95a,
które podniós³ pan senator Cimoszewicz, to ja po-
dzielam te w¹tpliwoœci zawarte w pytaniu. Nie
mnie jednak o tych rzeczach rozstrzygaæ, bo s¹ to
kwestie natury medycznej.

Nie wiem te¿, dlaczego sprawca czynu kwalifi-
kowanego, a wiêc ten, który dopuszcza siê czy-
nu wzglêdem osoby poni¿ej piêtnastu lat, wzglê-
dnie w stosunku do osób bliskich, musi byæ ob-
l igatory jn ie poddany takiemu leczeniu,
a sprawca dopuszczaj¹cy siê takiego czynu wo-
bec osoby, która ma ukoñczone piêtnaœcie lat,
nie musi podlegaæ obligatoryjnemu leczeniu. To
te¿ jest kwestia dyskusyjna. §1 mówi, ¿e s¹d
mo¿e orzec takie leczenie, a §2 ¿e jest zobo-
wi¹zany orzec.

Czy to godzi w prawa cz³owieka? Na pewno
tak, nie ma co do tego cienia w¹tpliwoœci. Ale
myœlê, ¿e w sferze prawa karnego zawsze mamy
ten problem, i¿ ono godzi w jakieœ wartoœci.
Przecie¿ – paradoksalnie – sama kara pozbawie-
nia wolnoœci godzi w jedn¹ z najwa¿niejszych
wartoœci cz³owieka, jak¹ jest wolnoœæ. A jednak
jest pewne przyzwolenie spo³eczne, ¿eby
w okreœlonych sytuacjach ograniczaæ wolnoœæ
cz³owieka bêd¹c¹ podstawowym i przyrodzo-
nym jego prawem. Tak wiêc myœlê, ¿e to jest
kwestia wywa¿enia pewnych kompromisów.
Niew¹tpliwie nie mogê siê jednoznacznie opo-
wiedzieæ w tej sprawie – i to jest moje prywatne
zdanie – ale w¹tpliwoœci pana senatora s¹ jak
najbardziej uzasadnione.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze by³o pytanie pana senatora Muchac-

kiego.
(Senator Bohdan Paszkowski: Czyje? Senatora

Muchackiego?)
Przepraszam, to by³o pytanie pana senatora Ci-

moszewicza do pana senatora Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Senatorze, jak rozumiem, pytanie doty-

czy³o tego, czy komisji lub te¿ mi osobiœcie znane
s¹ œrodki farmakologiczne, które mog¹ trwale za-
pobiegaæ nawrotowi – okreœlê to terminem usta-
wowym – zaburzeñ preferencji seksualnych danej
osoby. Przyznam, ¿e na posiedzeniu komisji na
ten temat nie rozmawialiœmy, nie by³o w tym za-
kresie ¿adnych pytañ.

Dalej. Nie chcê siê tutaj powo³ywaæ na swoj¹
wiedzê potoczn¹, bo byæ mo¿e ona jest niewy-
starczaj¹ca, mogê siê posi³kowaæ tylko redakcj¹

42. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego,

94 ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

(senator W. Cimoszewicz)



tego przepisu, przy czym zak³adam, ¿e redakcja
tego przepisu by³a przedmiotem wspólnych prac
z bieg³ymi w zakresie seksuologii. W tym przepi-
sie jest mowa o przeprowadzaniu terapii farma-
kologicznej lub psychoterapii zmierzaj¹cych do
zapobie¿enia ponownemu pope³nieniu przestêp-
stwa, w szczególnoœci poprzez obni¿enie zabu-
rzonego popêdu seksualnego sprawcy. Innymi
s³owy, domniemywam, ¿e zapobie¿enie ponow-
nemu pope³nieniu przestêpstwa dziêki œrodkom
farmakologicznym lub psychoterapii jest mo¿li-
we, chocia¿by poprzez obni¿enie popêdu sek-
sualnego do tego stopnia, by sprawca, maj¹cy ta-
kie zaburzenia, nie powraca³ do przestêpstwa.
Oczywiœcie ze wzglêdu na osobiste uwarunkowa-
nia ró¿nych osób byæ mo¿e nie bêdzie to wynik, ¿e
tak powiem, stuprocentowy, pokazuje to jednak,
¿e taki kierunek w ramach tego procesu jest mo¿-
liwy. I w taki sposób mogê panu odpowiedzieæ na
to pytanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy ktoœ jeszcze poza pani¹ senator Dorot¹ Ar-
ciszewsk¹-Mielewczyk chce zadaæ pytanie? Nie.

Proszê uprzejmie.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam nadziejê, ¿e liberalizacja dotycz¹ca kwe-

stii znies³awienia nie jest proponowana tylko z te-
go powodu, ¿e niektórzy parlamentarzyœci noto-
rycznie ubli¿aj¹ innym i mogliby byæ nara¿eni na
konsekwencje zwi¹zane z tym zapisem. To by by³a
wielka szkoda, gdybyœmy mieli tak obni¿yæ po-
ziom jêzyka polityki.

Mam dwa pytania. Pierwsze. Ja nie jestem pra-
wnikiem, ale jeœli dobrze zrozumia³am pana sena-
tora Piotrowicza, który mówi³ o kwalifikacji doku-
czliwoœci przestêpstwa, to… Bo pan senator mó-
wi³ o „gwa³cie” i „lekkim gwa³cie”. Panie Senato-
rze, ja nie rozumiem, co to znaczy „lekki gwa³t”.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie ma cze-
goœ takiego.)

(Senator Piotr Zientarski: Jest kwalifikowana
postaæ, ale to jeszcze…)

Pan siê tak wyrazi³: lekki gwa³t. Ale gwa³t jest
gwa³tem. W jakim kontekœcie… O co panu senatoro-
wichodzi³o?Niezrozumia³am,copanmia³namyœli.

Ale to za chwileczkê, bo mam jeszcze jedno py-
tanie. Drugie pytanie jest do pana ministra.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze
bêdzie okazja. Na razie do sprawozdawcy.)

Aha, dobrze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Nie przypominam sobie, czy u¿y³em takiego sfor-
mu³owania. Je¿eli tak, to muszê wyt³umaczyæ, o co
chodzi. A chodzi o postaæ podstawow¹ przestêp-
stwa i postaæ kwalifikowan¹. Pewnie nie chcia³em
u¿ywaæ jêzyka prawniczego, bo brzmia³oby to zawi-
le, chcia³em to sprawnie i szybko powiedzieæ.

Oczywiœcie chodzi o przypadki kwalifikowane.
S¹ dwa przypadki: przypadek, kiedy gwa³t doko-
nany jest na osobie powy¿ej piêtnastego roku ¿y-
cia, i szczególna postaæ – przypadek, kiedy gwa³t
dokonany jest na osobie poni¿ej piêtnastego roku
¿ycia lub na osobach bliskich, to znaczy wstêp-
nych, zstêpnych, powinowatych, rodzeñstwie itd.
Przestêpstwa dotycz¹ce osób z tej ostatniej kate-
gorii, a wiêc osób poni¿ej piêtnastego roku ¿ycia
i osób bliskich – tego sformu³owania u¿y³em, ¿eby
nie wymieniaæ ca³ego katalogu – s¹ ciê¿sz¹ posta-
ci¹ tego przestêpstwa, stanowi¹ zbrodniê. Najni¿-
sze zagro¿enie kar¹ zosta³o w tym wypadku usta-
wowo podniesione do trzech lat pozbawienia wol-
noœci. Od trzech lat – tak, to jest najni¿sza kara ja-
ka mo¿e byæ wymierzona – wzwy¿, jeœli gwa³t jest
dokonany na osobie maj¹cej poni¿ej piêtnastu
lat. I tu ju¿ siê nie podaje górnej granicy kary.
A wiêc katalog kar do stosowania przez s¹d to od
trzech lat wzwy¿.

Ka¿dy gwa³t jest przestêpstwem obrzydliwym,
co do tego nie ma cienia w¹tpliwoœci. Ale zawsze
gdzieœ stawia siê granice. Mo¿na sobie wprawdzie
zadawaæ pytanie: dlaczego akurat tutaj? Dlaczego
ktoœ, kto zgwa³ci kogoœ maj¹cego czternaœcie lat
i jedenaœcie miesiêcy, jest surowiej karany, a jeœli
zgwa³ci kogoœ maj¹cego piêtnaœcie lat i jeden
dzieñ, to jest ju¿ karany ³agodniej, dlatego tylko,
¿e jest inna kwalifikacja prawna? Ale oczywiœcie
s¹d ma mo¿liwoœæ wymierzenia sprawiedliwego
wyroku, bo przecie¿ te wide³ki, ta rozpiêtoœæ miê-
dzy doln¹ a górn¹ granic¹ kary jest spora i mo¿na
wymierzyæ karê sprawiedliw¹, adekwatn¹ do
stopnia zawinienia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Dziêkujê pañstwu za seriê pytañ.
Chcê powiedzieæ ¿e projekt ustawy… ¿e te pro-

jekty zosta³y wniesione przez rz¹d i pos³ów.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Jest z nami pan minister Zbigniew Wrona, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.
Witamy.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du? Tak.

Zapraszam na mównicê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Z du¿¹ satysfakcj¹ wystêpujê przed Wysok¹ Iz-

b¹, prezentuj¹c tê uchwalon¹ ustawê. Panowie
senatorowie, przewodnicz¹cy komisji, sprawo-
zdawcy przedstawili ju¿ bardzo dok³adnie to, co ta
ustawa zawiera. Rzeczywiœcie jest tutaj mnóstwo
w¹tków. Nie bêdê powtarza³ wszystkiego dok³a-
dnie, poniewa¿ to ju¿ zosta³o powiedziane, chcê
tylko podkreœliæ, ¿e ta ustawa jest efektem pracy
nad szeœcioma projektami: dwoma rz¹dowymi
i czterema poselskimi. Rz¹d w pe³ni popiera rezul-
tat tych prac, ten wynik, czyli to, co znalaz³o siê
w ustawie. Ale nie oznacza to, ¿e – o tym bêdê mó-
wi³ póŸniej – jest przeciwny tym poprawkom, któ-
re zosta³y tu zg³oszone i które byæ mo¿e jeszcze zo-
stan¹ zg³oszone. Rzecz jest do rozwa¿enia.

Ale wracam do kwestii ustawy. Ustawa ta rzeczy-
wiœcie jest najobszerniejsz¹ nowelizacj¹ prawa kar-
nego od momentu uchwalenia tych kodeksów
w 1997 r. Tak obszernej nowelizacji chyba jeszcze
nie by³o. Wprowadzenie tych zmian, usuniêcie ró¿-
nych b³êdów legislacyjnymi czy pewnych niespój-
noœci by³o celem podstawowym, celem wyjœcio-
wym. Przystêpuj¹c do prac nad tym projektem, za-
k³adaliœmy, ¿e w³aœciwie tylko na tym siê skupimy.
¯ycie jest jednak bogatsze. Skoro wiêc ju¿ podjêliœ-
my te prace – które trwa³y przez pewien czas i wy-
maga³y pewnego wysi³ku, uzgodnieñ, konsultacji –
to i zmienialiœmy swoje pogl¹dy, i do³¹czaliœmy do
tych pierwotnych pomys³ów nowe w¹tki dotycz¹ce
g³ównie czyszczenia oraz zapewnienia spójnoœci ko-
dyfikacji karnych. Dostosowywaliœmy to do stan-
dardów konstytucyjnych i wymogów wynikaj¹cych
z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Rozszerzyliœmy te¿ uprawnienia pokrzywdzone-
go – to bardzo wa¿ny w¹tek, te¿ by³a o tym mowa.
Przypomnê bardzo istotn¹ zmianê polegaj¹c¹ na
tym, ¿e teraz pokrzywdzony w ka¿dym procesie kar-
nym bêdzie móg³ ¿¹daæ odszkodowania i zadoœæ-
uczynienia. S¹d z urzêdu, nawet gdy pokrzywdzony
nie z³o¿y takiego ¿¹dania, bêdzie móg³ takie œrodki
zas¹dziæ. Zatem zarówno szkoda bêdzie brana pod
uwagê, jak i pokrzywdzenie. Obecnie, jak wiemy, is-
tnieje tylko mo¿liwoœæ zas¹dzenia odszkodowania,
i to w niektórych tylko kategoriach przestêpstw, jest
to wiêc ograniczone. Przyk³adowo nie ma mo¿liwo-
œci ¿¹dania w tym trybie zadoœæuczynienia w proce-
sie karnym, a teraz bêdzie taka mo¿liwoœæ. Rozsze-
rzenie praw pokrzywdzonego polega równie¿ na
tym, ¿e nie bêdzie musia³ sk³adaæ stosownego
wniosku. Mo¿e siê tym zaj¹æ tak¿e prokurator. Po-
krzywdzony bêdzie mia³ wiêksze prawo do repre-
zentacji – tutaj rozszerzamy uprawnienia radców
prawnych. To jest kolejny krok w kierunku otwar-
cia rynku us³ug prawniczych, bo, jak wiemy, zosta-
³o ju¿ podjêtych wiele takich kroków. Ostatni egza-

min na aplikacjê równie¿ œwiadczy o otwieraniu
tych doœæ zamkniêtych, hermetycznych zawodów
prawniczych dla m³odych ludzi, adeptów kierun-
ków prawniczych. W tej ustawie zezwalamy na to,
aby radca prawny reprezentowa³ jako pe³nomocnik
wszystkich uczestników postêpowania w ka¿dej
sprawie, niezale¿nie od tego, czy to jest sprawa
w której pokrzywdzonym jest jednostka pañstwo-
wa, samorz¹dowa lub organizacja spo³eczna, i nie-
zale¿nie od tego, czy pokrzywdzonym jest podmiot
prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i w zakresie
tej dzia³alnoœci wyniknê³a szkoda. Po prostu radca
prawnybêdziemóg³ byæpe³nomocnikiemwpe³nym
zakresie.

Jedna z poprawek zmierza do tego, aby radca
prawny móg³ sporz¹dzaæ tak zwany samoistny,
subsydiarny akt oskar¿enia w sytuacji, gdy pro-
kurator umorzy postêpowanie, a pokrzywdzony
chce wnieœæ posi³kowy akt oskar¿enia. Wtedy
równie¿ radca prawny bêdzie móg³ to uczyniæ.

I kolejny w¹tek, o którym by³a mowa, to odpo-
wiedzialnoœæ za przestêpstwa zwi¹zane z interne-
tem, tak zwany grooming, a wiêc molestowanie
i propagowanie pedofilii przez internet oraz uma-
wianie siê na spotkania w celach seksualnych
z osobami ma³oletnimi. To s¹ dwa typy tego prze-
stêpstwa w ustawie. W tych pracach k³adliœmy
bardzo du¿y nacisk zarówno na to, jak i na prze-
stêpstwa pedofilii czy kazirodztwa. Te przepisy by-
³y efektem powtarzaj¹cych siê zjawisk, o czym do-
nosi³a prasa i w Polsce, i za granic¹. S³ynna sprawa
Fritzla, jak równie¿ sprawa takiego pedofila w Pol-
sce wymagaj¹ jednak bardziej skutecznej i sta-
nowczej reakcji, tak¿e prawnokarnej. A tak¿e ro-
bienie zdjêæ z ukrycia czy te¿ bez zgody osoby foto-
grafowanej i rozsy³ania ich potem przez telefoniê
komórkow¹, esemesy i internet. Niekoniecznie do-
tyczy to zdjêæ pornograficznych, bo nie chodzi tylko
o pornografiê – rozpowszechnianie pornografii jest
ju¿ objête penalizacj¹ – chodzi po prostu o istotne
naruszenie dóbr osobistych osoby poprzez rozsy-
³anie fotografii z jej nagim wizerunkiem. A wiêc to
s¹ ró¿norakie w¹tki, które by³y omówione.

Ca³y projekt cieszy siê poparciem rz¹du. Po-
prawki maj¹ charakter legislacyjny, a strona
rz¹dowa czynnie uczestniczy³a w wypracowaniu
czêœci z nich, bo ju¿ po pracach sejmowych do-
strzegliœmy, ¿e s¹ pewne usterki legislacyjne. Te
poprawki nie s¹ kontrowersyjne, dlatego te¿ nie
bêdê ich szczegó³owo omawia³, zreszt¹ by³y one
ju¿ omówione.

Wiem, ¿e bêd¹ pytania, i jestem gotów do udzie-
lania odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Jan Rulewski…

Przepraszam, w innej kolejnoœci – Waldemar
Kraska, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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i senator Jan Rulewski. Poprosimy trzy osoby, bo
wtedy sprawniej przebiegaj¹ obrady.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
I proszê sobie notowaæ, jeœli mogê…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-

liwoœci Zbigniew Wrona: Tak, tak, oczywiœcie.)

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, to pytanie ju¿ pada³o, ale czy

móg³by pan powiedzieæ, czy nasze zak³ady karne,
a dok³adnie dzia³aj¹ce w nich szpitale czy te¿ za-
mkniête zak³ady psychiatryczne s¹ w tej chwili
przygotowane do leczenia specjalistycznego tych
zaburzeñ seksualnych. A je¿eli nie, to czy rz¹d
planuje podj¹æ w tym kierunku jakieœ kroki? I czy
pan minister orientuje siê w tej chwili, jaka jest
liczba osób leczonych w tych zak³adach oraz czy
nowelizacja ustawy spowoduje, ¿e tych osób bê-
dzie wiêcej lub mniej?

I kolejne pytanie, które dotyczy art. 34 §2
i art. 35. A konkretnie: jakie kryteria bêd¹ decydo-
wa³y o wymiarze nieodp³atnej pracy na cele spo³e-
czne, wykonywanej przez osoby odbywaj¹ce karê
ograniczenia wolnoœci? Czy to bêdzie zale¿a³o od
pope³nionego przestêpstwa, czy od zapotrzebo-
wania na okreœlon¹ pracê na danym terenie, czy
te¿ bêd¹ jakieœ inne kryteria? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Teraz poproszê pani¹ senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie zwi¹zane z roz-

porz¹dzeniem, które ma byæ przez pañstwa napi-
sane. Ze sprawozdañ nie wynika³o, ¿e jest gotowe.
Ono ma byæ przygotowane. Tak wiêc chcia³abym
zapytaæ, na jakim etapie s¹ te przygotowania. Czy
rozporzadzenie bêdzie zawieraæ treœci uwzglêdnia-
j¹ce to, co by³o w pytaniu pana senatora Cimosze-
wicza dotycz¹cym praw miêdzynarodowych
i w ogóle ochrony praw cz³owieka, ale tak¿e prawa
ofiar osób, które temu leczeniu powinny podlegaæ?
A wiêc pytanie: czy ustawa nie jest na razie zbio-
rem intencji? Czy jest jakiœ limit czasowy, deadli-
ne, do którego pañstwo zobowi¹zali siê napisaæ to
rozporz¹dzenie i je og³osiæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Poproszê pana senatora Jana Rulewskiego.

(Senator Jan Rulewski: Mam wiêcej pytañ, Pani
Marsza³ek. Czy mogê?)

Tak, tak.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, nasila siê liczba i dolegliwoœæ

przestêpstw zwi¹zanych, powiedzia³bym, z profa-
nacj¹ oœrodków kultury, cmentarzy, które, jak
wiadomo, maj¹ podwójny wymiar: materialny, ale
i uczuciowy. Nie zauwa¿y³em, czy rz¹d pracowa³
nad tym, aby te przestêpstwa ograniczyæ. Oczywi-
œcie nie przyjmujê do wiadomoœci ograniczenia
w postaci wprowadzania œrodków technicznych,
bo to s¹ miejsca ogólnodostêpne. To jest jedno py-
tanie.

Drugie. Pytanie, które kompensuje to, jeœli
chodzi o skutki, chocia¿ jestem zwolennikiem su-
rowych kar. Tu powtarza siê teza, ¿e warunkowe
zwolnienie od wykonywania kary na ogó³ przys³u-
guje po odbyciu po³owy kary, a zatem domyœlnie
przestêpstwa umyœlne i surowe traktuje siê je-
dnakowo, jeœli chodzi o ten przywilej. Czy nie na-
le¿a³oby pójœæ dalej i wprowadziæ jakiejœ asekura-
cji instytucji publicznych? Chodzi o to, ¿eby
w przypadku przestêpstw nieumyœlnych, prze-
stêpstw urzêdowych by³ wiêkszy przywilej. Oczy-
wiœcie sytuacje rodzinne te¿ czasem zmuszaj¹ do
tego, ¿eby ta kara by³a skrócona.

Zosta³o te¿ za³o¿one, co jest chyba jakimœ po-
wtórzeniem, ¿e m³odych przestêpców karze siê
prac¹. Podzielam to stanowisko. Ale wiemy, ¿e oni
czêsto tej pracy nie maj¹. T³umacz¹, ¿e rynek jest
przecie¿ wolny i s¹ przeszkody, bo przedsiêbiorcy
takich nie chc¹. Ale ze swojej praktyki wiem jed-
no: oni nie podejmuj¹ ¿adnego zatrudnienia rów-
nie¿ dlatego, ¿e praca jest za trudna, i nie podej-
muj¹ te¿ nauki. Czy nie mo¿na by, warunkuj¹c
tym udzielenie warunkowego zwolnienia, wrêcz
na³o¿yæ obowi¹zku pobierania nauki zawodu?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To mo¿e zatrzymamy siê na tym, bo ju¿ by³o du-

¿o pytañ.
Pan musi to uporz¹dkowaæ, tak? Tak ¿e za mo-

mencik postara siê udzieliæ pañstwu odpowiedzi.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Wysoka Izbo!
Je¿eli chodzi o kwestiê, któr¹ pan marsza³ek

podniós³, czyli zak³ady lecznicze, to rzeczywiœcie
ten œrodek, który jest przewidziany w ustawie,
by³by zupe³nie nie do wykonania, gdybyœmy nie
wprowadzili zabezpieczenia organizacyjnego
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i nie podjêli pewnych wysi³ków organizacyjnych.
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad programem
polityki zdrowotnej pañstwa maj¹cej na celu
umo¿liwienie funkcjonowania stacjonarnych
i ambulatoryjnych zak³adów, poniewa¿ w³aœci-
wie do tej pory ten œrodek jest ogólnie przewidzia-
ny jako œrodek zabezpieczaj¹cy, ale nie jest on
nakierowany dok³adnie na terapiê, która by po-
wodowa³a obni¿enie popêdu seksualnego. To
w tej ustawie po raz pierwszy jest wyraŸnie
okreœlone, jaki jest cel tej terapii i jakie s¹ jej me-
tody, czyli sposób farmakologiczny lub psycho-
terapia.

Przewidujemy równie¿, ¿e nie zawsze bêd¹ to
oœrodki zamkniête. Mo¿e to byæ wykonywane
w warunkach ambulatoryjnych, z tym ¿e istnieje
zabezpieczenie ustawowe dyscypliny tego lecze-
nia. Na lekarza jest na³o¿ony obowi¹zek natych-
miastowego zawiadamiania policji w przypadku,
gdy dany ktoœ chocia¿ raz siê nie stawi. Policja ma
wtedy obowi¹zek wyjaœniæ sprawê niezw³ocznie i,
je¿eli nie wynika to z przypadku – nie wiem, koliz-
ji, choroby czy czegoœ, co rzeczywiœcie sta³o siê
bez jego winy – natychmiast ma go zatrzymaæ.
I ma byæ wtedy orzeczenie s¹du o wykonywaniu
tego œrodka w warunkach nie ambulatoryjnych,
tylko ju¿ tego zak³adu. A zatem takie zak³ady lecz-
nicze s¹ przygotowywane przez Ministerstwo
Zdrowia.

W ramach programu, o którym mówi³em, Mini-
sterstwo Zdrowia pokryje koszt adaptacji piêciu
oddzia³ów szpitalnych o warunkach wzmocnio-
nego zabezpieczenia. I tutaj mamy dwa aspekty.
Pierwszy – trzeba zapewniæ odpowiednich fa-
chowców, czyli warunki leczenia. Chodzi o to, ¿e-
by to rzeczywiœcie by³a skuteczna terapia. Ale jest
i druga strona medalu – zabezpieczenie przed
ucieczk¹, tak ¿eby to nie by³y zak³ady, z których
mo¿na sobie, ot, tak po prostu wyjœæ i spowodo-
waæ kolejne przestêpstwo. To bêd¹ zak³ady za-
mkniête. A zatem, zwracaj¹c uwagê na te dwa
aspekty, Ministerstwo Zdrowia tworzy sieæ. Bê-
dzie piêæ takich placówek spe³niaj¹cych warunki
wzmocnionego zabezpieczenia. Œrodki na ten cel
wynosz¹ oko³o 15 milionów z³ z bud¿etu pañstwa,
dysponuje tymi pieniêdzmi minister zdrowia.

Ca³y program jest przygotowywany w œcis³ej
konsultacji, czy wrêcz jest wspó³tworzony przez
wybitnych specjalistów, pan profesor Zbigniew
Lew-Starowicz udziela³ nam nieocenionej pomocy
przy tworzeniu tych projektów. Wszystkie te prze-
pisy, które dotycz¹c¹ w³aœnie œrodka zabezpie-
czaj¹cego, polegaj¹cego na leczeniu w warunkach
zak³adu zamkniêtego lub te¿ leczeniu ambulato-
ryjnym, by³y z nim po prostu œciœle uzgodnione.
I tyle mo¿e na temat tych zak³adów. Oczywiœcie
mogê wróciæ jeszcze do tej kwestii, jeœli bêd¹ na-
stêpne pytania zwi¹zane z tym leczeniem.

Pan senator Cimoszewicz mówi³ o charakterze
tego leczenia, pyta³, czy to bêdzie takie leczenie
farmakologiczne, które mo¿e spowodowaæ nieo-
dwracalne skutki, a zatem czy nie bêdzie to sprze-
czne z miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami Pol-
ski, z których wynika zakaz kar poni¿aj¹cych,
okrutnych, i zakaz leczenia bez zgody pacjenta.
Oczywiœcie œrodek zabezpieczaj¹cy jest orzekany
bez zgody pacjenta, ale to jest orzeczenie takiego
œrodka, sankcj¹ zaœ w przypadku niepoddania siê
temu leczeniu w warunkach ambulatoryjnych
jest umieszczenie w zak³adzie zamkniêtym. To
jest ta sankcja. A je¿eli chodzi o kwestie nieodwra-
calnoœci, bo tego dotyczy³a, jak zrozumia³em, g³ó-
wna czêœæ w¹tpliwoœci czy te¿ pytania wtedy kie-
rowanego do przewodnicz¹cych komisji przez pa-
na senatora Cimoszewicza, to muszê powiedzieæ
tak: zabezpieczyliœmy siê na tak¹ ewentualnoœæ,
aby rzeczywiœcie nie dochodzi³o do kolizji miêdzy
tymi przepisami, i to, powiedzmy, na dwa sposo-
by. Podstawow¹ kwesti¹ jest ostatnie zdanie
art. 95a §1, które brzmi: terapii farmakologicznej
nie stosuje siê, je¿eli jej przeprowadzenie spowo-
dowa³oby niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdro-
wia skazanego. Czyli gdyby siê okaza³o, ¿e taka te-
rapia mo¿e go w sposób trwa³y pozbawiæ jakiœ
przymiotów charakterystycznych dla zdrowego
cz³owieka, to oczywiœcie ona bêdzie zakazana,
w³aœnie przez ten przepis.

I jest tutaj jeszcze jeden przepis, a w³aœciwie je-
dno s³owo. Otó¿ ten artyku³ mówi, ¿e terapia far-
makologiczna lub psychoterapia maj¹ zmierzaæ
do zapobie¿enia ponownemu pope³nieniu prze-
stêpstwa, w tym w szczególnoœci poprzez obni¿e-
nie zaburzonego – podkreœlam: zaburzonego – po-
pêdu seksualnego. Czyli nie mo¿emy ingerowaæ
w normalny popêd seksualny, który jest cech¹
zdrowego cz³owieka, ale wy³¹cznie w zaburzony
popêd seksualny. Ta ustawa uprawnia do inge-
rencji tylko w tym zakresie. Jak mówiê, to wszyst-
ko zosta³o wypracowane w toku wielu spotkañ.
I chcia³bym tu podziêkowaæ w³aœnie panu profe-
sorowi Starowiczowi. By³y to spotkania z nim, ale
nie tylko z nim, tak¿e z innymi seksuologami, któ-
rzy udzielali nam cennych wskazówek. I to s³owo
nie znalaz³o siê tu przypadkowo, to nie jest ozdob-
nik, ono zosta³o tu wprowadzone celowo – chodzi
o zaburzony popêd seksualny. A wiêc to chyba by-
³aby odpowiedŸ na te problemy, zreszt¹ bardzo
wa¿ne. Naprawdê dla nas najwa¿niejsze by³o to,
¿eby zachowaæ pe³n¹ spójnoœæ, i najwa¿niejsza
by³a oczywiœcie ochrona spo³eczeñstwa, ale taka,
która by³aby zgodna z konstytucyjnymi i miêdzy-
narodowymi zobowi¹zaniami pañstwa.

Pan marsza³ek pyta³ jeszcze o kryteria przy wy-
borze w ramach kar ograniczenia wolnoœci, art. 34,
obowi¹zku prac, jakie bêd¹ stosowane. No oczywi-
œcie, to ma byæ w za³o¿eniu g³ówny sposób wykony-
wania kary ograniczenia wolnoœci. S¹ oczywiœcie
inne, polegaj¹ce na dolegliwoœci finansowej, nie jest
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to w pe³ni kara ograniczenia wolnoœci. Kara ograni-
czenia wolnoœci ma byæ orzekana g³ównie po to, ¿e-
by w³aœnie ograniczyæ wolnoœæ takiej jednostki
i zmusiæ j¹ do pewnych pozytywnych dzia³añ, miê-
dzy innymi przez pracê. Oczywiœcie bêd¹ uwzglê-
dniane rozmaite kryteria tego, czy osoba nadaje siê
dopracy,naprzyk³adczy jest zdrowa–boco, jakbê-
dzie chora, niedo³ê¿na, a to czasem kwestia wieku –
to wszystko musi byæ brane pod uwagê. A je¿eli
wszystkie te warunki bêd¹ spe³nione i nie bêdzie te¿
jakichœ informacji, ¿e na danym terenie nie ma
mo¿liwoœci znalezienia pracy, to s¹dy bêd¹ w pier-
wszej kolejnoœci siêga³y po ten obowi¹zek. A ¿eby
ten obowi¹zek móg³ byæ wykonywany, zwolniono
zatrudniaj¹cych z ca³ego szeregu obowi¹zków, któ-
re na nich obecnie spoczywaj¹, i Skarb Pañstwa,
o czym tu równie¿ by³a mowa, przej¹³ obowi¹zek
ubezpieczenia z tytu³u skutków nieszczêœliwych
wypadków w czasie pracy, i to jest tutaj w³aœnie
w tej ustawie zapisane. A wiêc tworzymy takie, po-
wiedzmy, formy zachêty poprzez likwidowanie pew-
nych barier biurokratycznych, dolegliwych dla sa-
morz¹du, dla instytucji pañstwowych. Chcemy,
aby s¹dy czêœciej siêga³y po tê karê i aby instytucje
zatrudniaj¹ce nie traktowa³y jak dopustu Bo¿ego
tego, ¿e maj¹ oto skazanego, który ma wykonywaæ
na ich rzecz nieodp³atn¹ pracê. A teraz, zamiast siê
cieszyæ, traktuj¹ to jako dolegliwoœæ. Chcemy zmie-
niæ to nastawienie.

Jest jeszcze jeden sposób, ¿eby to robiæ: bar-
dziej elastyczne reagowanie na to, gdzie praca jest
wykonywana. Otó¿ do tej pory jest tak, ¿e o wszys-
tkich w istocie rzeczy kwestiach technicznych,
czyli o tym, gdzie i kiedy ta praca ma byæ wykony-
wana, orzeka s¹d i zmiana takiego orzeczenia wy-
maga uruchomienia ca³ej skomplikowanej proce-
dury. Projekt przekazuje wszystkie te kwestie
zwi¹zane z wykonywaniem kary ograniczenia
wolnoœci, z nadzorem nad sposobem jej wykony-
wania, w rêce zawodowego kuratora. Jak siê wy-
daje, on szybko i bez zbêdnych komplikacji proce-
duralnych bêdzie móg³ to zmieniaæ: jak nie tu, bo
na przyk³ad nie ma ju¿ pracy, to skieruje skazane-
go do innej instytucji. A wiêc to jest te¿ ruch w tym
kierunku, aby taki obowi¹zek by³ ³atwiej egzek-
wowalny i aby s¹dy czêœciej po takie orzeczenia
siêga³y.

Pani senator Mielewczyk-Arciszewska – tak by-
³a pani przedstawiana przy pierwszym pytaniu,
ale oczywiœcie wiem, ¿e pani to senator Arciszew-
ska-Mielewczyk… Pad³o pytanie, na jakim etapie
jest rozporz¹dzenie. Otó¿ rozporz¹dzenie zosta³o
za³¹czone do tego pakietu projektów aktów wyko-
nawczych do ustawy, ale rzeczywiœcie nie ma tam
jednej rzeczy. Nie ma jeszcze wytypowanych, bo
nie by³o takiej koniecznoœci – zreszt¹ prace trwa³y
ponad rok, pierwsze czytanie tej ustawy odby³o
siê w grudniu, w po³owie grudnia ubieg³ego roku,

wiêc jeszcze mo¿e nie ca³y rok… A wiêc wtedy jesz-
cze Ministerstwo Zdrowia nie chcia³o okreœlaæ li-
sty tych zak³adów, ale oczywiœcie bêdzie to zrobio-
ne. Rozporz¹dzenie okreœla jednak ca³y szereg in-
nych bardzo wa¿nych kwestii, miêdzy innymi tryb
powiadamiania przez szefa takiego oœrodka am-
bulatoryjnego o tym, ¿e nie stawi³ siê cz³owiek,
który ma byæ tam leczony ambulatoryjnie, i reago-
wania przez policjê na to niezdyscyplinowanie je-
go zatrzymaniem. Tak ¿e powiedzia³em tylko tyle,
¿e je¿eli chodzi o oœrodki szpitalne o warunkach
wzmocnionego zabezpieczenia, to jest ich wytypo-
wanych piêæ. Nie mam tutaj ich nazw, ale to piêæ
wytypowanych placówek najwy¿szej rangi, o wa-
runkach wzmocnionego zabezpieczenia. A bêd¹
oprócz nich równie¿ oœrodki ambulatoryjne, które
minister zdrowia wska¿e. Kiedy wejdzie to w ¿y-
cie? To rozporz¹dzenie wejdzie w ¿ycie najpóŸniej
w dniu, w którym wejdzie w ¿ycie ustawa.

Teraz ca³y szereg pytañ pana senatora Rulew-
skiego: profanacja oœrodków kultu, cmentarzy,
i kwestia, czy rz¹d pracuje nad tym problemem.
Tutaj poprosi³em o pomoc pana naczelnika. Nie
pracujemy nad tym, poniewa¿ jest przepis w ko-
deksie karnym, który, wydaje siê, wystarczaj¹co
reguluje te kwestie. To art. 262, zgodnie z którym
ten, kto zniewa¿a zw³oki, prochy ludzkie lub miej-
sce spoczynku zmar³ego, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat dwóch. I kolejny typ kwalifikowany: kto
ograbia zw³oki, grób lub inne miejsce spoczynku
zmar³ego, podlega karze pozbawienia wolnoœci
nawet do lat oœmiu. Nie odebraliœmy jakichœ syg-
na³ów, ¿eby nale¿a³o tutaj modyfikowaæ opis zna-
mion, bo wydaje siê, ¿e jest on doœæ pojemny.
Zniewa¿enie grobu, zniewa¿enie miejsca spo-
czynku czy ograbienie to s¹ pojêcia, które prakty-
ka rozumie w³aœciwie. Nie mamy sygna³ów, ¿e s¹
jakieœ sprzecznoœci w orzecznictwie. Trzeba siê je-
dnak zgodziæ z panem senatorem…

(Senator Jan Rulewski: Chodzi o skutecznoœæ.)
…¿e co jakiœ czas pojawiaj¹ siê takie przypad-

ki. One s¹ bardzo szeroko opisywane. To nie s¹
przestêpstwa, których liczba by³aby niejasna.
Od razu pojawiaj¹ siê artyku³y w prasie i policja
podejmuje stosowne czynnoœci, œciga sprawców.
I niejednokrotnie stwierdza³em, ¿e byli oni za-
trzymywani.

Kwestia warunkowego zwolnienia po up³ywie
po³owy kary. Ten problem dotyczy krótkotermi-
nowych kar pozbawienia wolnoœci. Obecnie jest
tak, ¿e skazany musi odbyæ karê co najmniej sze-
œciu miesiêcy pozbawienia wolnoœci, a w niektó-
rych sytuacjach – roku. Nie chcieliœmy tutaj tej
bariery. Chcemy, aby krótkoterminowa kara po-
zbawienia wolnoœci nie by³a zbyt czêsto barier¹ do
skorzystania z dobrodziejstwa warunkowego
przedterminowego zwolnienia. Ale pan senator
pyta³, o ile dobrze zrozumia³em, czy nie nale¿a³o-
by wprowadziæ pewnych preferencji czy przywile-

42. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego,

ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw 99

(podsekretarz stanu Z. Wrona)



jów dla osób pope³niaj¹cych tak zwane przestêp-
stwa urzêdnicze. Nie planowaliœmy tutaj, ¿eby ra-
tio personam, ze wzglêdu na osobê urzêdnika,
funkcjonariusza publicznego, wprowadzaæ jakieœ
przywileje. On bêdzie móg³ z tego skorzystaæ na
ogólnych zasadach, a wiêc po odbyciu po³owy ka-
ry. Nie bêdzie musia³ na przyk³ad siedzieæ kolej-
nych szeœæ miesiêcy, je¿eli dojdzie do orzeczenia
takiej kary. OdpowiedŸ jest wiêc taka: rz¹d nie
przewiduje ¿adnych szczególnych preferencji dla
urzêdników.

(Senator Jan Rulewski: A nieumyœlne przestêp-
stwa?)

Nawet nieumyœlne przestêpstwa urzêdników…
(Senator Jan Rulewski: Chodzi o nieumyœlne

przestêpstwa w ogóle.)
A, chodzi nieumyœlne przestêpstwa w ogóle?
(Senator Jan Rulewski: No w³aœnie.)
No to tutaj…
(Senator Jan Rulewski: Trzeba to zró¿nicowaæ.)
Tutaj mamy zró¿nicowanie w sankcji. Nieu-

myœlne przestêpstwa s¹ zupe³nie inaczej trakto-
wane, je¿eli chodzi o sankcje w typie podstawo-
wym. S¹d mo¿e z tego korzystaæ w tym zakresie.

Obowi¹zek nauki. Obowi¹zek nauki mo¿e byæ
oczywiœcie orzeczony jako œrodek karny. Taki œro-
dek karny jak na³o¿enie pewnych obowi¹zków
mo¿e byæ orzekany na ogólnych zasadach, wiêc
tutaj nie widzimy potrzeby szczególnej regulacji
tej kwestii.

To by³yby odpowiedzi na czêœæ pytañ, na te,
które pad³y. Bo jak s³yszê, pan senator nie zada³
wszystkich?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pani senator Arciszewska…
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze ostatnie pyta-

nie, Pani Marsza³ek.)
Mo¿e w dalszej kolejnoœci, skoro ju¿ wymieni-

³am pani¹ senator? Najpierw pani senator, a po-
tem pan, dobrze? A potem pan senator Sadowski.

Proszê uprzejmie, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, z tego, co pamiêtamy, wpro-

wadzane sankcje wobec pedofilów mia³y byæ zna-
cznie drastyczniejsze. Mówiono o kastracji. Dys-
kusja by³a rzeczywiœcie pe³na emocji. My jako
ustawodawca oczywiœcie emocje musimy porzu-
ciæ i wzi¹æ pod uwagê merytoryczne przes³anki.
Chcia³abym siê dowiedzieæ, jakie merytoryczne
przes³anki sk³oni³y pañstwa do wycofania siê z te-
go. Co bêdzie, gdy terapia, o której pan mówi, nie

da rezultatu i te osoby dalej bêd¹ te przestêpstwa
pope³nia³y?

Co do leczenia, o którym pan mówi³, ¿e bêd¹
mu podlega³y osoby z zaburzeniami, to czy doty-
czy to ca³ej grupy pedofilów? Czy to dotyczy rów-
nie¿ tych, którzy dopuœcili siê gwa³tu? Jak pan to
rozró¿nia? Jak bêdziecie to definiowaæ? Jak te za-
burzenia bêd¹, ¿e tak powiem, interpretowane?
Mnie interesuje to, czy te przepisy rozwi¹¿¹ nam
jakiœ problem, czy to bêdzie tylko taka próba,
a potem w rzeczywistoœci to siê samo, ¿e tak po-
wiem, pouk³ada. Czy macie pañstwo jak¹œ wizjê?
Jaki bêdzie z³oty œrodek w przypadku, gdy nie za-
funkcjonuje ta terapia, gdy osoby, które powinny
jej podlegaæ, bêd¹ tej terapii unikaæ, nie bêd¹ siê
na ni¹ zg³aszaæ? I jeszcze ta interpretacja zabu-
rzeñ – jak pan móg³by mi to wyjaœniæ? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê pana senatora Rulewskiego.

Jeszcze jedno pytanie.
(Senator Jan Rulewski: Tak, jedno.)
Potem senator Sadowski.

Senator Jan Rulewski:
Dok³adnie, Pani Marsza³ek, jedno.
Trybuna³ Konstytucyjny niedawno podwa¿y³ –

nie wiem tylko, czy co do zasady, czy co do brzmie-
nia – sprawê przepadku mienia samochodu, co,
jak wiadomo, mia³o byæ g³ówn¹ broni¹ w zwalcza-
niu alkoholizmu na drogach. Czy rz¹d móg³by – to
jest moje marzenie – ju¿ w tej kodyfikacji skonsu-
mowaæ to orzeczenie? A jeœli tak, to czy zamierza
coœ podj¹æ w tej sprawie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
I pan senator S³awomir Sadowski, proszê.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mo¿e odniosê siê do innej

dziedziny. Interesuje mnie art. 256 §1, 2, 3, 4. Se-
nator Paszkowski wspomnia³ w swoim wyst¹pie-
niu o noœnikach symboliki komunistycznej, fa-
szystowskiej i ogó³em totalitarnej; w przypadku
Niemiec nale¿a³oby chyba u¿ywaæ pojêcia naziz-
mu. Wspomnia³ te¿ o noszeniu podobizny Che
Guevary. Chcia³em zapytaæ, jak prawo bêdzie to
traktowaæ, konkretnie chodzi o art. 256. Chwilê
poczekam, bo pan minister jeszcze… Panie Mini-
strze, a wiêc wyobraŸmy to sobie. M³odzie¿ w pew-
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nym wieku przyjmuje pewne postawy buntowni-
cze, interesuje siê ró¿nymi rzeczami, ale jest to
czêstokroæ chwilowe. Je¿eli taki m³ody cz³owiek,
bo najczêœciej to s¹ m³odzieñcy, nosi koszulkê
z podobizn¹ Che Guevary, Fidela Castro czy te¿,
bior¹c pod uwagê nasze dosyæ dobre relacje z Chi-
nami, Mao Tse-tunga, to jak bêdzie go w tym mo-
mencie traktowaæ nasze prawo? To pierwsze pyta-
nie z tej dziedziny. Jeszcze §3, Panie Ministrze…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
troszeczkê krócej, pytanie trzeba zadaæ w ci¹gu
minuty.)

Ju¿, ju¿, to jest bardzo interesuj¹ce.
Rozumiem, ¿e je¿eli chodzi o dzia³alnoœæ arty-

styczn¹, edukacyjn¹ i naukow¹, to jest to uzasa-
dnione. Chodzi jednak o kolekcjonowanie. Czy ta-
ka kolekcja musi byæ gdzieœ zarejestrowana, ewi-
dencjonowana? WyobraŸmy sobie faceta, który
ma gdzieœ w pokoju flagi z hakenkreuzem, z sier-
pem i m³otem. Na pocz¹tku to mia³ byæ miecz, ale
uznano go za atrybut feudalizmu i wycofano siê…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, proszê troszkê skracaæ tê wypowiedŸ.)

Ale to jest bardzo istotne.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To ju¿ jest

wyst¹pienie, a nie pytanie…)
To nie jest wyst¹pienie, ja po prostu…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: …a teraz

jest czas na zadawanie pytañ.)
…uzasadniam pytanie.
A wiêc kolekcjonuje to, ma tak¹ kolekcjê. Jak

prawo to potraktuje? Dziêkujê bardzo. Przepra-
szam za przed³u¿enie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Odpowiem po kolei, tak jak by³y zadawane py-

tania.
Pani Arciszewska-Mielewczyk pyta³a o kwestiê

zaburzeñ popêdu. Zakres tej regulacji i œrodki,
które s¹ tutaj przewidziane, s¹ bardzo istotne, po-
niewa¿ po raz pierwszy w polskim prawie wskazu-
je siê na konkretne kryteria, na konkretny przed-
miot leczenia. Co bêdziemy leczyæ? Zaburzony po-
pêd seksualny. W jaki sposób? Psychoterapi¹, te-
rapi¹ farmakologiczn¹. Profesor Starowicz twier-
dzi, ¿e osoby z takimi zaburzeniami, które chodz¹
po ulicy, to tykaj¹ce bomby zegarowe. I dlatego
przewidujemy bardzo dolegliwy œrodek izolacyjny

w postaci zamkniêcia. Co znaczy zamkniêcie i co
znaczy zaburzenie, to trudno mi t³umaczyæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ca³a
grupa pedofilów… Ci, którzy zgwa³cili…)

(Senator Ryszard Bender: Czy na Starowiczu
mo¿na polegaæ?)

(Rozmowy na sali)
Pani Marsza³ek, czy ja móg³bym odpowiadaæ?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

pozwoliæ panu ministrowi odpowiadaæ.)
Bo bardzo chêtnie bym odpowiedzia³. Otó¿, za-

nim przejdê dalej, chcia³bym powiedzieæ, ¿e cho-
dzi o zaburzony popêd. Ten œrodek w naszym
przekonaniu ma byæ skuteczny – zobaczymy, jak
bêdzie wygl¹da³a praktyka – i ma nie naruszaæ zo-
bowi¹zañ miêdzynarodowych wynikaj¹cych z ra-
tyfikowanych przez Polskê konwencji.

A teraz kwestia, jak to rozró¿niæ. Ta regula-
cja, oprócz zmian w przepisach kodeksu karne-
go, zawiera wiele nowoœci w kodeksie postêpo-
wania karnego, dotycz¹cych w³aœnie tych kwe-
stii, o które pani senator pyta³a. Do tej pory nie
wyró¿niano w kodeksie postêpowania karnego
tak zwanej opinii seksuologicznej. Mówi³o siê
o opinii psychologa, opinii psychiatrycznej –
psychiatryczna jest nawet szczegó³owo uregulo-
wana, mówi siê o dwóch bieg³ych psychiatrach
dzia³aj¹cych niezale¿nie – a tutaj po raz pier-
wszy wprowadzamy nie tylko mo¿liwoœæ, ale
obowi¹zek zasiêgania w sprawach w³aœnie miê-
dzy innymi pedofilii, zgwa³cenia opinii nie tylko
bieg³ego psychiatry, ale równie¿ bieg³ego sek-
suologa. I na tej podstawie bêdzie nastêpowa³o
odró¿nienie tych gwa³cicieli, którzy uczynili to
dlatego, ¿e tak po prostu Ÿle chcieli, mieli tak¹
z³¹ wolê i to zrobili, bo im siê to podoba³o, ale nie
cierpi¹ na zaburzenia popêdu… Bo to rzeczywi-
œcie s¹ dwie kategorie. I te œrodki zabezpiecza-
j¹ce, które s¹ tutaj przewidziane, te przymuso-
we – w takim sensie przymusowe, ¿e jak siê im
nie poddadz¹, to bêd¹ izolowani – terapie bêd¹
stosowane wobec tych, co do których s¹d na
podstawie opinii, ekspertyzy psychiatryczno-
-seksuologicznej stwierdzi, ¿e takie zaburzenia
istniej¹. Zreszt¹ podstaw¹ decyzji s¹du, czy bê-
dzie to oœrodek zamkniêty, czy te¿ bêdzie szansa
leczenia ambulatoryjnego, bêdzie miêdzy inny-
mi to, jaki to jest rodzaj zaburzeñ, jak silne s¹ te
zaburzenia, czyli ta opinia psychiatryczno-sek-
suologiczna. Oczywiœcie bêdzie o tym wspó³de-
cydowa³o równie¿ to, jak siê zachowywa³ w wiê-
zieniu i czy poddawa³ siê terapii.

Psychiatrzy czy seksuolodzy twierdz¹, ¿e sama
terapia farmakologiczna bez psychoterapii daje
mierne efekty, ¿eby nie powiedzieæ: ¿adne. Je-
dnak wola osoby zainteresowanej, ¿eby siê leczyæ,
bêdzie bardzo istotna i to bêdzie widaæ, czy ona
rzeczywiœcie siê poddaje obu rodzajom terapii
w warunkach wiêziennych wykonywania kary po-
zbawienia wolnoœci, czy nie. I to na pewno te¿ bê-
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dzie mia³o wp³yw na ostateczn¹ decyzjê, czy wy-
chodzi na wolnoœæ i bêdzie siê leczy³a ambulato-
ryjnie, czy te¿ bêdzie izolowana w warunkach za-
k³adu zamkniêtego.

Te rozwi¹zania, w naszym przekonaniu, maj¹ za-
pewniæ skutecznoœæ tych œrodków i adresowanie
tych œrodków do tych, którzy rzeczywiœcie wykazuj¹
patologiczny, zaburzony popêd seksualny. Zabu-
rzony to jest w³aœnie inaczej patologiczny, ja nie po-
trafiê ju¿ lepiej tego zdefiniowaæ. W ka¿dym razie
o tym bêdzie decydowa³ s¹d, bo to s¹d decyduje
ostatecznie, niemniej na podstawie ekspertyzy.
Oczywiœcie ekspertyza, jak ka¿dy dowód, bêdzie
mog³a byæ krytykowana czy te¿ komentowana przez
wszystkie strony, które uczestnicz¹ w postêpowa-
niu. Jak bêd¹ w¹tpliwoœci co do tej ekspertyzy, to
trzeba bêdzie j¹ uzupe³niæ na ogólnych zasadach.
Ale po raz pierwszy jest obowi¹zek… W ogóle po raz
pierwszy w k.p.k. jest wymieniona ekspertyza sek-
suologiczna w odniesieniu do tych czynów i bêdzie
obowi¹zek jej zasiêgania.

Pan senator Rulewski zada³ ciekawe pytanie
o przepadek samochodu. Orzeczenie S¹du Naj-
wy¿szego, z którego wynika, ¿e samochód nie mo-
¿e byæ traktowany… przepraszam, Trybuna³u
Konstytucyjnego, ¿e niekonstytucyjny jest prze-
pis, w ogóle praktyka traktowania… Nie, to by³ je-
dnak S¹d Najwy¿szy. Jest uchwa³a, z której wyni-
ka, ¿e samochód nie mo¿e byæ traktowany jako
œrodek pope³nienia przestêpstwa polegaj¹cego na
prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci.
I z tym trzeba siê zgodziæ, to absolutnie s³uszne
rozumowanie S¹du Najwy¿szego. Rzeczywiœcie
przypomnia³y mi siê te praktyki lat osiemdzie-
si¹tych, bardzo powszechne, gdy chyba nawet za
wykroczenie orzekano przepadek samochodu, bo
w tym samochodzie by³a wieziona ulotka. Tutaj
oczywiœcie mamy troszeczkê inn¹ sytuacjê, bo do-
tyczy to innego przestêpstwa, niemniej jednak
nadu¿ycie logiczne jest to samo, jest to ten sam
rodzaj nadu¿ycia logicznego.

Powiem tak: my rozwa¿amy… to znaczy „roz-
wa¿amy” to za du¿o powiedziane. Ja mam w szuf-
ladzie przygotowany stosowny projekt, ale nie
wiem, czy bêdziemy go kierowaæ do dalszych prac.
Na razie trwaj¹ w Sejmie prace nad projektem po-
selskim, do którego rz¹d siê ustosunkowa³ gene-
ralnie pozytywnie, ale ma swoje wnioski maj¹ce
troszeczkê go zracjonalizowaæ. Ten projekt, nad
którym trwaj¹ prace, polega, ogólnie mówi¹c, na
rozszerzeniu obowi¹zkowego pozbawiania prawa
prowadzenia pojazdów wobec osób, które s¹
sprawcami przestêpstw prowadzenia w stanie
nietrzeŸwoœci. Jest kwestia, czy to ma byæ bez-
wzglêdna obligatoryjnoœæ, czy wzglêdna obligato-
ryjnoœæ, czy ju¿ za pierwszym razem, czy póŸniej,
w przypadku recydywy. Nad tymi kwestiami trwa-
j¹ dyskusje, w³aœnie bêd¹ trwa³y, bo jesteœmy po

pierwszym czytaniu, i w to mocno siê w³¹czamy.
A czy to ma byæ przepadek… Ja mam co do tego
w¹tpliwoœci, bo to jednak jest rodzaj nadu¿ycia.
Jest to te¿ trochê nieskuteczne, bo to rzeczywiœcie
nie jest narzêdzie przestêpstwa. Dlatego te¿ trze-
ba by wymyœliæ inn¹ podstawê, tak ¿eby nie by³o
to narzêdzie, tylko ¿eby ten przepadek by³ po pro-
stu traktowany jako dodatkowy œrodek karny.

Ale, Wysoka Izbo, s¹ tu problemy. Chocia¿by
prawa osób trzecich bêd¹cych w³aœcicielami po-
jazdu. Przecie¿ ta osoba mo¿e prowadziæ pojazd
nale¿¹cy do kogoœ innego. Bardzo czêste s¹ przy-
padki, ¿e jest w³aœcicielem w znikomym stopniu,
ma na przyk³ad 3% w³asnoœci, bo ma tak¹ umowê
z bankiem i bank finansuje, sp³aca kredyt. Co
wtedy zrobiæ? A co zrobiæ ze wspó³w³asnoœci¹
ma³¿eñsk¹? Dlaczego ten, który prowadzi³ jako
ma³¿onek, bêd¹c wspó³w³aœcicielem pojazdu, ma
byæ o wiele, o niebo lepiej traktowany ni¿ ten, któ-
ry mia³ tê przykroœæ prowadziæ jako osoba samo-
tna nale¿¹cy wy³¹cznie do niego samochód, nie
zaœ bêd¹cy przedmiotem wspó³w³asnoœci?

Natrafiamy tutaj na ca³y szereg paradoksów.
W rezultacie te regulacje, ¿eby by³y zgodne z kon-
stytucyjn¹ zasad¹ ochrony w³asnoœci, bo nie mo-
¿emy karaæ osób, które nie robi³y tego, a s¹ w³a-
œcicielami czy wspó³w³aœcicielami… Koniec koñ-
ców musimy przechodziæ na nawi¹zkê, czyli na
dodatkowy rodzaj dolegliwoœci materialnej. Rodzi
siê pytanie, czy w ogóle jest sens mówiæ o instytu-
cji przepadku samochodu, skoro mo¿emy to za-
³atwiæ nawi¹zk¹, po prostu rozszerzaj¹c stosowa-
nie nawi¹zki? To s¹ te w¹tpliwoœci. Ja projekt
mam, ale czy on bêdzie skierowany dalej, nie
wiem. Osobiœcie nie mam co do tego przekonania,
ten projekt to nie jest moje ukochane dziecko.

Pan senator Sadowski – art. 256, symbolika fa-
szystowska. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e to przestêp-
stwo jest tak zwanym przestêpstwem – w zamie-
rzeniu twórców, bo tu jest dodany ca³y nowy §2 –
kierunkowym. „Kto w celu rozpowszechniania”…
i tutaj s¹ wymienione ró¿ne czynnoœci: produku-
je, posiada, nabywa itd. Tak wiêc ten cel musi byæ
udowodniony. Praktyka s¹dowa, i nie tylko s¹do-
wa, ale i prokuratorska, wskazuje, ¿e bardzo
trudno jest udowodniæ ten zamiar kierunkowy, ¿e
w celu rozpowszechniania… Tak wiêc nie bêdzie
to takie proste i na pewno prokurator nie bêdzie
stawia³ zarzutów nikomu, kto bêdzie paradowa³
w koszulce z podobizn¹ Che Guevary. No chyba,
¿e ten ktoœ wype³ni znamiona czynu niedozwolo-
nego z §1, to znaczy bêdzie propagowa³ ustrój fa-
szystowski. Wtedy tak. Ale to musi byæ coœ wiêcej
ni¿ pojawienie siê w takiej koszulce. Czyli musi
byæ cel rozpowszechniania, co jest trudne do udo-
wodnienia.

Powiem mo¿e parê s³ów o tle prac legislacyj-
nych nad tym projektem. To by³ projekt poselski.
Chocia¿ rz¹d da³ konkretne brzmienie – brzmie-
nie, które jest tutaj, jest zaproponowane przez
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stronê rz¹dow¹ – to jednak punktem wyjœcia by³
projekt poselski. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e po-
wstaje paradoksalna sytuacja. Oczekujemy od
naszych s¹siadów… Oczywiœcie bilibyœmy na
alarm, gdyby siê okaza³o, ¿e za nasz¹ zachodni¹
granic¹ ktoœ propaguje treœci faszystowskie, sym-
bolikê faszystowsk¹ itd. Jednak otrzymujemy
sygna³y, ¿e Niemcy skar¿¹ siê na to, ¿e w Polsce
siê to propaguje, poniewa¿ wiele osób, zw³aszcza
na zachodzie, przy granicy zachodniej, uczyni³o
sobie Ÿród³em zarobku handel tymi symbolami,
tymi odznakami, tymi koszulkami. Nie mo¿emy
nie reagowaæ w takiej sytuacji. Nie mo¿e byæ tak,
¿e pokazuje siê, ¿e w Polsce te standardy w³aœci-
wego demokratycznego zachowania nie s¹ prze-
strzegane. Z tego ten przepis siê wzi¹³. Ale uspo-
kajam: za samo pojawienie siê w koszulce z tak¹
czy inn¹ podobizn¹ na pewno nie grozi odpowie-
dzialnoœæ z tego §2, bo to nie jest cel rozpowsze-
chniania, a nawet jak ten cel bêdzie, to naprawdê
udowodnienie go nie bêdzie tak¹ ³atw¹ spraw¹.

I §3 – kolekcjonowanie. Wydawa³o nam siê abso-
lutnie konieczne, ¿eby ta norma nie mia³a charak-
teru normy sztywnej, która by traci³a z pola widze-
nia dzia³alnoœæ kolekcjonersk¹, dzia³alnoœæ nauko-
w¹ i dlatego w³aœnie brzmi on w ten sposób, to jest
w §3… Przepraszam, nie mam teraz tego pod rêk¹,
bo gdzieœ zapodzia³em, ale… Ju¿ mam, ju¿ znalaz-
³em. Sprawca nie pope³nia przestêpstwa, je¿eli do-
puœci³ siê czynu zabronionego w ramach dzia³alno-
œci artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub
naukowej. Nie pope³nia przestêpstwa, czyli to jest
ca³kowity kontratyp, zwolnienie z odpowiedzialno-
œci. I nie chodzi tu nawet o niepodleganie karze, bo
niepodleganie karze to jest coœ mniejszego, przecie¿
mo¿nabyæuznanymwinnympope³nieniaprzestêp-
stwa, ale nie podlegaæ karze. Tutaj mówi siê o tym,
¿e taka osoba w ogóle nie pope³nia przestêpstwa.
Otó¿, o ile mi wiadomo, nie ma jakiejœ jednolitej de-
finicji dzia³alnoœci kolekcjonerskiej. To powszechne
regu³y jêzyka dotycz¹ce znaczenia i nasze doœwiad-
czenie ¿yciowe bêd¹ wskazywa³y na to, czy ktoœ rze-
czywiœcie jest kolekcjonerem. Jak wiem, kolekcjo-
nerzy maj¹ swoje wewnêtrzne regu³y, wrêcz prawo
zwyczajowe, najró¿niejsze zasady, których prze-
strzegaj¹ z dum¹, i osoby niewtajemniczone nie
bardzo siê w tym nieraz orientuj¹. Oczywiœcie nie
ma mowy, ¿eby kolekcjoner, który rzeczywiœcie robi
to w celach kolekcjonerskich, by³ poci¹gany do od-
powiedzialnoœci, bo to, ¿e nie pope³nia przestêp-
stwa, gwarantuje mu w³aœnie ten §3. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
Zapraszam pana senatora W³odzimierza Cimo-

szewicza.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan minister by³ ³askaw odpowiedzieæ w spo-

rym zakresie na pytania formalnie jeszcze nie za-
dane. Dziêkujê.

Chcia³bym tylko coœ uœciœliæ. Rozumiem, ¿e
z dwóch typów terapii farmakologicznej, o których
moglibyœmy mówiæ – po pierwsze, takiego, który
usuwa Ÿród³a popêdu seksualnego, i po drugie,
takiego, który obni¿a popêd seksualny – chodzi
wy³¹cznie o ten drugi rodzaj terapii, poniewa¿ ten
pierwszy by³by sprzeczny z zasad¹ nienaruszania
zdrowia osoby, o której mowa.

Czy by³by pan ³askaw poinformowaæ nas
o przyk³adach innych krajów demokratycznych,
w których tego typu przymus terapeutyczny jest
przewidywany przez ustawodawstwo? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz poproszê pana senatora Piotra Zientar-

skiego.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Chodzi mi

ozmianêdziesi¹t¹ i art. 46.S³usznieposzerzasiêup-
rawnienia pokrzywdzonego w zakresie dochodzenia
przez niego w postêpowaniu karnym odszkodowa-
nia, zadoœæuczynienia. Te¿ jestem za tym, ¿eby kar-
niœci bardziej wchodzili w cywilistykê. Ale mam pew-
n¹ w¹tpliwoœæ, Panie Ministrze, czy w sytuacji fakul-
tatywnoœci zas¹dzenia – bo skoro to jest na wniosek,
to ja rozumiem, ¿e pozew czy wniosek jest przygoto-
wany przez tego pokrzywdzonego i w odniesieniu do
naprawienia szkody, i w odniesieniu do zadoœæuczy-
nienia – nie istnieje zagro¿enie przedobrzenia, ¿e tak
powiem, i w sumie spowodowania uszczerbku dla
pokrzywdzonego, je¿eli s¹d sam zas¹dzi odszkodo-
wanie, zadoœæuczynienie, i doprowadzi to do res iudi-
cata, czyli pozbawi mo¿liwoœci dochodzenia odszkodo-
wania w procesie cywilnym, podczas gdy nie by³o wol¹
tego pokrzywdzonego… Jak wiemy, czêsto w postêpo-
waniach cywilnych na pocz¹tku sam pokrzywdzony
jeszczeniewie, ile goczekaoperacji, ile goczeka ró¿ne-
go rodzaju wydatków zwi¹zanych z leczeniem itd., itd.
Bo ja rozumiem, ¿e jeœli to jest na wniosek, to on sam
przygotowuje swoje roszczenia. Ale czy z urzêdu ma
byæzas¹dzaneprzezs¹dodszkodowanie i zadoœæuczy-
nienie, które, tak jak powiedzia³em, mo¿e naraziæ na
zarzut res iudicata, a nie bêdzie spe³nia³o oczekiwañ
pokrzywdzonego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Jeszcze jedno pytanie.
Pan senator Tadeusz Gruszka. Proszê bardzo.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym jeszcze wróciæ do

tych kwot stanowi¹cych podstawê rozró¿nienia
mienia znacznej wartoœci i mienia wielkiej warto-
œci. Czy celowe by³o ich obni¿enie w stosunku do
tego, co by³o poprzednio? Czy celowe by³o to zao-
strzenie – tak, zaostrzenie, bo to w tym uk³adzie
jest zaostrzenie granicy, gdy¿ je¿eli mówimy o œre-
dniej… Najni¿sze miesiêczne wynagrodzenie na
dzieñ dzisiejszy wynosi 1 tysi¹c 273 z³. Je¿eli mie-
nie wielkiej wartoœci jest okreœlane na 1 milion z³,
to mamy ograniczenie tego pu³apu o 276 tysiê-
cy z³. Czy by³o to celowe? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, zwi¹zane z samorz¹dami.
Chcia³bym zapytaæ o pracê, któr¹ maj¹ one przy-
gotowaæ. Wydaje mi siê, ¿e jeœli chodzi o to posta-
nowienie rz¹du, to jest jakby pó³ kroku. Bo jest
w nim mowa o tym, ¿e skazanych, którzy wykonu-
j¹ pracê, ubezpiecza siê od nastêpstw nieszczêœli-
wych wypadków – i to jest, powiedzmy, te pó³ kro-
ku. Dalsze pó³ kroku powinno polegaæ na tym, ¿e
samorz¹dom przekazuje siê kolejn¹ pulê pieniê-
dzy na wyposa¿enie tego pracownika, skazanego,
w niezbêdne ubranie robocze, w dozór, nadzór i na
zwi¹zane z tym koszty. Tymczasem tutaj rz¹d ko-
lejny ju¿ raz obci¹¿a samorz¹d dodatkowymi ko-
sztami, nie wyposa¿aj¹c go w odpowiednie finan-
sowe narzêdzia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo.
Kwestia leczenia osób wykazuj¹cych zaburze-

nia popêdu czy leczenia zaburzonego popêdu jako
œrodka zabezpieczaj¹cego. Ja w³aœciwie zwraca-
³em na to uwagê w swojej pierwszej wypowiedzi,
ale w zwi¹zku z pytaniem pana senatora Cimosze-
wicza muszê podkreœliæ, ¿e chodzi tylko o takie
przypadki, w których wystêpuje zaburzenie popê-
du, czyli nikogo nie bêdziemy pozbawiaæ popêdu
seksualnego, je¿eli on jest prawid³owo kszta³to-
wany, natomiast przewidujemy obowi¹zek pod-
dania leczeniu tych osób, co do których s¹d na
podstawie opinii bieg³ych stwierdzi, ¿e ten popêd
jest zaburzony. Jak powiedzia³em, w istocie nie
jesteœmy w stanie zapewniæ wyleczenia kogoœ, kto
nie chce siê leczyæ. Te dwie terapie powinny byæ
stosowane ³¹cznie. Ale je¿eli osoba z takimi zabu-
rzeniami nie bêdzie chcia³a siê leczyæ, je¿eli nie
skorzysta z tych terapii, to wtedy bêdzie izolowa-
na. I tu jest podstawa do izolacji w warunkach za-

k³adu zamkniêtego. Tu naprawdê chodzi wy³¹cz-
nie o terapiê zaburzeñ popêdu seksualnego i tylko
w tych wypadkach bêdzie mog³o to byæ orzeczone
przez s¹d. No i tutaj mamy dwie grupy przypad-
ków. Ustawa jest najbardziej radykalna wobec
tych, którzy dokonuj¹ zgwa³cenia pedofilskiego,
i wobec tych, którzy dokonuj¹ zgwa³cenia kazi-
rodczego. W tych wypadkach jest obowi¹zek orze-
czenia takiego œrodka, natomiast w pozosta³ych
sytuacjach, w wypadku przestêpstw o pod³o¿u
seksualnym, jest to mo¿liwoœæ, a nie obowi¹zek.
Pamiêtajmy, ¿e w warunkach zak³adu karnego
osoba, która chce, mo¿e byæ leczona i wykorzy-
staæ do tej terapii czas spêdzany w zak³adzie.

Je¿eli chodzi o inne kraje, to mam przed sob¹
takie opracowanie, bo przystêpuj¹c do prac, zba-
daliœmy oczywiœcie, jak ta sytuacja wygl¹da w wy-
branych krajach demokratycznych. I na przyk³ad
w Wielkiej Brytanii jest tak zwana kastracja che-
miczna, ale nie ma ona charakteru kary i jest
w pe³ni dobrowolna. My takiego œrodka nie mamy,
bo w naszym prawie nie ma takiej procedury. Jeœ-
li ktoœ chcia³by siê wykastrowaæ, chcia³by byæ
trwale pozbawiony popêdu, to w zasadzie takiej
procedury u nas nie ma. Ta ustawa tego nie regu-
luje, bo to jest kodyfikacja karna, a zatem regulu-
je reakcje pañstwa na przestêpstwo. W Wielkiej
Brytanii podstawê do wprowadzenia tak zwanej
kastracji chemicznej stanowi dokument z czer-
wca 2007 r. zatytu³owany „Review of the Prote-
ction of Children from Sex Offenders” i z tego do-
kumentu wynika mo¿liwoœæ zwrócenia siê zainte-
resowanego o poddanie go takiej kastracji. Pod-
stawowym typem terapii w Wielkiej Brytanii jest
terapia psychologiczna, która jest stosowana wo-
bec przestêpstw na tle seksualnym i uzupe³niana
jest terapi¹ medyczn¹.

Je¿eli chodzi o kraje, w których wystêpuje ka-
stracja chemiczna czy te¿ farmakologiczna trwa³a,
to przyk³adem jest tutaj Dania. Stosowanie takiej
kastracji zosta³o dopuszczone w 1989 r. na mocy
przepisów zawartych w nowelizacji kodeksu kar-
nego. To jest terapia antyhormonalna, polegaj¹ca
na podawaniu skazanemu odpowiedniej dawki
stosownych œrodków, i jest dobrowolna, rozpoczy-
na siê j¹ dopiero po dok³adnej analizie danego
przypadku przez psychologa i psychiatrê mini-
mum rok przed rozpoczêciem terapii. Sprawca po
poinformowaniu o ewentualnych skutkach ubocz-
nych podpisuje pisemn¹ zgodê na udzia³ w terapii.
Tak ¿e widaæ, ¿e nasze œrodki s¹ doœæ ostre, bo mó-
wimy tu o œrodkach karnych, o œrodku prawa kar-
nego, czyli o œrodku zabezpieczaj¹cym, ale jednak
– jak stara³em siê wykazaæ – poprzez sformu³owa-
nie, ¿e nie mo¿e on naruszaæ zdrowia tej osoby i ma
s³u¿yæ leczeniu zaburzonego popêdu, o œrodku.
który pozostaje w zgodzie z zasad¹ dobrowolnoœci
leczenia i z innymi zobowi¹zaniami, dotycz¹cymi
rodzaju dopuszczalnych kar, zobowi¹zaniami wy-
nikaj¹cymi z prawa miêdzynarodowego.
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Pan senator Zientarski pyta³ o zadoœæuczynie-
nie jako œrodek karny, o to, czy to czasami nie ob-
róci siê przeciwko pokrzywdzonemu, je¿eli s¹d
z urzêdu zas¹dzi je w mniejszej wysokoœci ni¿ by
to wynika³o z prawa cywilnego. Otó¿ s¹ dwie okoli-
cznoœci, które powoduj¹, ¿e ja nie widzê takiego
niebezpieczeñstwa. Po pierwsze, pokrzywdzony,
który jest niezadowolony, bo uwa¿a, ¿e s¹d nie
wzi¹³ pod uwagê wszystkich jego szkód i wszyst-
kich krzywd, mo¿e na ogólnych zasadach zaskar-
¿yæ to orzeczenie. Po drugie – opieram siê tu na
swojej wiedzy prawniczej, mogê siê myliæ, ale ra-
czej mam co do tego przekonanie – z racji tego, ¿e
jest to œrodek karny, mówi o tym art. 46, czyli na-
k³adany obowi¹zek, nie powoduje to w sferze pra-
wa cywilnego res iudicata. Jestem tego pewien.
A co powoduje? Oczywiœcie powoduje to, ¿e gdyby
pokrzywdzony po raz drugi wnosi³ sprawê – bo raz
ju¿ dosta³ œrodek karny, zadoœæuczynienie,
a wnosi³by o to samo – tym razem do s¹du cywil-
nego, to powództwo zosta³oby oddalone ze wzglê-
du na zarzut wykonania tego zobowi¹zania. By³by
tu zarzut wykonania, bo szkoda zosta³a ju¿ na-
prawiona albo zadoœæuczynienie zosta³o wyp³aco-
ne. Tak ¿e je¿eli pokrzywdzony chcia³by dostaæ to
samo w procesie cywilnym, to tego nie dostanie,
bo sprawca poka¿e wyrok s¹du karnego i udowo-
dni, ¿e ju¿ to wykona³.

Gdyby jednak okaza³o siê to, o czym mówi³ pan
senator, ¿e szkoda by³a wiêksza, to wtedy s¹d cy-
wilny w procesie cywilnym jak najbardziej móg³by
tê ró¿nicê zas¹dziæ. Nie powstaje tu res iudicata
w sensie niemo¿noœci rozpatrywania danej kwe-
stii prawnej, procesowej niemo¿liwoœci. Res iudi-
cata to jest negatywna przes³anka procesu: nie
mo¿na toczyæ procesu, bo to zosta³o ju¿ prawo-
mocnie rozstrzygniête. Tutaj nie ma takiej sytua-
cji, mo¿e byæ zarzut jedynie tej natury, ¿e zosta³o
to ju¿ w jakiejœ czêœci wykonane na podstawie wy-
roku s¹du karnego.

Pan senator Gruszka pyta³, czy celowe by³o
podniesienie granicy w odniesieniu do mienia
wielkiej wartoœci. Jest to w ogóle…

(Senator Tadeusz Gruszka: Obni¿enie.)
Obni¿enie. Tak, przepraszam, obni¿enie. Jest

to kwestia zwi¹zana z dolegliwoœci¹ finansow¹
kar. Powiem, ¿e tutaj projektodawcy starali siê ra-
czej mocno zaostrzyæ, zwiêkszyæ odpowiedzial-
noœæ, o czym œwiadcz¹ te wszystkie zwiêkszenia
wymiaru kar pozbawienia wolnoœci.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jest zao-
strzona.)

(Senator Piotr Zientarski: Tak, jest zaostrzenie.)
Tutaj jest zmiana tylko o 20%, nie wydawa³o

nam siê, aby to by³a jakaœ wielka zmiana. Jeœli
chodzi o mienie znacznej wartoœci, to chodzi³o
o to, aby by³a wyraŸna granica wyra¿ona w z³o-
tych, a nie – tak jak by³o obecnie – wartoœæ odno-

szona do stawek najni¿szego wynagrodzenia, któ-
re mog¹ siê zmieniaæ. Chodzi³o tu o sztywne, je-
dnoznaczne okreœlenie. Nie by³a to jakaœ istotna,
jak nam siê wydaje, zmiana. Szukam tych przepi-
sów. O, mam. Zrobi³em sobie nawet notatkê doty-
cz¹c¹ podwy¿szania kar grzywny, bo nie chodzi tu
tylko o jeden przepis, który przewiduje samoistn¹
grzywnê. Ta grzywna jest podniesiona z trzystu
szeœædziesiêciu do piêciuset czterdziestu stawek
dziennych, ale konsekwentnie podwy¿szamy tak-
¿e inne grzywny, grzywny kumulatywne te¿ z trzy-
stu szeœædziesiêciu do piêciuset czterdziestu,
grzywnê akcesoryjn¹, czyli obok kary w zawiesze-
niu, ze stu osiemdziesiêciu do dwustu siedem-
dziesiêciu, karê ³¹czn¹ grzywny z piêciuset czter-
dziestu do oœmiuset dziesiêciu i karê grzywny
orzeczon¹ za przestêpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu, to jest art. 309, z dwóch tysiêcy
do trzech tysiêcy. Planuj¹c te podwy¿ki, staraliœ-
my siê utrzymaæ pewn¹ wewnêtrzn¹ spójnoœæ
i proporcjê, czyli nie jest tak, ¿e w jednym przy-
padku jest to znaczne zwiêkszenie, a w drugim
niewielkie. Nie. Chcieliœmy, ¿eby pozosta³y te pro-
porcje, które by³y dotychczas, ale aby kary by³y is-
totnie zwiêkszone, i tak jest.

A jeœli chodzi o samo pytanie, to powiem, ¿e jest
to kwotowe okreœlenie mienia wielkiej wartoœci
w miejsce dotychczasowego zrelatywizowanego
w stosunku do najni¿szego wynagrodzenia. We-
d³ug naszych przeliczeñ ró¿nica wynosi 20%. Je-
dnak tak naprawdê podstaw¹ zaostrzenia kar,
zwiêkszenia odpowiedzialnoœci bêd¹ te przepisy,
które przed chwil¹ przywo³a³em, dotycz¹ce ró¿ne-
go rodzaju grzywien. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz poproszê pana senatora…
(Senator Tadeusz Gruszka: Jeszcze samo-

rz¹dy.)
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

A, jeszcze kwestia samorz¹du. W tej noweliza-
cji zrobiliœmy doœæ istotny krok, zmierzaj¹cy do
zwolnienia z pewnych obowi¹zków samorz¹du,
tak¿e innych podmiotów, nie tylko samorz¹du,
bo nie traktujemy samorz¹du na jakichœ innych
zasadach, lecz na takich zasadach, na jakich
traktujemy wszystkie inne podmioty, zatrudnia-
j¹ce osoby, wobec których jest wykonywana kara
ograniczenia wolnoœci. Mówi³em tu o przejêciu
przez Skarb Pañstwa ubezpieczenia, co jest bar-
dzo wa¿ne, ale nie zamierzaliœmy, Panie Senato-
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rze, iœæ tak daleko, ¿eby na tym etapie pañstwo
troszczy³o siê o wyposa¿enie, odzie¿ robocz¹,
ochronn¹. Przecie¿ to wszystko jest uzale¿nione
od sytuacji, w jednej gminie potrzebna jest taka
praca, w drugiej taka, w jakiejœ instytucji jeszcze
inna. To wszystko siê zmienia. Pañstwo nie mo¿e
braæ na siebie a¿ tylu zobowi¹zañ, nie staæ nas na
to, a nawet by³oby chyba nieracjonalne, ¿eby a¿
tak prowadziæ za r¹czkê. Dosz³oby do tego, ¿e
w s¹dach mielibyœmy jakieœ specjalne magazyny
z odzie¿¹ robocz¹, którymi zarz¹dzaliby kurato-
rzy i którzy wypo¿yczaliby taczki czy obuwie gu-
mowe. Nie. Wydaje mi siê, ¿e to chyba za du¿o.
Zostawmy to…

(Senator Tadeusz Gruszka: …o to chodzi³o, to
jest kwestia finansowa.)

Finansowa, ale to by³oby chyba… Chodzi nam
o to, ¿eby ta praca by³a przydatna tym, którzy za-
trudniaj¹, ¿eby by³a przydatna i nie powodowa³a
nadmiernych obci¹¿eñ, ale pokrywanie kosztów
sprzêtu, który ma s³u¿yæ osobom skazanym na
karê ograniczenia wolnoœci… Panie Senatorze,
w wiêkszoœci przypadków s³u¿y³by on innym ce-
lom. Nie rozwa¿aliœmy finansowania samorz¹dów
przez pañstwo w tak du¿ym zakresie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Tak.
Pan senator Bender, senator Piotrowicz i pani

senator Borys-Damiêcka, taka jest kolejnoœæ.
Proszê, pan senator Ryszard Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze! Chcia³bym nawi¹zaæ do bar-
dzo istotnego pytania pana senatora Sadowskie-
go. W odpowiedzi poruszy³ pan dwie kwestie, raz,
jakieœ faszystowskie emblematy, i dwa, sprawê
Che Guevary. Kwestia jest szersza i o to
chcia³bym pana zapytaæ. Faszystowskie to s¹ te
rózgi, s³ynne rzymskie rózgi. Kto u nas gdzie s³y-
sza³, ¿eby ktoœ to demonstrowa³ i za to odpowia-
da³? Myœlê, ¿e pan dokonuje niepotrzebnego skró-
tu medialnego i ³¹czy to z narodowo-socjalistycz-
nymi emblematami. Tu bym znów troszkê korygo-
wa³ to, co powiedzia³ pan senator Sadowski: nie
nazizm, ale narodowy socjalizm. Przecie¿ nazizm
jest to zbitka nieistniej¹ca, zbitka wspó³czesna po
to, a¿eby salwowaæ opinie socjalizmu, ¿eby nie
³¹czyæ go ze skrajnymi formami socjalizmu, jakim
s¹ narodowy socjalizm i komunizm.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, to s¹ pytania. Jeœli mo¿na, to uprzej-
mie…)

Tak, to s¹ pytania, dlatego o tym mówiê, bo wy-
raŸnie od tego odeszliœmy. Czy zgadza siê pan
z tym, ¿e to równie¿ trzeba umieæ rozró¿niæ? Zaró-
wno narodowy socjalizm, jak i komunizm s¹ lewi-
cowe. W zwi¹zku z tym to jest bardzo wa¿ne. Jak
pan zapatruje siê na to, ¿e jeden z inteligentniej-
szych, z bystrzejszych pos³ów skrajnej obecnie le-
wicy, pan Tadeusz Iwiñski, ostatnio chce, ¿eby ³a-
godniej traktowaæ sprawy zwi¹zane z eksponowa-
niem tych komunistycznych emblematów? Pan,
z tego, co widzê, te¿ uwa¿a, ¿e sprawê Che Gueva-
ry mo¿na spokojnie zostawiæ, a przecie¿ on rów-
nie¿ reprezentowa³ zbrodniczy od³am ruchu so-
cjalistycznego.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
dziêkujê. Trzy minuty, Panie Senatorze…)

Pytam jeszcze…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Trzy mi-

nuty ju¿ minê³y.)
…czy pan by zgodzi³ siê na to, ¿eby mogli de-

monstrowaæ u nas na przyk³ad ludzie z czerwon¹
flag¹ z sierpem i m³otem. To by³oby niemo¿liwe,
tak jak niemo¿liwe jest to, ¿ebyœmy zgadzali siê,
¿eby chodzili ludzie w brunatnych koszulach
z koalicyjk¹, które propagowa³ narodowy socja-
lizm towarzysza Adolfa Hitlera.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, teraz pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, do zadania pytania zainspiro-

wa³a mnie odpowiedŸ, jakiej pan minister udzie-
li³ na pytanie pana senatora Cimoszewicza, doty-
cz¹ca zakresu skutków leczenia pedofilów. Pyta-
nie dotyczy³o tego, czy leczenie wywo³a trwa³e
skutki, w tym jakiœ uszczerbek na zdrowiu. Od-
powiedŸ brzmia³a, ¿e nie, bo bêdzie leczony tylko
zaburzony popêd seksualny, co nale¿y rozumieæ
tak, ¿e popêd zostanie doprowadzony do normy.
Tymczasem za spraw¹ wypowiedzi wa¿nego poli-
tyka i za poœrednictwem mediów spo³ecznoœæ do-
wiedzia³a siê, ¿e oto ustawa wprowadza kastra-
cjê pedofilów. No a kastracja w moim przekona-
niu wywo³uje trwa³y skutek. Nawet wczoraj
dziennikarz pyta³ mnie o kastracjê chemiczn¹.
Kastracja wi¹¿e siê z trwa³ym skutkiem, z pozba-
wieniem popêdu. Tymczasem w odpowiedzi na
pytanie pana senatora pan minister mówi³ o do-
prowadzeniu tego zaburzonego popêdu, jak zro-
zumia³em, do normalnoœci. Myœlê, i¿ trzeba by
jednoznacznie okreœliæ, czy powiedzenie, ¿e to
kastracja, to za wiele, to tylko uproszczenie, i czy
nale¿y mówiæ o leczeniu zaburzonego popêdu,
a nie o kastracji.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
I bardzo proszê, pani senator Barbara Borys-

-Damiêcka.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³abym wróciæ do…
(Rozmowy na sali)
Mogê?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tak, tak.)
Chcia³abym wróciæ do problemu pracy osadzo-

nych. Tutaj w art. 1, zmiany czwarta, pi¹ta, szó-
sta, siódma, i w art. 3, zmiany od pierwszej do
dziesi¹tej, jest mowa o tym, ¿e mo¿e byæ wykony-
wana przez skazanych nieodp³atna, kontrolowa-
na praca na cele spo³eczne z zaznaczeniem, ¿e ko-
szty ubezpieczenia bêdzie ponosi³ Skarb Pañ-
stwa.

Moje pytanie – a nie s³ysza³am, ¿eby pad³o py-
tanie tego typu – brzmi: czy nie by³oby s³uszniej-
sze, pod wieloma wzglêdami, ¿eby osoby skaza-
ne, które bêd¹ mog³y pracowaæ i tê pracê, zak³a-
damy, otrzymaj¹, dostawa³y jednak wynagro-
dzenie? Przy czym by³aby to w dalszym ci¹gu
praca na rzecz spo³eczeñstwa. Ale na przyk³ad
w przypadku osób skazanych za niep³acenie ali-
mentów – gdyby otrzymywa³y one wynagrodze-
nie – dawa³oby to mo¿liwoœæ odprowadzania,
przeznaczenia tych pieniêdzy na rzecz osób,
którym siê te œwiadczenia alimentacyjne nale-
¿¹, lub na inne œwiadczenia wynikaj¹ce z tytu³u
osadzenia. No, ju¿ nie mówiê tu o tym, ¿e by³aby
to równie¿ mo¿liwoœæ pewnej resocjalizacji. Bo
je¿eli ktoœ otrzymuje wynagrodzenie, to jednak
odró¿nia siê od tych, którzy nie pracuj¹ i wyna-
grodzenia nie otrzymuj¹. Ja rozumiem, ¿e
Skarb Pañstwa nie mo¿e ponosiæ dalszych do-
datkowych kosztów z tytu³u œwiadczeñ poza
ubezpieczeniem, ale przecie¿ jeœli chodzi³oby na
przyk³ad o narzêdzia pracy, gdyby te narzêdzia
i odzie¿ by³y potrzebne, to Skarb Pañstwa – jak
ka¿dy pracodawca, który zapewnia je pracowni-
kowi, któremu przecie¿ p³aci – powinien równie¿
je udostêpniaæ. Dlaczego zrezygnowano z ja-
kiejœ formy odp³atnoœci w przypadkach skaza-
nych za przyk³adowo niep³acenie alimentów czy
naruszanie przepisów porz¹dkowych? Do tego
przecie¿ wiemy, ¿e kara w ramach dozoru elek-
tronicznego jeszcze nie obejmuje skazanych
w ca³ej Polsce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo.
Odpowiem w kolejnoœci, w jakiej pytania by³y

zadawane.
Pan senator Bender pyta³ o symbolikê faszy-

stowsk¹, podaj¹c tutaj przyk³ady ró¿nych sym-
boli.

(Senator Ryszard Bender: Autorytarn¹, a nie
faszystowsk¹.)

Od razu oœwiadczam, ¿e nie mam najmniejsze-
go zamiaru wypowiadaæ siê w tych kwestiach, bo
siê na tym nie znam w takim stopniu jak pan se-
nator. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o te
ogólne okreœlenia – bo one s¹ ogólne – czyli: sym-
bolika faszystowska, symbolika komunistyczna
i inna totalitarna… No có¿, prawo karne musi siê
pos³ugiwaæ pewnymi ogólnymi pojêciami. Je¿eli
bêd¹ w¹tpliwoœci, czy jakiœ element rzeczywiœcie
zawiera takie treœci, to oczywiœcie bêdzie siê zasiê-
gaæ opinii bieg³ego – historyka czy historyka myœli
politycznej, osoby, która bêdzie siê wypowiada³a
jako ekspert. Tak bêdzie w razie jakichkolwiek
w¹tpliwoœci w tej kwestii.

Pan senator Piotrowicz pyta³ o skutki leczenia,
czy wywo³a ono trwa³e skutki. To wszystko zale¿y
tak naprawdê od tej osoby, czy ona chce siê le-
czyæ, czy siê nie chce leczyæ. Je¿eli nie chce siê le-
czyæ, to rzeczywiœcie skutki terapii farmakologi-
cznej bêd¹ doœæ ograniczone. Dopóki terapia bê-
dzie trwa³a, rzeczywiœcie uzyskamy efekt, ale je¿e-
li ta osoba przestanie siê leczyæ, to rzeczywiœcie
nie bêdzie tej trwa³oœci. Niemniej, jak ju¿ mówi-
³em, tu chodzi o za³o¿enie, ¿e mamy byæ w zgodzie
ze wszystkimi zobowi¹zaniami miêdzynarodowy-
mi, o których mówiliœmy w czasie dzisiejszej de-
baty.

(SenatorStanis³awPiotrowicz: Ale czy „kastracja”
to nie jest za du¿o powiedziane? O to mi chodzi.)

Nie znam definicji kastracji, bo takiej nie ma,
przynajmniej legalnej kastracji. No, mo¿na to na-
zwaæ kastracj¹, poniewa¿ dopóki odpowiedni œro-
dek jest podawany, wystêpuje efekt w postaci ob-
ni¿enia popêdu czy wrêcz pozbawienia takiej oso-
by popêdu, i to jeszcze przez jakiœ czas. Nie ma tu
odpowiedniej definicji, wiêc mo¿na to nazwaæ ka-
stracj¹. A je¿eli chodzi o trwa³e skutki, to rzeczy-
wiœcie mo¿na je wywo³aæ u osób, które chc¹ siê le-
czyæ i co do których jest prowadzona terapia, za-
równo farmakologiczna, jak i psychologiczna. Bo
psychoterapia w po³¹czeniu z terapi¹ farmakolo-
giczn¹ rzeczywiœcie daje trwa³y efekt. Zreszt¹ spo-
tykamy siê z przypadkami, ¿e pedofile sami pro-
sz¹ o leczenie, bo maj¹ ju¿ doœæ k³opotów i po pro-
stu chc¹ sobie uporz¹dkowaæ ¿ycie. A te problemy
s¹ jak tykaj¹ca bomba zegarowa. Przecie¿ taka
osoba nie jest w stanie pokierowaæ swoim ¿yciem,
zrealizowaæ swoich celów, zwyk³ych, normal-
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nych, takich, jakie ma ka¿dy cz³owiek, bo jest po-
wodowana tym zaburzonym popêdem. I tak¹ oso-
bê rzeczywiœcie mo¿na wyleczyæ, stosuj¹c oba te
rodzaje terapii.

Pani senator Borys-Damiêcka pyta³a o wyna-
grodzenia dla osób wykonuj¹cych pracê w wa-
runkach kary ograniczenia wolnoœci. No, nigdy
nie by³o takiej sytuacji, ¿eby za tê pracê p³aco-
no, zawsze by³a to praca nieodp³atna. Czyli to
nie jest zmiana, my tutaj niczego nie zmienia-
my. Chcê za to powiedzieæ, ¿e znalezienie dosta-
tecznej liczby chêtnych, którzy staliby siê takim
podmiotem, na którego rzecz œwiadczona jest
praca, a wiêc zatrudniaj¹cym, jest bardzo trud-
ne. I to jest g³ówny powód, dla którego ta kara
ograniczenia wolnoœci jest tak rzadko – zbyt
rzadko – stosowana i w zwi¹zku z którym czêœ-
ciej jest stosowana kara pozbawienia wolnoœci.
My chcemy zmieniæ strukturê kar. Nie jesteœmy
spo³eczeñstwem bogatym, wiêc stopniowo
zwiêksza siê u nas odsetek grzywien.

Gdy badaliœmy systemy prawne, praktykê, to
zauwa¿yliœmy, ¿e kraje postkomunistyczne maj¹
zdecydowanie inne proporcje pomiêdzy karami
grzywny a karami pozbawienia wolnoœci. W Pol-
sce kara pozbawienia wolnoœci jest, ¿e tak po-
wiem, królow¹ kar… Oczywiœcie pan marsza³ek
s³usznie tu uzupe³nia, ¿e trzeba odró¿niaæ jeszcze
zawieszon¹ karê pozbawienia wolnoœci. Niemniej
jednak orzeka siê przewa¿nie karê pozbawienia
wolnoœci, a karê grzywny stosunkowo rzadko, ¿e
ju¿ pominê tu karê ograniczenia wolnoœci, któr¹
orzeka siê stanowczo za rzadko. Tak wiêc naszym
celem by³a zmiana tych proporcji. Nie propono-
waliœmy zatem ¿adnych odp³atnoœci za pracê, bo
to by jeszcze bardziej zniechêci³o ró¿ne podmioty,
które wtedy dodatkowo zaczê³yby siê zastana-
wiaæ: aha, to przyœl¹ nam tutaj skazanych, my
musimy wykonywaæ orzeczenie – bo to przecie¿
jest orzeczenie s¹du – nie mo¿emy po prostu po-
dziêkowaæ takiej osobie, jeœli ju¿ j¹ przyjmiemy,
no i jeszcze bêdziemy musieli za to p³aciæ. Tak
wiêc, z tego w³aœnie wzglêdu, nie przewidzieliœmy
tego, a tak¿e z tego wzglêdu, ¿e by³oby to sprzecz-
ne z sam¹ istot¹ kary. Istot¹ tej dolegliwoœci jest
w³aœnie to, ¿e on musi œwiadczyæ na cele spo³ecz-
ne pracê nieodp³atnie, ale w warunkach wolno-
œciowych, nie jest zamkniêty.

W zak³adach karnych mamy zatrudnianie ska-
zanych, zreszt¹ jest specjalna ustawa, która doty-
czy zatrudnienia skazanych, i równie¿ jest to wiel-
ki problem. Skazani by chcieli byæ zatrudnieni, bo
zarobiliby pieni¹dze, byliby jakoœ wykorzystani,
mieliby inne poczucie w³asnej wartoœci, w³asnej
godnoœci, jest te¿ kwestia czasu… Przede wszyst-
kim jest to kwestia pieniêdzy, mieliby po prostu za
to pieni¹dze. Ale ogromnie trudno to zrealizowaæ.
S¹ specjalne kategorie podmiotów zatrudnia-

j¹cych, przywiêzienne zak³ady pracy, jednak to
wszystko ogromnie du¿o kosztuje. To jest ca³a
wielka operacja i organizacyjna, i finansowa, ¿eby
doprowadziæ do zwiêkszenia liczby zatrudnio-
nych wiêŸniów. Ale istota kary pozbawienia wol-
noœci polega w³aœnie na pozbawieniu wolnoœci,
czyli na tym, ¿e ta osoba jest zamkniêta i jest je-
dnak w zak³adzie karnym. Tu mamy osobê, która
jest na wolnoœci – mówiê o karze ograniczenia
wolnoœci – generalnie mo¿e robiæ wszystko, co
chce, z pewnymi wyj¹tkami, bo na tym polega
ograniczenie, i tym wyj¹tkiem jest to, ¿e musi wy-
konywaæ tê nieodp³atn¹ pracê na cele spo³eczne.
I z tych wzglêdów nie rozwa¿aliœmy takiej zmiany.
By³aby to rzeczywiœcie doœæ radykalna zmiana,
nigdy nie by³o takiej sytuacji, ¿eby z kar¹ ograni-
czenia wolnoœci wi¹za³ siê obowi¹zek pracy od-
p³atnej. Ale gdybyœmy osi¹gnêli postêp w dziedzi-
nie popularyzacji kary ograniczenia wolnoœci po-
legaj¹cej na pracy, to niewykluczone, ¿e rzeczywi-
œcie moglibyœmy rozwa¿aæ kolejne kroki, ¿eby je-
szcze tê karê przekszta³caæ. Na razie nie planowa-
liœmy tego, s¹dz¹c, ¿e to spowodowa³oby odwrot-
ny skutek w postaci obawy tych, którzy zatru-
dniaj¹, ¿e jeszcze bêd¹ musieli p³aciæ za to. Je-
dnak œrodki ochrony, odzie¿ ochronn¹, wszystko
inne musi zapewniæ ten zatrudniaj¹cy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pana senatora Skorupê poproszê o ostatnie py-

tanie, jeœli nie ma innych.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, otó¿ pojawi³ siê ostatnio nowy

typ przestêpstw, tak zwane wykorzystanie inter-
netu do celów przestêpczych. Mam tu na myœli
obra¿anie ludzi, grup etnicznych, prezentowanie
postaw ksenofobicznych, u¿ywanie wulgaryz-
mów, przekleñstw w portalach elektronicznych.
Czy jest opracowywany projekt ustawy okreœla-
j¹cy konsekwencje dla w³aœcicieli portali elektro-
nicznych, którzy maj¹ techniczne mo¿liwoœci
usuwania wpisów, komentarzy, a tego œwiado-
mie nie robi¹, tylko dopuszczaj¹ do takich prze-
stêpstw, jak te¿ dla dokonuj¹cych takich wpisów
w komentarzach osób, które nawet ujawniaj¹
czasami imiona i nazwiska? Kiedy spo³eczeñ-
stwo, kiedy my, Polacy doczekamy siê takiej
zmiany kodeksu karnego, aby takie postawy gro-
zi³y konkretnymi konsekwencjami karnymi?
Dziêkujê.

42. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego,

108 ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu Z. Wrona)



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

To bardzo skomplikowane…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Odpowiadam, ¿e ju¿ gro¿¹. Gro¿¹ ka¿demu, kto

wykorzystuje internet w celu pope³nienia przestêp-
stwa, niezale¿nie od tego, czy to bêdzie zniewaga,
czy znies³awienie, czy te¿ publiczne zniewa¿enie
grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej
przynale¿noœci narodowej, etnicznej, rasowej, wy-
znaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowoœci,
ka¿demu, kto z takich powodów… Naruszenie nie-
tykalnoœci przez internet nie wchodzi w grê. Ale je-
¿eli bêdzie zniewa¿enie grupy – to jest art. 257 – to
bêdzie to kara pozbawienia wolnoœci do trzech lat,
a je¿eli bêdzie to pomówienie czy zniewaga konkret-
nej osoby, to s¹ inne przepisy w kodeksie karnym.
Tak ¿e co do objêcia ochron¹ muszê uspokoiæ pana
senatora, ¿e jest ochrona karna.

Problem tkwi w udowodnieniu, tu jest problem.
Internet to jest tak dostêpne medium, a liczba
osób korzystaj¹cych z niego jest tak ogromna, ¿e
wykazanie, ¿e to konkretna osoba uczyni³a obraŸ-
liwy wpis, czasami jest pewnym problemem. Ale
to ju¿ jest kwestia dowodowa. Znane mi s¹ przy-
padki w³aœnie procesów o znies³awienie, które by-
³o pope³nione z wykorzystaniem internetu. Wiem,
¿e te wszystkie fora rz¹dz¹ siê swoimi prawami, s¹
pewne regu³y, s¹ regulaminy, s¹ usuwane pewne
wpisy. Tak ¿e oprócz tej mo¿liwoœci dzia³alnoœci
stricte karnej jest te¿ dzia³alnoœæ administracyj-
na, zwi¹zana z administrowaniem portalami, i to
te¿ nale¿y robiæ.

Byæ mo¿e jest kwestia odrêbnej wa¿nej debaty
na temat kontroli internetu – tak ogólnie to sobie
nazwijmy. Ta ustawa wprost w te kwestie nie inge-
ruje, z wyj¹tkiem przestêpstwa groomingu, to jest
molestowania seksualnego przez internet, uma-
wiania siê albo pochwalania pedofilii. To jest wy-
raŸnie okreœlone przestêpstwo, którego znamie-
niem jest wykorzystanie sieci internetowej. I rów-
nie¿ to przestêpstwo rozpowszechniania bez zgody
wizerunku nagiej osoby mo¿e byæ… Te¿ jest napi-
sane, ¿e z wykorzystaniem ró¿nych mediów, a wiêc
mo¿e to byæ równie¿ internet. Tak ¿e na pewno
kontrola internetu – zreszt¹ co jakiœ czas przetacza
siê taka dyskusja przez prasê – jest problemem nie
tylko prawa karnego, ale mo¿e bardziej w³aœnie
prawa administracyjnego, bo jest pytanie, na ile
mamy, i kto ma to robiæ, kontrolowaæ wolnoœæ s³o-
wa i jakie sankcje, bo tu nie chodzi tylko o sankcje
karne, ale równie¿ administracyjne, organizacyj-
ne, mamy podejmowaæ w sytuacji stwierdzenia ta-
kich dzia³añ, o jakich pan senator mówi³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I jeszcze pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Najpierw chcia³bym przeprosiæ, ¿e wprowadzi-

³em w b³¹d i Wysok¹ Izbê, i pana ministra. Pan mi-
nister mia³ racjê, ¿e przepadku dotyczy³o orzecze-
nie S¹du Najwy¿szego. Ja to pomyli³em z nowsz¹
spraw¹, równie¿ wa¿n¹ z punktu widzenia tego
kodeksu. Mianowicie 24 wrzeœnia Trybuna³ Kon-
stytucyjny orzek³, ¿e zabór prawa jazdy z tytu³u
nierealizowania œwiadczeñ alimentacyjnych, co
ma przecie¿ wp³yw na karalnoœæ tych osób… Try-
buna³ podwa¿y³ to, nie wiem, czy co do zasady, czy
co do techniki. I w³aœnie chodzi o stanowisko
rz¹du, bo to by³ istotny element walki, za przepro-
szeniem, z osobami uchylaj¹cymi siê od œwiad-
czeñ alimentacyjnych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Jak kierowca utraci³ prawo jazdy, to nie móg³

zarabiaæ i p³aciæ alimentów.
(Senator Jan Rulewski: No w³aœnie.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Pozwolê sobie zabraæ g³os w dyskusji.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo!
Zawsze z du¿ym niepokojem oczekujê noweli-

zacji kodeksu karnego. Jest tu bowiem tego ro-
dzaju kwestia, ¿e wszelkie zmiany bardzo trudno
przenikaj¹ do œwiadomoœci spo³ecznej i w zwi¹z-
ku z tym zbyt czêste wyrywkowe zmiany raczej
psuj¹ kodeks karny, ni¿ go ulepszaj¹. Tak to po
prostu jest. Kodeks karny powinien byæ ustaw¹,
która bardzo d³ugo funkcjonuje, a¿eby obywatele
doskonale mogli poznaæ jego treœæ i jego zastoso-
wanie. St¹d z du¿¹ przyjemnoœci¹ przyj¹³em to, ¿e
przed³o¿ona nowelizacja nie zawiera ¿adnych re-
wolucji, ¿e jest, powiedzia³bym, dosyæ ograniczo-
na i ¿e spe³nia rzeczywiœcie wymogi naprawienia
prawa, a nie jest, ¿e tak powiem, koncertem ¿y-
czeñ, jakie ju¿ wielokrotnie obserwowaliœmy, na-
wet na tej sali. Z tego powodu pozytywnie oceniam
nowelizacjê.

Chcia³bym zwróciæ uwagê zw³aszcza na jedn¹
sprawê, która bardzo, ¿e tak powiem, jest po myœli
naszej komisji praw cz³owieka i praworz¹dnoœci.
Otó¿ w³aœciwie po raz pierwszy ujrza³a œwiat³o
dzienne jakaœ realna mo¿liwoœæ wykonywania kar
wolnoœciowych. To by³a nasza, ¿e tak powiem,
idea przewodnia i wielokrotnie organizowaliœmy
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konferencje dotycz¹ce w³aœnie kar wolnoœcio-
wych i œrodków probacyjnych. To by³a w jakiejœ
mierze myœl przewodnia naszej komisji. A tutaj po
raz pierwszy mamy realn¹ mo¿liwoœæ wykonywa-
nia kar ograniczenia wolnoœci. Ta nowelizacja,
która znalaz³a siê w kodeksie karnym wykonaw-
czym, zas³uguje na du¿e uznanie, poniewa¿ zapi-
sanie kary ograniczenia wolnoœci i w³aœciwie nie-
sprecyzowanie, kto tê karê ma wykonywaæ, w jaki
sposób i w jakich warunkach, to jest naprawdê
du¿y krok naprzód. Nie bêdzie to pewnie proste,
bêdzie to dosyæ trudne, trzeba bêdzie ileœ lat po-
czekaæ, a¿ to zacznie rzeczywiœcie funkcjonowaæ,
ale na pewno jest to krok w dobr¹ stronê.

Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na jedno, mia-
nowicie na to, ¿e wykonywanie kary ograniczenia
wolnoœci pod nadzorem, poprzez kuratelê wyma-
ga równie¿, niezawartych ju¿ w ustawie, œrodków
materialnych. Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na
to, ¿e kodeks z 1997 r., na który sypa³y siê takie
gromy, w zasadzie by³ zupe³nie dobrym kodek-
sem. Poza jedn¹ spraw¹ – co prawda w ogromnej
mierze uwzglêdnia³ w³aœnie œrodki wolnoœciowe,
ale w³aœciwie nie by³o mo¿liwoœci ich realizowa-
nia, w zwi¹zku z czym ten kodeks uchodzi³ za
nadmiernie liberalny. Rzeczywiœcie, liberalizm
rozwi¹zañ nale¿y w jakiœ sposób kojarzyæ z real-
nymi mo¿liwoœciami pañstwa wykonywania tych
kar. Je¿eli tego nie ma, to powstaje sytuacja, jaka
w³aœciwie u nas zaistnia³a, to znaczy, ¿e orzeka siê
karê pozbawienia wolnoœci, a w szeœædziesiêciu
procentach przypadków, mniej wiêcej tylu, kara
ulega zawieszeniu. Z punktu widzenia przestêpcy
jedyny dyskomfort polega tylko na tym, ¿e musi
on przez parê dni posiedzieæ na nudnym posie-
dzeniu s¹du, a potem wychodzi w³aœciwie jako
nieukarany, bo i co z tego wynika. Liczba kurato-
rów jest tak niska, ¿e wszelkie dodatkowe dolegli-
woœci s¹ w³aœciwie niewykonywane. Teraz na-
prawdê pojawia siê mo¿liwoœæ wykonywania kary
ograniczenia wolnoœci i jest to, w moim przekona-
niu, du¿y sukces tej nowelizacji.

Je¿eli chodzi o tak zwane z³e strony, to ja
chcia³bym zakwestionowaæ, i to w sposób bardzo
zasadniczy, likwidacjê kategorii wystêpków
o charakterze chuligañskim. Proszê pañstwa,
w moim przekonaniu wystêpki o charakterze
chuligañskim s¹ przestêpstwami o bardzo zasa-
dniczym znaczeniu – s¹ to wystêpki, s¹ to prze-
stêpstwa przeciwko zasadom wspó³¿ycia spo³ecz-
nego. Czêsto s¹ to czyny mo¿e nie a¿ tak bardzo
groŸne, ale ich sens jest jeden – lekcewa¿enie za-
sad wspó³¿ycia spo³ecznego. I, proszê pañstwa, to
siê obecnie nasila. Dlatego w moim przekonaniu
rezygnacja z kategorii wystêpków o charakterze
chuligañskim jest ca³kowicie nie na miejscu i nie
wiem, czym w gruncie rzeczy jest ona spowodowa-
na. Je¿eli chodzi o badania socjologiczne doty-

cz¹ce chuligañstwa, to maj¹ one w Polsce piêkn¹
w gruncie rzeczy kartê – zaczynaj¹ siê od Czapo-
wa, od Podgóreckiego, te nazwiska maj¹ swoje
znaczenie w socjologii prawa. Tak ¿e kwestia zba-
dania zjawiska, opisania zjawiska jest w³aœciwie
rozwi¹zana, istnieje równie¿ obszerne orzeczni-
ctwo S¹du Najwy¿szego w tej sprawie. Po co to lik-
widowaæ, to zupe³nie nie rozumiem, nie ma po te-
mu ¿adnych przyczyn. W sytuacji, kiedy coraz
bardziej lekcewa¿one s¹ w³aœnie, i to powtórzê,
zasady ¿ycia spo³ecznego, wspó³¿ycia spo³eczne-
go po prostu dla lekcewa¿enia tych zasad, jest to
zupe³nie pozbawione celu.

Dlatego ja w swojej poprawce przywracam ka-
tegoriê wystêpków o charakterze chuligañskim
w pe³nym zakresie zarówno, jeœli chodzi o kodeks
karny, jak i w kilku drobnych kwestiach doty-
cz¹cych kodeksu postêpowania karnego, a wiêc
na przyk³ad tam, gdzie zatrzymanie nie jest obli-
gatoryjne w postêpowaniu przyspieszonym. Uwa-
¿am bowiem, ¿e w wypadku czynów chuligañ-
skich takie zatrzymanie powinno byæ obligatoryj-
ne. No bo przepraszam bardzo, có¿ z tego, ¿e ko-
muœ, kto lekcewa¿y zasady prawa, wrêczy siê
wezwanie do s¹du? On sobie zwyczajnie pójdzie
i bêdziemy go szukaæ przez nastêpne lata, a¿ wre-
szcie wszystko siê przedawni. No przepraszam
bardzo, ale to nie ma sensu. Podobnie, je¿eli w po-
stêpowaniu przyspieszonym zapad³ wyrok, nawet
poni¿ej roku, to powinien byæ stosowany areszt
tymczasowy, to znaczy, art. 259 §3 nie powinien
siê w tym wypadku stosowaæ. Proszê pañstwa,
moja filozofia jest taka, ¿e chuligañstwo mo¿na
zwalczaæ nie surowoœci¹ kar, ale ich nieuchron-
noœci¹. I to jest kwestia zasadnicza. Wystarczy pó³
roku, takie pó³ roku, kiedy bêdzie wykonane real-
nie… Dlatego ja tak wysoko ceni³em s¹dy wojsko-
we, które sobie z tym radzi³y. Zapada³y drobne
wyroki, ale by³ nadzór dowódcy i niewielka kara,
nied³ugi areszt. To by³a ta skuteczna metoda wal-
ki z drobnymi przestêpstwami, które pojawiaj¹
siê po prostu w okresie dojrzewania cz³owieka,
w tak zwanym okresie cielêcym. A wiêc to s¹ te
moje zasadnicze poprawki.

Proszê pañstwa, mam jeszcze dwie poprawki,
z których jedna dotyczy art. 213, to znaczy, mówi-
my w tym momencie o pomówieniu. Art. 213
stwierdza, ¿e nie podlega siê karze, je¿eli przed³o-
¿ona informacja by³a prawdziwa i mia³a na wzglê-
dzie dobro publiczne, interes spo³eczny. Tam wy-
mienia siê równie¿, i chyba s³usznie, ¿e dowodu
prawdy nie przeprowadza siê w wypadku, kiedy
pomówienie dotyczy³o kwestii prywatnych b¹dŸ
te¿ sytuacji rodzinnej. Jest to w moim przekona-
niu s³uszne ze wzglêdu na to, ¿e czêsto osoby pub-
liczne staj¹ siê ofiarami dzia³añ czysto sensacyj-
nych, takich, które z punktu widzenia interesu
spo³ecznego s¹ w³aœciwie pozbawione jakiegokol-
wiek sensu. Co ja tutaj kwestionujê? Kwestionujê
proszê pañstwa… Tam jest powiedziane, ¿e do-
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wód prawdy przeprowadza siê, gdy informacja
spowodowana jest tym, ¿e dane zachowanie mo¿e
zagra¿aæ ¿yciu, zdrowiu lub powodowaæ demora-
lizacjê nieletnich. S³usznie, w tym momencie
mo¿na przeprowadzaæ dowód prawdy. Ale nie ma
tam jednej sprawy, któr¹ uwa¿am za niezwykle
wa¿n¹ – nie ma po prostu kwestii interesu pañ-
stwa. Wydaje siê, ¿e nawet prywatne i rodzinne
zachowania mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla pañ-
stwa.

Proszê pañstwa, na przyk³ad afera ministra
Profumo No ¿e mia³ kochankê to jego prywatna
sprawa. Ale to, ¿e minister obrony Wielkiej Bryta-
nii mia³ wspóln¹ kochankê z oficerem KGB, to ju¿
nie jest sprawa prywatna, to ju¿ jest kwestia bez-
pieczeñstwa pañstwa. Jak premier Berlusconi
prowadzi rozwi¹z³y tryb ¿ycia, to mo¿na uwa¿aæ,
¿e jest to jego prywatna sprawa. Ale nie mo¿na za-
pominaæ, ¿e tego rodzaju zachowania rodz¹ ko-
rupcjê, nepotyzm, powoduj¹ lekcewa¿enie pew-
nych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Je¿eli to do-
tyczy osób, które stwarzaj¹ równie¿ niebezpie-
czeñstwo przenikniêcia ró¿nych struktur wywia-
dowczych… Wydaje siê, ¿e w zwi¹zku z tym
w art. 213 poza tymi przes³ankami pozwalaj¹cymi
na przeprowadzenie dowodu prawdy powinno byæ
wpisane zagro¿enie bezpieczeñstwa pañstwa. To
jest druga kwestia.

I trzecia kwestia, któr¹ podnoszê, to jest sprawa
przekroczenia obrony koniecznej, czyli uznania…
Je¿eli obrona konieczna zosta³a przekroczona
w wyniku strachu b¹dŸ wzburzenia, to nie podlega
siê karze. I o tym orzeka prokurator. Proszê pañ-
stwa, ja mam co do tego pewne w¹tpliwoœci. Przy-
k³adowo, kiedy mamy do czynienia z zabójstwem
w afekcie, to takie okolicznoœci nie s¹ brane pod
uwagê. Wzburzenie oczywiœcie powoduje z³ago-
dzenie kary, ale sprawa i tak jest rozpatrywana
przez s¹d. I muszê powiedzieæ, ¿e czêsto te sprawy
nie s¹ wcale takie proste. By³a taka sprawa, ¿e ktoœ
zabi³ z³odzieja, który krad³ przewody miedziane.
I to nawet nie na terenie posesji, na której ten ktoœ
mieszka³. Jest to ewidentne przekroczenie obrony
koniecznej i wcale nie jestem pewien, czy to siê po-
winno koñczyæ na etapie prokuratorskim. Co pra-
wda, istnieje mo¿liwoœæ w tej chwili zaskar¿enia
ka¿dego postanowienia prokuratorskiego do s¹du.
Osoba pokrzywdzona mo¿e tego dokonaæ. Ale nie
jestem pewien, czy niekaralnoœæ z tytu³u przekro-
czenia obrony koniecznej jest s³uszna.

Proszê pañstwa, to w zasadzie jest chyba wszy-
stko, co pañstwu chcia³em przedstawiæ. Jest jesz-
cze pewien drobiazg, ale ju¿ bez wiêkszego zna-
czenia. Widaæ, jak dzia³aj¹ kwotowe okreœlenia
zawarte w kodeksie karnym. Otó¿ wiemy, ¿e staw-
ka dzienna wynosi od 10 z³ do 40 z³. Proszê pañ-
stwa, to by³o napisane w roku 1997. Dziœ stawka
dzienna w wysokoœci 10 z³ jest po prostu œmie-

szna. I w zwi¹zku z tym ja proponujê drobn¹ po-
prawkê. I tak s¹dy bêd¹ orzeka³y wymiar grzywny,
ale proponujê, ¿eby temu przywróciæ zdrowy roz-
s¹dek i wprowadziæ stawkê w wysokoœci chocia¿
40 z³, czyli jak¹œ tam czêœæ najni¿szego wynagro-
dzenia. Chodzi o to, ¿eby to by³o w granicach roz-
s¹dku; kiedy ta stawka wynosi 10 z³, to jest to na-
prawdê œmieszne. Ale to jest tylko kwestia œmie-
sznoœci, ja nie myœlê, ¿eby to powodowa³o jakieœ
powa¿ne zaburzenie w funkcjonowaniu tego prze-
pisu. I tak zredagowane poprawki przedk³adam.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
A teraz g³os zabierze pan senator Czelej.
(Rozmowy na sali)
Wobec tego pan senator Zientarski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Ja zabieram g³os po to, ¿eby daæ wyraz pe³nej

akceptacji rozwi¹zañ, które znalaz³y siê u nas po
d³ugim procesie legislacyjnym. Z punktu widzenia
praktycznego to dobrze, ¿e skumulowano i kwestie
materialne, i proceduralne; dobrze, ¿e nie robi siê
tego na raty. Przecie¿ wiemy z praktyki, ¿e za ka¿-
dym razem, kiedy dochodzi do nawet najdrobniej-
szej zmiany, trzeba drukowaæ nowe kodeksy kar-
ne, kodeksy postêpowania itd. To rodzi niepew-
noœæ, czy akurat dany kodeks jest aktualny. A wiêc
to, ¿e a¿ tak szeroki zakres, i problematyka mate-
rialna, i proceduralna, zosta³ objêty tymi noweliza-
cjami, uwa¿am za bardzo pozytywny objaw.

Cieszê siê szczególnie, bownaszymBiurzeLegis-
lacyjnymoko³o roku le¿a³amojapoprawka.Niewie-
dzia³em nawet o tym, ¿e ona by³a procedowana
w Sejmie, póŸniej siê o tym dowiedzia³em. Chodzi
o likwidacjê dolnego progu wynosz¹cego szeœæ mie-
siêcy w przypadku warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia. Rzeczywiœcie jest to bardzo s³uszna
nowelizacja. Proszê pañstwa, na ostatnim posie-
dzeniu mówiliœmy o problemach zwi¹zanych z nad-
miernym zagêszczeniem, z problematyk¹ minimal-
nego metra¿u, jeœli chodzi o zagêszczenie. Minister-
stwo Sprawiedliwoœci przedstawia ró¿ne problemy,
a tak¿e ró¿ne propozycje wyjœcia z sytuacji. Ale
uwa¿am, ¿e stosowanie instytucji warunkowego
przedterminowego zwolnienia jest bardzo wa¿n¹
kwesti¹, oczywiœcie racjonalne stosowanie. Nie do-
strzeg³em racjonalizmu w sytuacji, kiedy spotka-
³em w zak³adzie karnym skazanego, który odbywa³
karê roku i czterech miesiêcy pozbawienia wolnoœci
i po siedmiu miesi¹cach móg³ z tego skorzystaæ,
i skazanego, który otrzyma³ karê siedmiu miesiêcy
pozbawienia wolnoœci, czyli o po³owê krótsz¹, ale
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nie móg³ skorzystaæ z warunkowego zwolnienia.
Przygotowanie procedury warunkowego zwolnienia
trwa miesi¹c, w zwi¹zku z tym musia³ te siedem
miesiêcy odsiedzieæ, podobnie jak, jak ten, który
uzyska³ karê dwukrotnie wy¿sz¹. To czêsto nawet
nie by³o zgodne z wewnêtrznym poczuciem spra-
wiedliwoœci siedz¹cych w jednej celi. Pamiêtam,
sk¹d to siê wziê³o. S¹ teorie resocjalizacji uznaj¹ce,
¿e najkrótszy okres resocjalizacji trwa szeœæ miesiê-
cy. W tej chwili od tych teorii odst¹piono. I to jest
bardzo s³uszne.

I inna kwestia zwi¹zana z warunkowymi zwolnie-
niami.Coprawda, toniewi¹¿esiêbezpoœrednio z tym
problemem, ale poœrednio tak. Uwa¿a³em, ¿e te kary,
które zosta³y ustalone w zwi¹zku z dozorem, z tak
zwanymi obr¹czkami, ten w¹ski zakres, do roku…
Mówi³em o tym w poprzedniej kadencji, mo¿na to
sprawdziæ. By³em i jestem za dozorem, ale nie wobec
osób z karami do roku, bo w ich przypadku powinno
byæ stosowane warunkowe przedterminowe zwolnie-
nie. Dozór elektroniczny powinien byæ stosowany
przede wszystkim w sytuacjach probacyjnych, kiedy
mamy do czynienia z przestêpstwami przeciwko ro-
dzinie, kiedy orzeczony zosta³ zakaz zbli¿ania, kiedy
dochodzi³o do gróŸb karalnych. Notabene ten system
jest o wiele tañszy, bo na komórkê. Mówiê o tym tak
na marginesie, bo to te¿ jest zwi¹zane z problemem
warunkowych przedterminowych zwolnieñ. Uwa-
¿am, ¿e osoby z krótkoterminowymi karami tym bar-
dziej zas³uguj¹ na warunkowe przedterminowe zwol-
nienie. Skoro s¹d orzek³ w ich przypadku tak ³agodn¹
karê, toznaczy, ¿eanistopieñszkodliwoœcispo³ecznej
czynu, ani wzglêdy podmiotowe nie uzasadnia³y su-
rowszego traktowania skazanego.

Na aprobatê zas³uguje te¿ pkt 10 w art. 46,
w którym poszerza siê w sposób istotny upra-
wnienia pokrzywdzonego w zakresie dochodzenia
przez niego w postêpowaniu karnym odszkodo-
wania i zadoœæuczynienia. Jest to kwestia bardzo
istotna. Przecie¿ nam zale¿y na tym, ¿eby nie
mno¿yæ statystyki s¹dowej, nie przekazywaæ do
wydzia³ów cywilnych spraw, które rzeczywiœcie
mog¹ byæ szybko za³atwione. Nie tylko chodzi o in-
teres pokrzywdzonego… Szybkie otrzymanie pie-
niêdzy to jest interes pokrzywdzonego. Ale i wy-
miaru sprawiedliwoœci, bo chodzi o to, ¿eby nie
mno¿yæ tych spraw. D¹¿ymy to tego, ¿eby sêdzio-
wie karniœci, ¿e tak powiem, nie mieli a¿ takiego
dystansu do cywilistyki i ¿eby z t¹ cywilistyk¹ siê
stykali w kwestiach odszkodowawczych. Uwa-
¿am, ¿e to bardzo s³uszny kierunek.

Na akceptacjê zas³uguj¹ tak¿e zmiany doty-
cz¹ce kwestii zwi¹zanych z zaburzeniami prefe-
rencji seksualnych, ich konsekwencjami i lecze-
niem. Sporo o tym mówiliœmy i sporo us³yszeliœ-
my w odpowiedziach na pytania. Uwa¿am, ¿e
wszystkie kwestie zwi¹zane z prawami cz³owieka
s¹ tutaj zabezpieczone.

Tak naprawdê w¹tpliwoœci mo¿e budziæ tylko
kwestia zlikwidowania instytucji czynu o charakte-
rze chuligañskim. Sam przez wiele, wiele lat, jako
obroñca, mia³em spor¹ praktykê w sprawach z tego
zakresu i rzeczywiœcie wiele okolicznoœci, bo i ra-
¿¹ce lekcewa¿enie, i dzia³anie bez powodu, i publi-
cznoœæ dzia³ania… Ale widzimy, ¿e te zmiany id¹
w kierunku rozszerzenia uznania sêdziowskiego,
tak¿e co do grzywien, które zaczynaj¹ siê bardziej
urealniaæ. Ja myœlê, ¿e kwestie dotycz¹ce progu,
ten próg 1 miliona z³, a to jest przecie¿ dolna grani-
ca, powtarzam, dolna granica… W odczuciu spo³e-
cznym 1 milion z³ to wielka szkoda. I myœlê, ¿e w od-
czuciu spo³ecznym jest to w istocie poszerzenie, bo
ta wielka szkoda bêdzie teraz nie od 1 miliona
200 tysiêcy z³, tak jak by³o, tylko od 1 miliona z³. Ale
przecie¿ musi byæ poszerzony równie¿ katalog grzy-
wien. I tu siê zgadzam z uwagami pana marsza³ka
co do dolnej granicy stawki dziennej. Myœlê, ¿e to
jest pewien anachronizm, trzeba bêdzie siê nad tym
zastanowiæ, bo faktycznie w praktyce ju¿ siê tego
nie stosuje, idzie siê w kierunku rozszerzenia uzna-
nia sêdziowskiego. I wracaj¹c do kwestii likwidacji
instytucji czynu o charakterze chuligañskim chcê
powiedzieæ, ¿e ja rozumiem, ¿e sêdziowie na pewno
te okolicznoœci bêd¹ brali pod uwagê przy okreœla-
niu wymiaru kary, nie bêdzie to jednak wymaga³o
specjalnej zmiany przy ustalaniu kwalifikacji czy
uzasadniania przez prokuraturê, szczególnie…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie, ale jest
k.p.k., jest k.p.k., i to jest bolesne.)

Jest k.p.k. Ja jestem generalnie zwolennikiem
szybkiego postêpowania. Wiele instytucji obser-
wujê od wielu, wielu lat. Sporo czyta³em na temat
kwestii dobrowolnego poddania siê karze, na
wzór amerykañski. Kiedyœ to u nas by³o nie do po-
myœlenia. Ale sytuacja siê zmieni³a i okazuje siê,
¿e w praktyce ta forma orzeczenia siê sprawdza
i jest coraz wiêkszy procent… A to przecie¿ wp³y-
wa na szybkoœæ postêpowania. I ja jestem za szyb-
koœci¹ postêpowania.

Nie jestem jednak za s¹dami dwudziestocztero-
godzinnymi, uwa¿am za s³uszne stwierdzenie, ¿e
te s¹dy to by³ tylko chwyt propagandowy, proszê
pañstwa, i z tym ju¿ dawno nale¿a³o skoñczyæ. Bo
oczywiœcie trzeba staraæ siê szybko koñczyæ postê-
powania, ale nie nale¿y mno¿yæ niepotrzebnych
kosztów. A koszty by³y, proszê pañstwa, olbrzy-
mie. Ja podam tylko jeden przyk³ad. Prokuratura
na moim terenie musia³a przywieŸæ pijanego rowe-
rzystê z terenu Dar³owa do prokuratury do S³awna
i póŸniej z prokuratury w S³awnie zawieŸæ go do
s¹du w Koszalinie, a to s¹ koszty. Nie mówi¹c ju¿
o tym, ¿e obligatoryjna obrona jest tak naprawdê
zbêdna, proszê pañstwa, i mówiê to jako obroñca.
I tu siê z tym rozwi¹zaniem zgadzam. Ale te krótkie
terminy – bo to nie s¹ sprawy, które siê ci¹gn¹
w nieskoñczonoœæ, to nie s¹ przestêpcy, którzy bê-
d¹ uciekali siê do jakichœ wybiegów w rodzaju cho-
roby czy czegoœ innego… Z regu³y to s¹ drobne
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przestêpstwa i w takich sprawach postêpowanie
oczywiœcie powinno trwaæ krócej. I tutaj ta idea jest
zachowana. A sztywne gorsety powoduj¹, ¿e kosz-
ty s¹ niewspó³mierne, i na to nas chyba nie staæ,
zreszt¹ niczemu to nie s³u¿y. Dlatego uwa¿am, ¿e
propozycje tych zmian, które zosta³y przeprowa-
dzone, zas³uguj¹ na akceptacjê. Dziêkuj¹ bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zasadzie nie zabiera³bym g³osu, gdyby nie osta-

tnie stwierdzenie pana senatora Zientarskiego. Myœ-
lê, ¿e wszystko, co istotne, zosta³o ju¿ powiedziane
przez senatorów sprawozdawców, tak¿e przeze
mnie, a to, co nie zosta³o dopowiedziane, to bardzo
piêknie przedstawi³ pan marsza³ek Romaszewski,
i ja pod tym, co pana marsza³ek powiedzia³, w ca³ej
rozci¹g³oœci siê podpisujê i wszystkie wnioski zawar-
te w tym wyst¹pieniu w pe³ni podzielam.

Muszê siê odnieœæ do ostatniej wypowiedzi pana
senatora Zientarskiego. Panie Senatorze, przecie¿
my s¹dów dwudziestoczterogodzinnych t¹ noweli-
zacj¹ nie znosimy. I chwa³a tym, którzy zajêli siê
nowelizacj¹ dzia³u dotycz¹cego postêpowania
przyspieszonego, chwa³a im za to, ¿e w dalszym
ci¹gu utrzymuj¹ instytucjê s¹dów dwudziesto-
czterogodzinnych, jakkolwiek od dziœ tak siê ju¿
ich nie nazywa. A to, ¿e tamte s¹dy nie zafunkcjo-
nowa³y w pe³ni, to zawdziêczamy nieprzychylnej
aurze, jaka zosta³a wokó³ tych s¹dów wytworzona,
przecie¿ nagminnie do powszechnej wiadomoœci
podawano tylko tak¹ informacjê, ¿e te s¹dy zajmu-
j¹ siê w zasadzie wy³¹cznie nietrzeŸwymi rowerzy-
stami – choæ w istocie, mog³o siê tak zdarzyæ, ¿e
i z takimi sprawami te s¹dy mia³y do czynienia.

Ale chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e jest potrzebna
pewna presja… Mówiê to jako cz³owiek, który wie-
le lat pracowa³ w organach œcigania. Uwa¿am, ¿e
po to, ¿eby wdro¿yæ nawet dobre instytucje, po-
trzebna jest pewna presja. Wspomnê chocia¿by
o kodeksie postêpowania karnego, o art. 335,
art. 387. Przecie¿ te instytucje przez wiele lat, po-
cz¹wszy od 1998 r., nie mog³y wejœæ w ¿ycie. Rodzi
siê pytanie: dlaczego? Otó¿ dopiero silna presja ze
strony ministerstwa, dok³adne wyliczenia, ile
spraw w tej kategorii jest kierowanych do s¹dów,
spowodowa³y to, ¿e organy œcigania i s¹dy wresz-
cie zaczê³y tê instytucjê stosowaæ. Dziœ – choæ mo-
¿e siê mylê – oko³o 60% spraw jest rozpatrywa-
nych w³aœnie w tym trybie. Ma³o tego, dziœ w orga-
nach œcigania i w s¹dach mówi siê o tym, ¿e to jest

bardzo dobra instytucja, bo szybko zapadaj¹ wy-
roki i koszty s¹ mniejsze.

I podobnie jest, myœlê, w przypadku s¹dów dwu-
dziestoczterogodzinnych. Gdyby stworzono wokó³
tych s¹dów dobry klimat, zauwa¿ono, ¿e one nie
musz¹ siê zajmowaæ tylko nietrzeŸwymi rowerzy-
stami – a tak to przedstawiano w mediach – gdyby
wywarto presjê i os¹dzonoby wszystkich chuliga-
nów w³aœnie w tym trybie, to by siê okaza³o, ¿e ta in-
stytucja jest dobra. I dobrze, ¿e tego trybu siê nie
likwiduje, bo te s¹dy dwudziestoczterogodzinne zo-
staj¹, jakkolwiek w art. 517b §2 przewidziano pew-
n¹ liberalizacjê i pewne odejœcie… Moja wypowiedŸ
koresponduje w tym zakresie z wypowiedzi¹ pana
marsza³ka Romaszewskiego. Zreszt¹ mówi³em ju¿
o tym wczeœniej. Bojê siê, ¿e pewna furtka, zawarta
w §2 – która stwarza mo¿liwoœæ, ¿eby policja nie za-
wsze musia³a doprowadzaæ sprawcê przestêpstwa
zatrzymanego na gor¹cym uczynku itd. w ci¹gu
czterdziestu oœmiu godzin – która sk¹din¹d mog³a-
by byæ s³usznym wyj¹tkiem, stanie siê regu³¹. Z tej
furtki bêdzie siê korzysta³o nagminnie i ten przepis,
i ca³y dzia³ postêpowania przyspieszonego, nie bê-
dzie mia³ zastosowania. Dlatego te¿ myœlê, ¿e przy-
najmniej w odniesieniu do sprawców, którzy w spo-
sób ra¿¹cy lekcewa¿¹ porz¹dek prawny, ta szyb-
koœæ reakcji karnej powinna byæ zapewniona.
W szczególnoœci chodzi mi tu o sprawców prze-
stêpstw o charakterze chuligañskim.

Tak jak pan marsza³ek Romaszewski powiedzia³,
tak naprawdê nie jest wa¿ne, jaki wyrok zapadnie,
czy wielki, czy ma³y, wa¿ne jest to, ¿eby zaraz by³
wykonywany. Ta szybkoœæ reakcji jest tu bardzo
wa¿na. Wczoraj ktoœ dopuœci³ siê takiego czynu,
a dziœ wszyscy w mieœcie widz¹, ¿e ju¿ go nie ma, bo
ju¿ odbywa karê. I to jest bardzo wa¿ne. Nie jest
wa¿ne nawet, jak d³ugo tê karê odbywa, wa¿na jest
natychmiastowa reakcja. Bojê siê, ¿e ta furtka spo-
woduje, ¿e i w tej kategorii tacy sprawcy nie bêd¹
os¹dzeni. Proponujê z³o¿yæ poprawkê, co prawda
jedn¹, bo nie zd¹¿y³em drugiej przygotowaæ, ale
myœlê, ¿e to pan marsza³ek Romaszewski zrobi³.
Chodzi o to, ¿eby zachowaæ instytucjê czynu o cha-
rakterze chuligañskim, ¿eby jej nie wykreœlaæ
z ustawy. Je¿eli tamta poprawka by zosta³a uwzglê-
dniona, to moja jako druga, koresponduj¹ca z tam-
t¹, sprowadza³aby siê do tego, ¿eby §2 w art. 517b
nie stosowaædosprawcyczynuocharakterzechuli-
gañskim – chocia¿ tyle – tak ¿eby wszystkich chuli-
ganów mo¿na by³o w ci¹gu czterdziestu oœmiu go-
dzin os¹dziæ i ¿eby byli oni doprowadzeni do s¹du.
Myœlê, ¿e to by³oby wa¿ne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo przepraszam pana senatora Rulew-

skiego, którego pomin¹³em, ale to niechc¹cy, bez
z³ego zamiaru.
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Senator Jan Rulewski:

Tak, Panie Marsza³ku, zw³aszcza ¿e ten g³os pe-
wnie nie bêdzie tak wa¿ny, poniewa¿ jest to byæ
mo¿e g³os wo³aj¹cego na pustyni. Moja wypo-
wiedŸ bêdzie brzmia³a zupe³nie inaczej ni¿ wypo-
wiedzi moich szanownych poprzedników, gdy¿
bêdzie to rodzaj refleksji, chocia¿ refleksji podpar-
tej pewnymi przyk³adami, ocenami.

Ja te¿ uwa¿am, ¿e rz¹d premiera Tuska,
w szczególnoœci Ministerstwo Sprawiedliwoœci,
dobrze wykona³ zadanie dotycz¹ce zmian w trzech
kodeksach oraz w prawie skarbowym. Jednak¿e
refleksja obywatelska ka¿e spogl¹daæ dalej.

Mo¿e pos³u¿ê siê najpierw tym, co inni ustalili.
Mianowicie ukaza³ siê raport „Polska 2009” przy-
gotowany przez znanego autora, nie bêdê robi³ re-
klamy, kolejny ju¿ raport. Zwraca on uwagê na
fakt, ¿e Polska coraz bardziej zbli¿a siê do stan-
dardów, które na ogó³ s¹ uznawane za dobre, mo-
¿e w niektórych przypadkach do wzorcowych, na
przyk³ad pod wzglêdem gospodarnoœci, edukacji.
S¹ to, powiedzmy, wzorce cywilizacyjne. Jednak-
¿e raport podkreœla, ¿e w jednym aspekcie Polska
nie tylko nie zbli¿a siê do standardów, ale wrêcz
siê oddala od nich. Mianowicie zaufanie obywateli
do siebie jest oceniane na poziomie 17–25%, pod-
czas gdy w analogicznych krajach, równie¿ tych,
które przechodz¹ proces transformacji, siêga od
60 do nawet 85%. Po prostu obywatele w innych
krajach sobie i instytucjom ufaj¹.

Mo¿e jest to uproszczenie, ale twierdzê, ¿e sto-
sunki spo³eczne, a wiêc stosunki rzutuj¹ce na za-
ufanie, kszta³tuj¹ chyba we wszystkich tych pañ-
stwach przynajmniej trzy filary: pierwszy to jest
oczywiœcie to, o czym dzisiaj niemal¿e w szczegó-
³ach dyskutujemy, czyli prawo, którego nadzorc¹,
którego sprawc¹ jest oczywiœcie pañstwo, drugi to
niew¹tpliwie kodeksy religijne, w Polsce i w wiêk-
szoœci Europy w szczególnoœci dekalog, a trzeci to
prawo obyczajowe, zreszt¹ coraz bardziej zanika-
j¹ce. Nie da siê te¿ ukryæ, ¿e nastêpuje przesuwa-
nie œrodka ciê¿koœci z prawa obyczajowego, o któ-
rym powiedzia³em, z praw czy kodeksów religij-
nych na kodeksy pañstwowe.

I tu w³aœnie tê swoj¹ obserwacjê wzmocniê spo-
strze¿eniami, ¿e te modernizacje, które przedsta-
wia ministerstwo, nie odpowiadaj¹ wyzwaniom
lub nie nad¹¿aj¹ za wyzwaniami, jakie przeciwni-
cy ³adu moralnego, poprawnych wiêzi czy te¿, mó-
wi¹c wprost, zaufania spo³ecznego wytyczaj¹
zwolennikom tego ³adu itd.

Spójrzmy na parê faktów. Mo¿e zacznê od spor-
tu: afera, która obejmuje nie tylko pi³karzy, ale
i tych, którzy maj¹ generowaæ prawo.

Spójrzmy na to, czego nie widaæ, a o czym
wszyscy wiemy: szko³a, szeœæset tysiêcy nauczy-
cieli to stra¿nicy pewnych wartoœci. Tymczasem
nauczyciele s¹ zastraszeni. Nie interesuj¹ mnie
nawet te komórki, które ukazuj¹ œwiat wychowa-

nia m³odzie¿y, a zatem wiêzów spo³ecznych miê-
dzy nauczycielami, uczniami, ale te¿ rodzinami.
Interesuje mnie to, co siê dzieje wewn¹trz szko³y,
a co nie jest œcigane przez prawo. Bo strach, nie-
chêæ do podejmowania dzia³ania nie s¹ karane.
A to jest.

Spójrzmy na okrucieñstwo niektórych zbrodni
maj¹cych miejsce w Polsce. To ju¿ nie jest tylko
zabójstwo, to ju¿ nie jest morderstwo. To jest
æwiartowanie zw³ok, to jest, oczywiœcie najstra-
szniejsze, wrzucanie dziecka do zimnej wiœlanej
k¹pieli.

Spójrzmy na inne przestêpstwa, które maj¹
charakter… To akurat dotknê³o moje miasto.
Przecie¿ to by³o znane od lat, ale problem nie by³
podejmowany. Profesorowie wy¿szych uczelni s¹
dzisiaj forpoczt¹ w nadu¿ywaniu przepisów,
w mordowaniu motywacji do nauki poprzez za-
garnianie pieniêdzy, niszczenie ambicji m³odzie-
¿y. Afera, która wybuch³a w zwi¹zku ze szko³¹
w £odzi, to jest przecie¿ oczywista sprawa. To siê
pojawi³o parênaœcie lat temu i obejmuje tysi¹ce,
dziesi¹tki tysiêcy m³odzie¿y, podobno najwiêksze
bogactwo w Europie, milionow¹ czêœæ m³odego
pokolenia, która niestety zosta³a w³o¿ona do prze-
stêpczej lodówki po to, ¿eby paru profesorów czy
setki profesorów mia³y wynagrodzenia, a iluœ tam
biznesmenów czy fundatorów mia³o krociowe ma-
j¹tki. Tego prawo dotyka tylko wtedy, kiedy mamy
do czynienia jak gdyby z jego wyrazem material-
nym, zaœ nie dostrzega tego problemu od strony,
powiedzia³bym, wiêzów spo³ecznych.

Janiewiem,czydokoñca jest tak, ¿ePolacyucie-
kaj¹ st¹d tylko dlatego, ¿eby sobie poprawiæ warun-
ki materialne – tak, na pewno czêsto tak jest – do
Anglii, do Irlandii, do Szwecji. Bo czêœæ, gdy siê ich
pyta, czy wróc¹, mówi, ¿e nawet wtedy, kiedy zosta-
n¹ pozbawieni pracy, nie wróc¹ ze wzglêdu na wiêzy
spo³eczne, zaufanie spo³eczne w Polsce, stosunki
w Polsce. To w³aœnie jest to, co ten raport ujawni³:
jesteœmy narodem ludzi sk³óconych.

A czy to jest tylko refleksja obywatelska? Nie.
To s¹ miliardy z³otych. Nie trzeba dowodziæ tej Iz-
bie, ¿e to, ¿e nie mamy wspólnot w rolnictwie, ¿e
nie mamy dobrych spó³ek, ¿e nie mamy chêci po-
dejmowania przedsiêwziêæ na skalê przerastaj¹c¹
indywidualne mo¿liwoœci, ¿e mamy miliony indy-
widualnych w³aœcicieli, przedsiêbiorstw, a bardzo
ma³o zbiorowych spó³ek, jest w³aœnie dowodem
s³aboœci gospodarczej, cywilizacyjnej. W tym siê
w³aœnie przejawia to, ¿e ludzie sobie nie ufaj¹, na-
wet ci, którzy kiedyœ tworzyli zwi¹zki zawodowe,
lub ci, którzy podejmowali budowê samorz¹dów
gospodarczych czy samorz¹dów zawodowych.
Kompletny zanik instytucji, które s¹ oparte na za-
ufaniu spo³ecznym. A jest tak dlatego, ¿e prawo
niedostatecznie œciga przeciwników tych wiêzów,
tego zaufania spo³ecznego. I mo¿na by mówiæ,
stawiaæ zarzuty – a ja te¿ doœwiadczam tego – ¿e co
prawda s¹dy ulegaj¹ pewnym zmianom, ale nie
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da siê ukryæ, ¿e bardziej urzêduj¹, ni¿ wymierzaj¹
czy te¿ tworz¹ sprawiedliwoœæ.

Gdzie s¹ ujête te przestêpstwa? Bo chcia³bym
tu polemizowaæ z marsza³kiem Romaszewskim,
który mówi, ¿e kodeksy nie powinny byæ tak bar-
dzo zmieniane. Rzeczywistoœæ, rozwój œwiata to
podpowiada, nie tylko globalizacja. Takie prze-
stêpstwo jak uchylanie siê od zobowi¹zañ umo-
wnych, œwiadome podejmowanie umów, w przy-
padku których z góry siê zak³ada, ¿e nie bêd¹ re-
alizowane, coœ, co kiedyœ by³oby uznane za
oszustwo, dziœ s¹dy uwa¿aj¹ za nieprzestrzega-
nie umów spo³ecznych i z mocy prawa prokura-
tor tego nie œciga. Mamy zatem tych wszystkich,
co og³aszaj¹, ¿e poszukuj¹ ludzi do pracy, do
agencji towarzyskich, podejmuj¹ zobowi¹zania
finansowe, a s¹dy uwa¿aj¹, ¿e to jest sprawa cy-
wilna, mimo ¿e ktoœ ma w swoim repertuarze
dwanaœcie, sto przestêpstw i publicznie je uja-
wnia w internecie b¹dŸ w gazetach. To jest to wy-
zwanie, Panie Marsza³ku, które stwarza nowy
ustrój i to, co siê dzieje na œwiecie.

Zatem ja wyra¿am pewien sceptycyzm, i zara-
zem stawiam pytanie, czy to podstawowe kryte-
rium zachowañ spo³ecznych, które kszta³tuje za-
ufanie, jest elementem napêdzaj¹cym rozwój kra-
ju, opóŸniaj¹cym, czy wrêcz hamuj¹cym ten roz-
wój. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej zg³oszeñ do dyskusji.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli pan se-
nator Gruszka, pan senator Romaszewski i pan
senator Piotrowicz.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Ustawodaw-
cz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie wspólnego
sprawozdania.

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

Przepraszam bardzo, je¿eli pan minister mia³
ochotê jeszcze zabraæ g³os, a ja to opuœci³em…

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania administracyjnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 658,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 658A
i 658B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej, senatora Paszkowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza ustaw¹ o zmianie

ustawy – Kodeks postêpowania administracyjne-
go, uchwalon¹ przez Sejm w dniu 24 wrzeœnia
2009 r., zajmowa³a siê na swoim posiedzeniu
w dniu 6 paŸdziernika 2009 r. i nie wnios³a do tej
ustawy poprawek, oczywiœcie j¹ aprobuj¹c. Usta-
wa ta zreszt¹ dotyczy dodania do art. 27 kodeksu
postêpowania administracyjnego jednego para-
grafu, konkretnie §1a.

Ustawa jest inicjatyw¹ Senatu, by³a ju¿ na tej
sali przedstawiana kilka miesiêcy temu. Ja tylko
przypomnê, ¿e jest to wykonanie wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z 15 grudnia 2008 r., kiedy
to trybuna³ stwierdzi³, ¿e art. 24 §1 pkt 5 w zwi¹z-
ku z art. 27 §1 i art. 127 §3 ustawy – Kodeks postê-
powania administracyjnego jest niezgodny z kon-
stytucj¹ w zakresie, w jakim nie wy³¹cza cz³onka
samorz¹dowego kolegium odwo³awczego z postê-
powania z wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-
wy, gdy cz³onek ten bra³ udzia³ w wydaniu zaskar-
¿onej decyzji. Tutaj stwierdzono niezgodnoœæ
z art. 2 i art. 78 konstytucji.

Proszê pañstwa, krótko mówi¹c: sprawa polega
na tym, ¿e o ile jest postêpowanie instancyjne,
czyli jest organ pierwszej instancji, a póŸniej od-
wo³anie rozpatruje organ drugiej instancji – przy-
k³adowo, prezydent miasta wydaje decyzjê, póŸ-
niej jest odwo³anie do samorz¹dowego kolegium
odwo³awczego – to zgodnie z zasadami okreœlony-
mi w art. 24 kodeksu postêpowania administra-
cyjnego w rozpoznawaniu takiej sprawy w drugiej
instancji nie mo¿e braæ udzia³u ktoœ, kto bra³
udzia³ w postêpowaniu w pierwszej instancji. I to
jest zasada wy³¹czenia ustawowego takiej osoby
z rozpatrywania danej sprawy w drugiej instancji.
Problem pojawia siê wtedy – wprawdzie to jest
w¹ski zakres postêpowañ, ale siê zdarza – gdy nie
mamy postêpowania instancyjnego, a jest taka
sytuacja, ¿e od danego rozstrzygniêcia, od danej
decyzji, nie ma mo¿liwoœci odwo³ania siê do orga-
nu drugiej instancji, a jedynie mo¿liwoœæ wniesie-
nia do tego samego organu wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Skarga konstytucyjna by³a rozpatrywana
w kontekœcie spraw badanych przez samorz¹do-
we kolegia odwo³awcze i tam jest pewna luka pra-
wna: w kodeksie postêpowania administracyjne-
go nie ma przepisu, ¿e przy ponownym rozpozna-
niu sprawy przez ten sam organ nastêpuje usta-
wowe wy³¹czenie osoby, która rozpatrywa³a tê
sprawê wczeœniej. Trybuna³ Konstytucyjny uz-
na³, ¿e jest to niedopuszczalna luka w prawie
i w zwi¹zku z tym wyda³ swoje orzeczenie.
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W œlad za tym orzeczeniem pojawi³a siê realizu-
j¹ca je propozycja senacka, która przesz³a drogê
sejmow¹. I nie nast¹pi³y zmiany tej naszej propo-
zycji dodania do art. 27 kodeksu postêpowania
administracyjnego, jak ju¿ wspomnia³em, §1a.
Propozycja ta ma nastêpuj¹ce brzmienie: cz³onek
samorz¹dowego kolegium odwo³awczego podlega
wy³¹czeniu z udzia³u w postêpowaniu w sprawie
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, je¿eli
bra³ udzia³ w wydaniu decyzji objêtej wnioskiem.
Wydaje siê, ¿e jest to propozycja, po pierwsze,
w pe³ni realizuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, po drugie, nie powinna ona budziæ w¹t-
pliwoœci co do prawid³owoœci rozwi¹zania, które
zreszt¹, jak podkreœla³em, w przypadkach postê-
powañ administracyjnych jest ju¿ tak¹ kardynal-
n¹ zasad¹. Proszê o przyjêcie tej¿e ustawy. Dziê-
kujê.

(G³os z sali: Niech pan tam stoi.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Swakonia o przedsta-

wienie sprawozdania Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

Senator Jacek Swakoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika roz-
patrzy³a uchwalon¹ przez Sejm w dniu 24 wrzeœ-
nia ustawê o zmianê ustawy – Kodeks postêpowa-
nia administracyjnego. Mój przedmówca bardzo
szczegó³owo omówi³ wprowadzon¹ zmianê, ja tyl-
ko podkreœlê, ¿e ta ustawa zosta³a przyjêta
w oparciu o projekt senacki i to w brzmieniu za-
proponowanym przez Senat.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji nie wnios³a do omawianej ustawy poprawek,
przyjê³a j¹ jednomyœlnie, dlatego te¿ w imieniu
komisji rekomendujê Wysokiej Izbie podjêcie
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania administracyjnego bez popra-
wek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do sprawo-

zdawców?
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Ja mam pytanie bardziej chyba do senatora Pa-
szkowskiego.

Oczywiœcie to s³uszna nowela. Faktycznie, pra-
cownik, który bra³ udzia³ w wydawaniu zaskar¿o-
nej decyzji, nie powinien braæ udzia³u w postêpo-
waniu odwo³awczym. Chcia³bym zapytaæ, czy
mamy wiedzê – i mo¿e to jest pytanie do pana mi-
nistra – jak du¿a jest skala problemu, czy to s¹ po-
jedyncze przypadki, czy te¿ to jest jakieœ masowe
zjawisko.

I pytanie drugie. Ja mam tak¹ zwyk³¹ ludzk¹
w¹tpliwoœæ: czy nastêpny pracownik wytypowany
przez kolegium odwo³awcze, który jest przecie¿
koleg¹ tego, kto rozpatrywa³ to przedtem, nie bê-
dzie prezentowa³ raczej linii swojego poprzednika
czy instytucji ni¿ jakieœ swoje w³asne przemyœle-
nia. A zatem odnoszê wra¿enie, ¿e ta nowela,
sk¹din¹d s³uszna, za wiele nie zmieni. Mo¿e jest
to moje wra¿enie na podstawie niedobrych do-
œwiadczeñ, ale mam tak¹ w¹tpliwoœæ. Co pan
sprawozdawca, i mo¿e ewentualnie tak¿e pan mi-
nister, o tym s¹dz¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Takich spraw,

w których ta instancyjnoœæ jest wy³¹czona, jest,
trzeba przyznaæ, niewiele. Zasad¹ jest, ¿e postê-
powanie administracyjne jest dwuinstancyjne.
A wiêc to s¹ rzadkie sprawy. Tutaj nie jestem oczy-
wiœcie w stanie podaæ liczb bezwzglêdnych co do
tego, jaka jest skala problemu. Trzeba te¿ pamiê-
taæ, ¿e teoretycznie mo¿e tutaj zachodziæ tak¿e
kontrola takich rozstrzygniêæ w wyniku zaskar¿e-
nia do s¹du administracyjnego, czyli jakaœ kon-
trola w tym zakresie jest równie¿ dopuszczalna,
je¿eli chodzi o kontrolê s¹dow¹, s¹dów admini-
stracyjnych.

Teraz problem, który poruszy³ pan senator,
a mianowicie kwestia tak zwanych znajomoœci
w ramach organu, który wydaje decyzjê, innymi
s³owy, podejmuje rozstrzygniêcia, a czyni to prze-
wa¿nie w sk³adach trzyosobowych. Tu s¹ cz³onko-
wie, s¹ kolegia, to s¹ cia³a kolegialne. Chodzi o to,
¿e cz³onkowie, osoby, które wchodz¹ w sk³ad orga-
nu, siê znaj¹. W przypadku cia³ kolegialnych to jest
oczywiœcie nie do wykluczenia, ale osoby te maj¹
orzekaæ zgodnie z prawem, wed³ug w³asnego uzna-
nia, co jest zasad¹, na któr¹ siê powo³uj¹ chocia¿-
by podczas œlubowania sk³adanego przed objê-
ciem swoich obowi¹zków. Trzeba równie¿ pamiê-
taæ o tym, ¿e posi³kowo mo¿na stosowaæ ogólne za-
sady dotycz¹ce wy³¹czeñ. Kodeks postêpowania
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administracyjnego przewiduje je bodaj¿e w art. 24,
o ile dobrze pamiêtam, tam w³aœnie s¹ wy³¹czenia
ustawowe. Mog¹ byæ równie¿ wy³¹czenia na przy-
k³ad na wniosek samego zainteresowanego orga-
nu. Zdarza siê to w przypadkach chocia¿by istnie-
nia podejrzenia wiêzi miêdzy stron¹ a osob¹ czy
podmiotem, który ma wydaæ decyzjê. O tym trzeba
pamiêtaæ. Do tego istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zadzia-
³ania w postaci wy³¹czenia organu.

Tak ¿e s¹ pewne rozwi¹zania, nazwijmy to,
ustawowe, które mog¹ przyczyniaæ siê do unik-
niêcia takich sytuacji, choæ – jak podkreœlam –
tak daleko prawo nie siêga, ani prawo administra-
cyjne, ani w ogóle procedury ró¿nego rodzaju. Od-
nosz¹c to do postêpowañ s¹dowych, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e wiadomo, ¿e sêdziowie te¿ siê znaj¹
i to równie¿ w przypadku rozpatrywania instan-
cyjnego. To jest jedno œrodowisko, w którym po-
przez studia, aplikacje czy jakieœ inne sytuacje
powstaj¹ wiêzi, s¹ wiêzi z przesz³oœci. Zdarza siê,
¿e koledzy orzekaj¹ o wyrokach kolegów, jedni na
przyk³ad s¹ w s¹dach okrêgowych i rozpatruj¹ od-
wo³ania osób, które s¹ im znane, a które wydawa-
³y wyroki na przyk³ad w s¹dach rejonowych. Tak
daleko prawo nie siêga, tego trudno unikn¹æ.

Co wa¿ne, nast¹pi³o tu przeniesienie kardynal-
nej zasady dotycz¹cej wy³¹czenia i osoba, która
bra³a udzia³ w wydaniu pierwotnej decyzji, nie
mo¿e rozpatrywaæ odwo³ania czy wniosku o pono-
wne rozpatrzenie tej sprawy, czyli nie mo¿e dwa
razy podejmowaæ decyzji, rozstrzygniêcia w tej sa-
mej sprawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Se-

nat.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci reprezentowany przez mini-
stra Wronê.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rz¹d popiera ten projekt, identyfikuje siê z tym

rozwi¹zaniem. Przypomnê, ¿e by³ to projekt se-
nacki. Trzeba podziêkowaæ Senatowi, bo to jest
kolejny projekt, który s³u¿y dostosowaniu nasze-
go ustawodawstwa do orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego.

Powiemtylko tyle, ¿e ta instytucja, instytucjawy-
³¹czenia, jest jedn¹ z gwarancji obiektywizmu.
Oczywiœcie nie ma takiego cudownego œrodka, któ-
ry by zapewni³ to, ¿e ka¿dy urzêdnik, ka¿dy sêdzia,
ka¿dy prokurator, który rozstrzyga jak¹kolwiek
kwestiê prawn¹, zawsze w ka¿dej sytuacji bêdzie
obiektywny. S¹ ró¿ne czynniki, które ten obiekty-
wizm podwa¿aj¹ czy czyni¹ w¹tpliwym. Najbardziej
karygodne przypadki to s¹ przypadki korupcji, kie-
dy ze wzglêdu na interes maj¹tkowy czy osobisty
ktoœ, urzêdnik, sêdzia, prokurator czy ktokolwiek,
kto jest tak zwanym decydentem, wydaje nieobiek-
tywn¹ decyzjê w jakiejkolwiek sprawie. S¹ te¿ przy-
padki innego kalibru, o jakich mówi³ pan senator
Bisztyga, wynikaj¹ce z sympatii dla kolegi, który
poprzednio wypowiada³ siê w tej sprawie, z jakiegoœ
poczucia niestosownoœci w krytykowaniu pogl¹du,
który on w swojej decyzji uzewnêtrzni³.

Pytanie by³o skierowane w³aœciwie do pana
senatora sprawozdawcy, ale powiem dwa s³owa.
Nie znam skali problemu, nie wiem dok³adnie, nie
mamy takich badañ, nie mamy takich statystyk.
Niemniej jednak instytucja wy³¹czenia jest wa¿na
ze wzglêdu na to, ¿e jest gwarancj¹ pewnej prze-
wodniej zasady procesowej, jak¹ jest zasada
obiektywizmu, we wszystkich procedurach, czy to
cywilnej, karnej, czy administracyjnej. Jeœli na-
wet takie przypadki zdarza³y siê stosunkowo
rzadko albo bardzo rzadko, ale mog³y i mog¹ siê
zdarzyæ, istnieje taka mo¿liwoœæ, to – o ile jest to
mo¿liwe – wyeliminujmy je. Temu s³u¿y ten prze-
pis. Nawet gdyby to by³y, i zapewne tak jest, nie
tak czêste przypadki, to jednak trzeba zadzia³aæ.
To jest tak zwany bezpiecznik, przepis o charakte-
rze zaworu bezpieczeñstwa. A ¿e mo¿e siê tak zda-
rzyæ, to wiem z w³asnej praktyki, bo niejednokrot-
nie urzêdnicy ró¿nych urzêdów, i administracji
rz¹dowej, i samorz¹dowej, przechodz¹ do pracy
w samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych. To
jest zjawisko mnie osobiœcie znane, nie ma tu ja-
kichœ wielkich barier, jeœli chodzi o przechodzenie
z jednej do drugiej instytucji. Taka by³aby odpo-
wiedŸ. Oczywiœcie mog¹ siê zdarzyæ przypadki so-
lidarnoœci z koleg¹ czy niechêci zrobienia mu
przykroœci, sytuacje, o jakich pan senator mówi³,
¿ycie jest ¿yciem, tak niestety te¿ mo¿e byæ, ale nie
uda siê wyeliminowaæ wszystkiego za pomoc¹
przepisów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, w moim przekonaniu du¿o

bardziej niebezpieczna jest sytuacja, w której
skarga b¹dŸ za¿alenie trafiaj¹ do osoby, na któr¹
ktoœ siê skar¿y, a to jest niestety nagminne. Tu
jest problem.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
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Nie widzê chêtnych.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja z³o¿y³em do

protoko³u.)
Pan senator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówie-

nie do protoko³u*.
Wniosków legislacyjnych pan nie sk³ada³?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie.)
Nie.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 659,
a sprawozdania komisji w drukach 659A i 659B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie…

(G³os z sali: Nie ma go, niestety.)
Nie ma.
Dobrze. Wobec tego zacznijmy mo¿e od spra-

wozdawcy Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, senatora Jacka Swakonia, któ-
rego poprosimy o przedstawienie sprawozdania,
a senatora Cichonia spróbujemy gdzieœ znaleŸæ.

Senator Jacek Swakoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika roz-
patrzy³a przyjêt¹ przez Sejm w dniu 24 wrzeœnia
ustawê o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych.

Ustawa ta, podobnie jak ustawa omawiana
w ramach poprzedniego punktu, by³a projektem
senackim i zosta³a uchwalona w brzmieniu zapro-
ponowanym przez Senat. Stanowi ona wykonanie
obowi¹zku dostosowania prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r.

Trybuna³ zakwestionowa³ art. 18 ust. 2
w zwi¹zku z art. 28 ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim stano-
wi, ¿e w postêpowaniu uproszczonym pobiera siê
od apelacji op³atê sta³¹ jak od pozwu, liczon¹ od
wartoœci przedmiotu, wartoœci przedmiotu umo-
wy lub wartoœci przedmiotu zaskar¿enia, w³aœci-
wie niezale¿nie od przedmiotu wartoœci zaskar¿e-
nia. W skrajnych przypadkach mog³o to prowa-
dziæ do takiej sytuacji, ¿e nale¿na op³ata od apela-
cji przewy¿sza³a wartoœæ zaskar¿enia. Znowelizo-
wana ustawa uzupe³nia brzmienie art. 28 o wy-

raŸne wskazanie, i¿ punktem odniesienia do obli-
czenia op³aty od apelacji w postêpowaniu uprosz-
czonym jest wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia.

W imieniu Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji wnoszê o podjêcie uchwa³y
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych bez poprawek.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy mo¿e jest przewodnicz¹cy Komisji Ustawo-

dawczej? Nie widzê go.
Proszê pañstwa, ja myœlê, ¿e mo¿e zrobimy

w ten sposób: poniewa¿ wniosek Komisji Ustawo-
dawczej jest dok³adnie taki sam jak wniosek Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
a równoczeœnie projekt ustawy to projekt senacki,
doskonale wszystkim znany, wobec tego pozwolê
sobie przejœæ do dalszej czêœci.

Mo¿e jeszcze tylko poproszê pana ministra
o ustosunkowanie siê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Przepraszam, Panie Marsza³ku. To chwila nie-

uwagi.
Absolutnie popieramy ten projekt w takim

kszta³cie, jaki zosta³ przedstawiony, tê ustawê
w³aœciwie ju¿ uchwalon¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy s¹ jakieœ pytania albo do pana ministra, al-

bo do sprawozdawcy, którego mamy na sali? Py-
tañ brak.

Otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ nikt siê do niej nie zapisa³, wobec te-

go dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e wniosków legislacyjnych nie by³o.
Informujê te¿, ¿e g³osowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 667,
a sprawozdanie komisji w druku nr 667A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Kazimierza
Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(G³os z sali: Ju¿ biegnie.)
Pan senator ju¿ biegnie. Zobaczymy, jaki uzys-

ka czas.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Wysoki
Senacie!

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym by³a przedmiotem wspólnych ob-
rad Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej.

Trzeba powiedzieæ, ¿e jest to nowelizacja, która
do ustawy z 2005 r. wnosi istotne zmiany w kilku
obszarach.

Pierwsza zmiana dotyczy umo¿liwienia zleca-
nia zadañ w dziedzinie nauczania oraz kszta³ce-
nia kadr uczelniom wojskowym, s³u¿b pañstwo-
wych, artystycznym, medycznym, morskim
przez ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego po
zasiêgniêciu opinii tak zwanych ministrów re-
sortowych.

Druga zmiana, bardzo oczekiwana przez œrodo-
wisko nie tylko zwi¹zane ze szkolnictwem wy¿-
szym, ale tak¿e przez samorz¹dy, umo¿liwia przy-
znawanie przez samorz¹dy stypendiów studen-
tom za wyniki w nauce i doktorantom za osi¹gniê-
cia naukowe. Umo¿liwia tak¿e przyznawanie
tych¿e stypendiów osobom prawnym i fizycznym.
Jednym z elementów dyskusji, która by³a o¿ywio-
na na posiedzeniu komisji, by³a sprawa opodat-
kowania tych stypendiów, a w zasadzie ich zwol-
nienia z opodatkowania.

Kolejnym elementem, który – jak dowiedzieliœ-
my siê od pos³a sprawozdawcy, pana Górskiego –
w ogóle by³ powodem tego, ¿e nowelizacja sta³a
siê przedmiotem inicjatywy poselskiej, by³o wy-
d³u¿enie terminu na uporz¹dkowanie nazw
uczelni, zgodnie z art. 3 tej¿e ustawy. Otó¿, jak
pañstwo pamiêtaj¹, ju¿ wielokrotnie w tej i w po-
przedniej kadencji Senat wyra¿a³ swoje stano-
wisko w sprawie ustaw zwi¹zanych ze zmianami
nazw uczelni. Wszystkie zmiany, które by³y
przedmiotem naszych obrad, wi¹za³y siê z tym,
¿e uczelnie spe³niaj¹ce okreœlone kryteria awan-
sowa³y w hierarchii uczelni. Wiemy, ¿e wœród
uczelni s¹ takie, które te kryteria spe³niaj¹, i ta-
kie, które ich nie spe³niaj¹. W ustawie z 2005 r.
wyznaczono terminy, to jest zapisano, ¿e do czer-
wca 2009 r. rz¹d przedstawi kompleksow¹ zmia-
nê tych¿e nazw, a do czerwca 2010 r. parlament
te sprawy rozstrzygnie.

Kolejna sprawa dotyczy upowa¿nienia mini-
stra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego
do przekszta³cania szkó³ pomaturalnych, kole-
giów nauczycielskich, kolegiów jêzyków obcych
i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
w publiczne uczelnie zawodowe lub te¿ do w³¹cza-
nia ich do uczelni publicznych za zgod¹ senatów
tych¿e uczelni. Jednoczeœnie zaznaczono, ¿e
1 wrzeœnia 2014 r. trac¹ moc porozumienia, jakie
zosta³y zawarte pomiêdzy tymi kolegiami a po-
szczególnymi uczelniami, w sprawie ubiegania

siê absolwentów tych kolegiów i szkó³ pomatural-
nych o dyplom licencjata na tych¿e uczelniach.

I ostatnia rzecz, która jest przedmiotem roz-
strzygniêæ tej, objêtoœciowo niewielkiej, noweliza-
cji, bo de facto s¹ to trzy strony maszynopisu, to
upowa¿nienie ministra w³aœciwego do spraw
szkolnictwa wy¿szego do wydawania rozpo-
rz¹dzeñ w sprawie okreœlania zasad i trybu udzie-
lania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Biuro Legis-
lacyjne Senatu opracowa³o wiele uwag, które zo-
sta³y zmaterializowane w dziesiêciu przedstawio-
nych poprawkach. Komisje, po przeanalizowaniu
propozycji, osiem z nich przeg³osowa³y i przejê³y
jako swoje poprawki, a jedn¹ propozycjê podzieli-
³y na dwie poprawki, uznaj¹c, ¿e dotyczy kwestii,
które mog¹ byæ roz³¹czne.

Jako sprawozdawca komisji jestem zobo-
wi¹zany powiedzieæ o jeszcze jednym fakcie.
Otó¿ ju¿ po posiedzeniu komisji odbyliœmy we
trójkê – ja jako przewodnicz¹cy komisji, przewo-
dnicz¹cy reprezentacji doktorantów i podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, pani profesor Prawelska-Skrzypek –
spotkanie, poniewa¿ pojawi³a siê w¹tpliwoœæ,
czy komisja, godz¹c siê w g³osowaniu na wy-
kreœlenie w art. 179 ust. 5 pkt 5 s³ów „i 199a”,
czasami w ten sposób nie spowodowa³a, ¿e sty-
pendia dla doktorantów bêd¹ opodatkowane,
chocia¿ nie by³o wol¹ komisji, aby tak siê sta³o.
Dlatego bêdziemy musieli tê sprawê rozstrzyg-
n¹æ jeszcze przed ostatecznym g³osowaniem.
Trwa dyskusja prawników. Wydaje siê, ¿e s¹
dwa rozwi¹zania. Trzeba bêdzie to uzupe³niæ.

A wiêc to tyle, jeœli chodzi o sprawozdanie
z prac komisji. Dziêkujê bardzo za uwagê.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy.

Chodzi mi konkretnie o art. 255, w którym mówi
siê o wyd³u¿onym terminie w celu dostosowania
przez uczelnie wymagañ zwi¹zanych z art. 3.
W konsekwencji uczelnie bêd¹ mog³y zachowaæ
nazwê, szczególnie chodzi o m³ode uniwersytety.
Czy na posiedzeniu komisji ministerstwo przed-
stawi³o wyniki jakiejœ analizy, mówi¹ce o tym, jak
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wygl¹da obecnie spe³nianie tych wymagañ?
Chcia³bym wiedzieæ, czy przed³u¿enie tego termi-
nu o dwa lata wystarczy, aby m³ode uniwersytety
mog³y spe³niæ wymagania. Chodzi szczególnie
o wymagania w zakresie doktoryzowania. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Prawda

jest taka, ¿e w trakcie posiedzenia komisji myœmy
o tej sprawie w zasadzie w ogóle nie dyskutowali.
Ja muszê powiedzieæ, ¿e chcia³em siê do tego od-
nieœæ w swoim senatorskim wyst¹pieniu. Mam
pewien dylemat, jeœli chodzi o odpowiedŸ. Mogê
tylko tyle powiedzieæ, ¿e analizuj¹c dokumenta-
cjê, zapozna³em siê ze stanowiskiem rz¹du do
projektu poselskiego. I muszê powiedzieæ, ¿e to
stanowisko wyra¿one zosta³o na piêciu stronach,
ale w zasadzie tylko jedna z tych stron dotyczy te-
go, o co pyta pan senator. Trzeba powiedzieæ, ¿e
rz¹d bardzo pozytywnie odnosi siê do przed³u¿e-
nia tego terminu. W zasadzie s¹ podane trzy argu-
menty, które przytoczê. Otó¿ jest problem z inter-
pretacj¹ art. 3 tej ustawy. Z tym problemem
w naszej Izbie ju¿ parokrotnie ¿eœmy siê spotkali,
mia³y tu miejsce niezwykle emocjonalne dysku-
sje. Ministerstwo w zasadzie nie precyzuje, jakie
widzi rozwi¹zanie tego problemu – byæ mo¿e po-
przez jakieœ doprecyzowanie. Obecnie nie ma ¿a-
dnych dokumentów w tej sprawie. Ministerstwo
zauwa¿a, ¿e jest problem zwi¹zany z interpreta-
cj¹. Ale widaæ, ¿e ten termin, okreœlony na czer-
wiec 2009 r., kiedy ministerstwo mia³o przedsta-
wiæ zbiorcze zestawienie nowych nazw, nie zosta³
dotrzymany. Ministerstwo wyra¿a nadziejê – i tu
nawet poda³em konkretne nazwy tych uczelni – ¿e
nawet uczelnie, które dzisiaj nie spe³niaj¹ tych
wymogów, w tym przed³u¿onym czasie je spe³ni¹.
Ministerstwo spostrzega to jako bodziec proroz-
wojowy, zachêcaj¹cy. A wiêc, tak jak mówiê, sta-
nowisko ministerstwa w tej sprawie jest zdecydo-
wanie pozytywne, a nawet mo¿na powiedzieæ, ¿y-
czliwe.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Jeœli mo¿na, jed-

no zdanie, Panie Marsza³ku.)
Tak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Jak rozumiem, zgodnie z tym, co pan senator
sprawozdawca mówi, ministerstwo wyra¿a pozy-
tywn¹ opiniê co do tych dwóch lat. Nie chodzi
o dodatkowe przed³u¿enie tego terminu, tylko
chodzi o te dwa lata, które s¹ proponowane
w ustawie?

Senator Kazimierz Wiatr:

W projekcie by³a mowa o dwóch latach, wiêc
ministerstwo do tego siê odnosi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Edmund Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, ja mam pewne pytanie.

Sprawa nazw uczelni co jakiœ czas wraca na po-
siedzenie Sejmu i Senatu. Chcia³bym wiedzieæ,
czy na posiedzeniu komisji by³ poruszany temat
innego rozwi¹zania, dalej id¹cego. Chodzi o to, ¿e-
by w ogóle przejœæ od traktowania nazwy uczelni
jako nazwy w³asnej do uzale¿nienia nazwy od te-
go, jakiej jakoœci jest to szko³a, gdzie kryteria ja-
koœci s¹ formu³owane na przyk³ad przez Radê
G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego. I wtedy ten pro-
blem raz na zawsze by rozwi¹zano.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Znaczy, ja nie chcia³bym uciekaæ od polemiki

i odchodziæ od meritum sprawy, ale z uwagi na to,
¿e pytanie dotyczy³o tego, co siê dzia³o na posie-
dzeniu komisji, odpowiadam, ¿e nie dyskutowa-
liœmy o tym na tym konkretnym posiedzeniu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze Sprawozdawco! Panie Profeso-

rze! Szkoda, ¿e na posiedzeniu komisji tych kwe-
stii, o których tutaj mówili przedmówcy, nie poru-
szano, bo przecie¿ one s¹ znacz¹ce i powinny sta-
nowiæ przedmiot deliberacji komisji.

Chcia³bym jednak zapytaæ o coœ innego. Jeszcze
nie tak dawno, prawie ¿e wczoraj czy przedwczoraj,
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w rozumieniu wielu podnosiliœmy rangê niektó-
rych uczelni. Co prawda, sama nazwa nie podnosi
rangi uczelni, ale wiele osób by³o przekonanych do
tytulatury uniwersytetu. Teraz tym uczelniom gro-
zi to, ¿e te uniwersyteckie okreœlenia mog¹ zostaæ
im odebrane. Problem jest taki, ¿e akademia mo¿e
mieæ mniejsze gremium osób pozwalaj¹ce do na-
dawania stopnia naukowego doktora. Chcia³bym
zapytaæ, czy na posiedzeniu komisji zastanawiano
siê – a je¿eli nie, to czy takie pytanie nie powinno
siê pojawiæ – co bêdzie, gdy jakiejœ uczelni za dwa,
trzy lata czy nawet za dziesiêæ lat bêdzie odebrane
okreœlenie „uniwersytet”. Czy wtedy spadnie ona
do rangi akademii, czy, jak siê kiedyœ mówi³o, wy¿-
szej szko³y pedagogicznej, a mo¿e innej?

Senator Kazimierz Wiatr:
Proszê pañstwa, ja spróbujê tutaj jeszcze od-

nieœæ siê do tego, co pan senator Wittbrodt powie-
dzia³, chocia¿ pan senator zarysowa³ doœæ szerok¹
perspektywê. Otó¿ na pewno w obu kadencjach,
podczas których pe³ni³em mandat senatora i prze-
wodnicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
by³o tak, ¿e wszystkie nazwy, które Sejm, a nastêp-
nie Senat potwierdza³, by³y zgodne z t¹ ustaw¹.
Myœmy siê jedynie spierali co do interpretacji. Ja
analizowa³em te dokumenty przed dzisiejszym po-
siedzeniem i muszê powiedzieæ, ¿e w gronie naszej
komisji dominowa³ pogl¹d, ¿eby jednak stosowaæ
ostrzejsze kryteria. Mo¿na z tym polemizowaæ. Jak
mówiê, stara³em siê przeœledziæ cztery minione la-
ta. I w zasadzie mo¿na by te¿ powiedzieæ, ¿e czasa-
mi postawa ministerstwa czy Sejmu charaktery-
zuj¹ca siê bardziej ¿yczliwym interpretowaniem
zapisu art. 3 nie do koñca by³a nieuprawniona.
Gdybyœmy popatrzyli na problem w ten sposób, ¿e
przed 2005 r. ten obszar w ogóle by³ nieuregulowa-
ny i w zasadzie te nazwy by³y bardzo ró¿ne…

(Senator Edmund Wittbrodt: By³y nazwami w³a-
snymi.)

Tak, by³y bardzo indywidualnie traktowane.
A zatem wprowadzenie pewnej systematyki w tym
zakresie w art. 3 ustawy z 2005 r. by³o pewn¹ pró-
b¹ przybli¿enia problemu, nazwania go. I wydaje
siê, ¿e to spe³ni³o swoj¹ rolê. To, ¿e ¿ycie okaza³o
siê trochê bardziej bogate, ni¿ wówczas wydawa³o
siê autorom, wcale nie oznacza, ¿e to by³a z³a dro-
ga. Myœmy ju¿ wielokrotnie mówili o tym, ¿e byæ
mo¿e jest potrzeba nowelizacji tego artyku³u, by³y
nawet propozycje wykreœlenia po przecinku czte-
rech s³ów. To by spowodowa³o, ¿e nie by³oby pro-
blemów interpretacyjnych. W zasadzie dotych-
czasowa praktyka bardziej liberalnego traktowa-
nia tego zapisu… Tu nie chodzi³o o liczby, tylko
o to, czy jak s¹ dwie takie same dziedziny, to siê je
liczy jako dwie czy jako jedn¹. Ale trzeba popa-
trzeæ, ¿e te wymogi s¹ spe³niane, nie ma tutaj ni-

czego z³ego. To, ¿e termin okaza³ siê niewystarcza-
j¹cy, on ju¿ min¹³, pokazuje, ¿e ta nowelizacja…
I dlatego ja nie chcia³bym jakoœ przesadnie… ale
jednak broni³bym racji po³¹czonych komisji, ¿e
nie dyskutowa³y o tej sprawie. Wydawa³o siê, ¿e
co do tego jest zgoda i dlatego ¿eœmy tej sprawy ja-
koœ szczegó³owo nie analizowali.

(Senator Ryszard Bender: Wydawa³o siê.)
Proszê?
(Senator Ryszard Bender: Wydawa³o siê.)
Panie Senatorze, je¿eli pana tym zadowolê, to

powiem, ¿e byliœmy w pe³ni przekonani, ¿e ta
sprawa jest spraw¹, co do której jest zgoda. I tak¹
ona by³a zarówno w Sejmie, jak i w przytoczonym
tutaj obszernie stanowisku rz¹du. To przekona-
nie podzielili obecni na posiedzeniu po³¹czonych
komisji panie i panowie senatorowie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
PansenatorJózefBergier, zapraszamuprzejmie.

Senator Józef Bergier:
Panie Przewodnicz¹cy, wiemy, ¿e w polskim

szkolnictwie mamy nietypow¹ sytuacjê. Oto
kszta³cimy studentów w jednostkach, które nie s¹
uczelniami wy¿szymi – to w³aœnie o nich debatu-
jemy – typu kolegia nauczycielskie, kolegia jêzy-
ków obcych czy kolegia pracowników s³u¿b spo³e-
cznych. Tak wiêc zwracam uwagê na to, ¿e mamy
ewenement w zakresie kszta³cenia studentów.

W art. 261b proponujemy, by wa¿noœæ porozu-
mieñ – to jest poprawka dziesi¹ta – organów pro-
wadz¹cych te jednostki, czyli na przyk³ad kolegia,
z uczelniami, porozumieñ, które umo¿liwiaj¹ uzy-
skanie tytu³u licencjata, wyd³u¿ona zosta³a do
30 wrzeœnia 2015 r. Czy pan przewodnicz¹cy
móg³by jako sprawozdawca odnieœæ siê do tego
terminu, który jest ponownie wyd³u¿any? I czy
nale¿y czytaæ to tak, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e poro-
zumienia bêd¹ przed³u¿one do 2015 r., w tych ko-
legiach bêdzie mo¿na kszta³ciæ jeszcze przez ko-
lejne trzy lata, czyli do 2018 r.? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
To znaczy sytuacja jest rzeczywiœcie taka – i pa-

rokrotnie o tym rozmawialiœmy w naszej komisji –
¿e kszta³cenie na poziomie pierwszego i drugiego
stopnia, które siê odbywa w szko³ach wy¿szych
ró¿nego rodzaju, jest jakby obok realizowane
w kolegiach, które nie spe³niaj¹ tych bardzo, ¿e
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tak powiem, skonkretyzowanych i dla niektórych
trudnych do spe³nienia warunków. By³o to nawet
okreœlane mianem… nie wiem, czy patologii, czy
nieprawid³owoœci, czy pewnego niedosytu. W ka¿-
dym razie by³o wyra¿ane takie przekonanie, ¿e
jest obawa co do jakoœci tego kszta³cenia.

Trzeba jednak doceniæ to, ¿e nowelizacja
zmierza w kierunku porz¹dkowania tych spraw,
a zatem jest jakby prób¹ rozstrzygniêcia tego
problemu. Z drugiej strony ta modyfikacja ter-
minu zg³oszona przez komisjê ma, proszê pañ-
stwa, dwa wymiary: po pierwsze, zmieniamy to
z dnia 1 wrzeœnia na 30 wrzeœnia, bo tak siê koñ-
czy rok akademicki, a po drugie, zmieniamy rok
2014 na rok 2015. Jest to te¿ jakaœ konsekwen-
cja. Ja mówi³em, ¿e na posiedzeniu komisji nie
dyskutowaliœmy nad terminem zmiany nazw
uczelni, ale jednoczeœnie trudno by³o siê oprzeæ
wra¿eniu, ¿e skoro rz¹d nie by³ w stanie przez
piêæ lat uporaæ siê z nazwami uczelni, co na pe-
wno jest du¿o ³atwiejsze, bo to jest tylko na-
zwa… Tutaj mamy, proszê pañstwa, sto osiem
kolegiów, w których jest kszta³conych oko³o
dwudziestu tysiêcy s³uchaczy. I my nagle w
ustawie, jednym poci¹gniêciem, chcemy te oso-
by, zarówno wyk³adowców, jak i studentów,
ustawiæ pod sznurek i to uporz¹dkowaæ. Wydaje
siê, ¿e ta data wynika³a z troski o materiê, o tych
ludzi, o te instytucje, o to, ¿eby to siê odby³o
w jak najwiêkszej harmonii. Muszê powiedzieæ,
¿e takie by³y nasze przekonania. Patrzê i na pa-
ni¹ minister Szumilas, która te sprawy refero-
wa³a na posiedzeniu komisji, i na pana ministra
Jurka, bo to rzeczywiœcie jest du¿o trudniejsze
ni¿ zmiana nazw. A sami widzimy, jaki jest pro-
blem z nazwami. Zatem nale¿y siê spodziewaæ,
¿e z kolegiami nie bêdzie mniejszy, bo uczelnie,
widz¹c pewien niedosyt kadrowy, mog¹ siê bro-
niæ przed przejmowaniem tych kolegiów, a one
same mog¹ mieæ problemy, ¿eby spe³niæ warun-
ki stania siê samodzielnymi szko³ami, nawet za-
wodowymi.

Wydaje siê, ¿e jest to pierwszy krok i rzeczywi-
œcie dobry, a wyznaczanie krótkich terminów by-
³oby jednak trochê nieodpowiedzialne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, teraz pan senator Ryszard Bender,

a potem pan senator Massalski.

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze, nie uzyska³em odpowiedzi, tyl-

ko z mimiki paru senatorów domyœli³em siê, ¿e jeœli
uniwersytety nie sprostaj¹ tym wymogom, bêdzie

obni¿enie ich rangi. Ale czy rzeczywiœcie to bêdzie
tylko akademia, czy znowu wrócimy, jak powie-
dzia³em wczeœniej, do wy¿szych szkó³ pedagogicz-
nych, jeœli idzie o na przyk³ad humanistyczne, czy
te¿ wymyœlimy jakieœ inne szko³y? Co bêdzie?

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Senatorze, art. 3 ustawy bardzo precyzyj-

nie reguluje tê sprawê. Jest tam wprowadzony
uniwersytet bezprzymiotnikowy, uniwersytet
przymiotnikowy, akademia itd. Tak ¿e tutaj nie
ma zagro¿enia. I w³aœnie ten art. 255, o którym
dyskutujemy, precyzuje tylko, w jakim trybie ma
nast¹piæ uporz¹dkowanie. Bo my do tej pory zaj-
mowaliœmy siê wielokrotnie pojedynczymi przy-
padkami. Ale tak jak wspomnia³em, by³ to raczej
awans, czyli akademia czy uczelnia innego typu
uzyskiwa³a uprawnienia. Jest jednak przewidzia-
ne, ¿e nast¹pi ulokowanie uczelni zgodnie z wy-
mogami, które ona spe³nia.

(Senator Ryszard Bender: Czyli to mo¿e byæ ró-
wnie¿ uniwersytet, tylko bez dodatku, i bêdzie siê
nazywa³: uniwersytet?)

(G³os z sali: Odwrotnie.)
Tak, odwrotnie.
(G³os z sali: Najpierw uniwersytet, potem uni-

wersytet przymiotnikowy, nastêpnie akademia.)
(Senator Ryszard Bender: To jest galimatias,

mno¿y siê byty, a zasada brzytwy Ockhama mówi,
¿eby te zbêdne byty likwidowaæ.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Adam Massalski, bardzo proszê.

Senator Adam Massalski:
Ja mam takie pytania do pana senatora sprawo-

zdawcy, naszego przewodnicz¹cego. Czy nie uwa¿a
pan senator, pan przewodnicz¹cy, ¿e wchodz¹c do
strefy europejskiego szkolnictwa trzystopniowego,
zagubiliœmy wymóg, który by³ w poprzedniej usta-
wie, mówi¹cy o tym, ¿e uniwersytety powinny mieæ
tak¿e prawa habilitowania? Czy to nie powinno byæ
jakimœ wyró¿nikiem? I myœlê, ¿e mo¿e ze wzglêdu
na to, ¿e prawo habilitowania pozwala na prowa-
dzenie studiów doktorskich… W tym momencie, je-
¿eli uczelnia ma mieæ trzystopniowe nauczanie: li-
cencjat, magisterium, doktorat, to prawo habilito-
wania jest jakimœ istotnym czynnikiem i mo¿e nale-
¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie tego elementu do
ustawy jako ró¿nicuj¹cego poziom tych uczelni,
o których mówimy, a które s¹ rzeczywiœcie bardzo
precyzyjnie okreœlone. Ale jeszcze taka uwaga, ¿e
dosyæ przypadkowo – mnie siê tak wydaje – okreœlo-
no te wielkoœci, czyli ¿e z dwoma uprawnieniami do
doktoryzowania jest akademia, z szeœcioma – uni-
wersytet przymiotnikowy, a z dwunastoma – uni-
wersytet bezprzymiotnikowy. Czemu to nie jest na
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przyk³ad piêæ, dziesiêæ, piêtnaœcie albo trzy, szeœæ,
dwanaœcie, ¿eby to by³o jakieœ logiczne, a nie by³o to
takie dwa, szeœæ, dwanaœcie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Pytania

pana senatora Massalskiego znacznie wybiegaj¹
poza obszar nowelizacji, o której mówimy, ale po-
niewa¿ na polecenie pani marsza³ek jestem do
pañstwa dyspozycji, spróbujê na nie w miarê kró-
tko odpowiedzieæ.

Rzeczywiœcie jest tak, ¿e lektura ustawy powo-
duje, ¿e odczuwamy istotny niedosyt wykorzysty-
wania oceny uczelni poprzez posiadane upra-
wnienia habilitacyjne. Rzeczywiœcie tak jest. Wy-
daje siê, ¿e to przemyœlenie pana senatora przed-
stawione w formie pytania, ¿e te habilitacje
w przypadku uniwersytetów czy uniwersytetów
przymiotnikowych powinny siê znaleŸæ w tej oce-
nie… Ja podzielam tê opiniê. Wydaje siê, ¿e
w przypadku akademii ten wymóg mówi¹cy o do-
ktoratach jest chyba odpowiedni, chocia¿ zawsze
mo¿na dyskutowaæ o liczbach.

Muszêpowiedzieæ,wybiegaj¹c jakbywprzysz³oœæ,
¿e projektowana ustawa o szkolnictwie wy¿szym
o tyle zmienia tê sytuacjê, ¿e nadaje wiêcej
przywilejówtymwydzia³om,któremaj¹uprawnienia
habilitacyjne, i to zgodnie z postulatami œrodowiska.
Co prawda zmierza to nie w tym kierunku, o którym
mówi pan senator, ale raczej w kierunku znacznej,
¿eby nie powiedzieæ: pe³nej, autonomii w zakresie
kszta³towania dydaktyki, czyli kierunków kszta³ce-
nia, ich nazw, zawartoœci. Wydaje siê, ¿e to jest w³aœ-
nie ten kierunek. Byæ mo¿e, kiedy ta ustawa trafi do
nas, a byæ mo¿e ju¿ na etapie prac poselskich, pro-
pozycja, o której pan senator mówi, powinna siê tam
tak¿eznaleŸæ jakorzeczywiœciewpe³niuzasadniona.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Nie s³yszê wiêcej pytañ.
Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹ oraz przez pos³ów.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych upowa¿niono ministra na-
uki i szkolnictwa wy¿szego.

Witam pana ministra Witolda Jurka, podse-
kretarza stanu, witam te¿ pani¹ minister Krysty-
nê Szumilas, sekretarza stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej.

Czy chc¹ pañstwo zabraæ g³os? Nie? Tak czy
nie, Panie Ministrze?

(Senator Ryszard Bender: Zapytalibyœmy mo¿e
pañstwa…)

Na razie nie. Dobrze… Bo ma pan prawo siê
ustosunkowaæ. Nie. Dziêkujê bardzo.

Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-
na ministra? Maj¹. W zwi¹zku z tym zapraszam
pana ministra.

Pan senator Józef Bergier bêdzie pyta³, ale na
razie niech pan minister spokojnie dojdzie do nas.

Tak siê rozgl¹dam… Wiêkszoœæ profesorów jest
w tej chwili na sali. Ustawa profesorska…

(Senator Edmund Wittbrodt: Dwa dni dyskusji.)
(Senator Ryszard Bender: …tych, co przed-

szkola interesuj¹…)
Tak.
Proszê o pytanie.

Senator Józef Bergier:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Chcia³bym

przypomnieæ, ¿e w tej nowelizacji ustawy nie mó-
wimy o nazwach uczelni akademickich, tylko mó-
wimy g³ównie o innych kwestiach i do nich
chcia³bym siê odnieœæ w pytaniu.

Panie Ministrze, projektowane zmiany s³u-
sznie, w mojej ocenie, daj¹ ministrowi w³aœciwe-
mu do spraw szkolnictwa wy¿szego tak¹ mo¿li-
woœæ, ¿e w drodze rozporz¹dzenia, na wniosek or-
ganu prowadz¹cego mo¿e on dokonaæ trzech wy-
borów, a wiêc przekszta³ciæ te publiczne jedno-
stki, w³¹czyæ je do uczelni akademickiej i po³¹czyæ
te placówki. Moje pytanie bêdzie dotyczy³o dru-
giego zapisu, przytoczê go, mówi¹cego, ¿e tym roz-
porz¹dzeniem bêdzie mo¿na w³¹czyæ placówki,
o których mowa, czyli kolegia, kolegia nauczyciel-
skie, do uczelni publicznej po uzyskaniu zgody
senatu tej uczelni. Pytanie jest takie: czy uczelnia
bêdzie je mog³a w³¹czyæ do jednostek zamiejsco-
wych, czy tylko do uczelni macierzystej? Bo oto
mamy twór, który nie ma kadry, a my mamy go
w³¹czyæ. Na jakich zasadach go w³¹czymy, ¿eby
spe³niæ wymogi prawa o szkolnictwie wy¿szym
wobec tej jednostki, która nie ma kadry, a wiemy,
¿e jest to podstawowy wyznacznik dotycz¹cy je-
dnostek organizacyjnych uczelni?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:
Od razu, tak?
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Intencj¹ nasz¹

by³o dopuszczenie obu mo¿liwoœci, poniewa¿ ta
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poprawka ustawowa ma spowodowaæ w³¹czenie
kolegiów do systemu szkolnictwa wy¿szego i to
w³¹czenie ma byæ ³agodne. Ta ³agodnoœæ ma pole-
gaæ na tym, ¿e mo¿e nast¹piæ w³¹czenie do uczelni
macierzystej w siedzibie i poza t¹ siedzib¹. Ma te¿
polegaæ na tym, ¿e przez trzy lata bêd¹ obni¿one
wymagania w³aœnie w stosunku do tych w³¹czo-
nych jednostek, te wymagania kadrowe i wyma-
gania programowe, tak ¿eby te jednostki mia³y
czas na pe³ne w³¹czenie siê w system szkolnictwa
wy¿szego. Dotychczas takiej mo¿liwoœci nie by³o
i z tego powodu… Powiem mo¿e w taki sposób: po-
rz¹dkowanie tego systemu by³o trudne, poniewa¿
kolegia nie spe³nia³y warunków, jakie spe³nia³y
jednostki organizacyjne uczelni. Po tym okresie,
mam nadziejê, w³¹czone do uczelni jednostki bê-
d¹ spe³niaæ te warunki.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê.

Senator Józef Bergier:
Je¿eli mo¿na, to mam pytanie dodatkowe. Jak

wówczas bêdzie siê nazywa³a ta jednostka zamiej-
scowa, która teraz nie spe³nia ¿adnych z obecnie
obowi¹zuj¹cych jednostki zamiejscowe wymo-
gów, nawet dotycz¹cych zamiejscowych oœrod-
ków dydaktycznych?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:

Rozumiem, ¿e bêdzie siê nazywa³a tak, jak do-
puszcza ustawa, czyli zamiejscowy oœrodek dy-
daktyczny, tylko na mocy ustawy te wymagania
bêd¹ os³abione. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy maj¹ pañstwo jeszcze pytania?
(Senator Ryszard Bender: Czy mogê…)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Mówimy o ewentualnych trudnoœciach ze
spe³nieniem rygorów dotycz¹cych praw i mo¿li-
woœci przyznawania doktoratów przez uczelnie,
o redukcji tych nazw… A jeœli uczelnie, mówiê to
w odniesieniu do innych uczelni, które spe³niaj¹
te wymogi, na przyk³ad SGH, AGH, bêd¹ upieraæ

siê, ¿e pozostan¹ akademiami, to czy mog¹ nimi
pozostaæ, czy na si³ê zostan¹ wyró¿nione tytula-
tur¹ uniwersytetu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:

Nie, na si³ê nie bêd¹ zmuszane do zmiany na-
zwy. Uczelnia bêdzie mia³a status na przyk³ad
uniwersytetu technicznego, ale nazwê Akade-
mia Górniczo-Hutnicza, poniewa¿ to jest nazwa
w³asna.

Jeœli chodzi o te uniwersytety i uniwersytety
przymiotnikowe, to ja tylko dodam dwa s³owa.
Uniwersytet bez przymiotnika to ma byæ uniwer-
sytet, który obejmuje mo¿liwie wiele dziedzin na-
uki, a uniwersytet z przymiotnikiem, na przyk³ad
techniczny czy ekonomiczny, czy pedagogiczny,
obejmuje tylko wyodrêbniony podzbiór tych dzie-
dzin naukowych, specjalizuje siê w jakieœ grupie
dziedzin. Na tym ten przymiotnik polega, ¿e ogra-
nicza siê…

(Senator Ryszard Bender: Ale wtedy nie jest
uniwersytetem…)

Tak.
(Senator Ryszard Bender: A tam to w klasycz-

nym znaczeniu…)
Tak.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
PansenatorEdmundWittbrodt,proszêuprzejmie.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam krótkie pytanie. Czy zna-

ne s¹ panu ministrowi takie pañstwa, na przyk³ad,
w Europie, w których w zale¿noœci od tego, czy
uczelnia ma jedno uprawnienie wiêcej, czy jedno
mniej, dokonuje siê zmiany nazwy tej uczelni?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:
Mnie nie.
(G³os z sali: Nie.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy s¹ je-

szcze pytania…)
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Ale tu chodzi o coœ innego. Istot¹ tego art. 3 by³o
licencjonowanie nazw, tak ¿eby po prostu ró¿ne…

(Senator Edmund Wittbrodt: Ja siê potem wy-
powiem, bo zawsze by³em temu przeciwny. Ale
dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To dziêkujemy panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego Witold Jurek: Dziêkujê
bardzo.)

Zamykamy tê czêœæ procedowania nad noweli-
zacj¹.

W tej chwili otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu, przypominam te¿ o czasie. Bêdê restryk-
cyjnie pilnowa³a tych dziesiêciu minut, które pañ-
stwu senatorom przynale¿¹, bo lista jest d³uga,
a dziœ od 18.30 mamy przerwê w obradach do ju-
tra. Musimy mieæ to na wzglêdzie.

W kolejnoœci zapraszam panów senatorów: Ja-
nusza Rachonia, Stanis³awa Iwana, Marka Roc-
kiego, Edmunda Wittbrodta, Ryszarda Bendera,
Stanis³awa Zaj¹ca i Kazimierza Wiatra.

Proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Jednym z celów procedowanej ustawy jest

umo¿liwienie studentom korzystania z przyzna-
nych przez jednostki samorz¹du terytorialnego
œrodków przeznaczonych na bezzwrotn¹ pomoc
materialn¹. Warunkiem uzyskania takiej po-
mocy jest œrednia ocen na poziomie co najmniej
4,8. Pragnê przypomnieæ, ¿e podjêta noweliza-
cja jest skutkiem wyroku Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Lublinie, który zajmowa³
siê uchwa³¹ powo³uj¹c¹ do ¿ycia miejski pro-
gram stypendialny dla wybitnych studentów.
W zwi¹zku z tym, ¿e w ustawach samorz¹do-
wych jest zapis umo¿liwiaj¹cy ufundowanie sty-
pendiów dla studentów, a decyzja o przyznaniu
takiej pomocy jest suwerennym rozstrzygniê-
ciem samej jednostki, skutkiem prawnym no-
welizacji bêdzie usuniêcie istotnych w obo-
wi¹zuj¹cej ustawie luk prawnych, które wy-
tkn¹³ w swym wyroku Wojewódzki S¹d Admini-
stracyjny w Lublinie.

Ta nowela jest istotna zarówno dla uczelni, jak
i dla studentów oraz doktorantów, poniewa¿ po-
wiêksza pulê œrodków przeznaczonych na pomoc
materialn¹. Wprowadzenie mo¿liwoœci pozyski-
wania stypendiów ze strony jednostek samorz¹du
terytorialnego, nie tylko tych prowadz¹cych szko-
³ê, ale tak¿e gmin, czy powiatów, jak równie¿ sty-

pendiów ufundowanych przez osoby fizyczne,
usuwa istotn¹ lukê prawn¹. Jestem g³êboko prze-
konany, ¿e takie przekazywanie œrodków bêdzie
coraz czêœciej praktykowane zarówno przez sa-
morz¹dy, jak i przez prywatnych darczyñców.

W tym miejscu nale¿y powiedzieæ, ¿e podczas
prac nad t¹ nowelizacj¹ pojawi³a siê w¹tpliwoœæ,
czy samorz¹d mo¿e przekazywaæ stypendia stu-
dentom, doktorantom, którzy pochodz¹ spoza da-
nej wspólnoty samorz¹dowej. Trójmiasto jest ta-
kim klasycznym przypadkiem, w którym wiêk-
szoœæ uczelni jest zarejestrowana w Gdañsku,
a stypendia chce ufundowaæ na przyk³ad miasto
Gdynia. Procedowany akt prawny ostatecznie
uznaje, ¿e decyduj¹ce jest umiejscowienie uczel-
ni, nie zaœ miejsce pochodzenia studenta, czy do-
ktoranta.

Podkreœlaj¹c bardzo pozytywny fakt poszerze-
nia mo¿liwoœci uzyskiwania stypendiów z ró¿-
nych Ÿróde³, zwracam szczególn¹ uwagê na mo¿li-
woœæ przyznawania stypendiów dla doktorantów
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, jak ró-
wnie¿ przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie-
bêd¹ce pañstwowymi ani samorz¹dowymi osoba-
mi prawnymi.

Pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e dzisiaj,
ze wzglêdu na trudne warunki materialne dokto-
rantów, w wielu specjalnoœciach atrakcyjna
oferta pracy w przemyœle jest du¿ym problemem
wielu uczelni, stanowi bowiem powa¿n¹ konku-
rencjê dla oferty uzyskania statusu s³uchacza
studium doktoranckiego. Mamy ju¿ dyscypliny
naukowe, szczególnie w dziedzinie nauk techni-
cznych, gdzie brak kandydatów na studia dokto-
ranckie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e studia doktoran-
ckie, bêd¹ce trzecim etapem studiów akademic-
kich w naszym kraju, decyduj¹ o rozwoju nauko-
wym jednostek akademickich i zapewniaj¹ ci¹g-
³oœæ istnienia i rozwój kadry naukowej.

Wejœcie w ¿ycie niniejszej nowelizacji spowo-
duje niew¹tpliwie pozytywne skutki spo³eczne,
gospodarcze, finansowe i prawne. Jednoczeœnie
trzeba zaznaczyæ, ¿e wejœcie w ¿ycie nowelizacji
nie spowoduje negatywnych skutków dla bud¿e-
tu pañstwa.

W zwi¹zku z szeregiem dyskrepancji w zakresie
nazw szkó³ wy¿szych, w tym szkó³ bêd¹cych w ju-
rysdykcji Koœcio³a katolickiego, jestem g³êboko
przekonany, ¿e problem ten, to znaczy problem
nazw uczelni, powinien znaleŸæ nowoczesne, zu-
pe³nie inne rozwi¹zanie w nowej ustawie – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz zapraszamy pana senatora Iwana.
Proszê, spokojnie.
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Senator Stanis³aw Iwan:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Podzielaj¹c radoœæ pana senatora Rachonia

odnoœnie do mo¿liwoœci zwiêkszenia Ÿróde³ przy-
znawania stypendiów – myœlê, ¿e to jest bardzo,
bardzo cenna rzecz – chcia³bym siê skupiæ na
art. 255. Mianowicie ta kwestia niespe³niania wy-
mogów zwi¹zanych z aktualnie posiadan¹ nazw¹,
wymogów w zakresie liczby kierunków, na któ-
rych uniwersytety maj¹ prawo doktoryzowania,
dotyczy przede wszystkim uniwersytetów m³o-
dych, z tego, co siê orientujê, tych siedmiu naj-
m³odszych, praktycznie wszystkich, jakie po-
wsta³y w ci¹gu ubieg³ego dwudziestolecia. A wiêc
wszystkich tych, które powsta³y w nowej, demo-
kratycznej Polsce. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e
zmiana zaproponowana w tej nowelizacji idzie
w dobrym kierunku, aczkolwiek informacje, ja-
kich zasiêgn¹³em szczególnie u w³adz i w œrodo-
wisku akademickim mojego regionalnego uni-
wersytetu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, ka¿¹
mi sk³adaæ wniosek, i za moment z³o¿ê go na rêce
pani marsza³ek, odnoœnie do wyd³u¿enia stoso-
wnych okresów.

Bêdê siê tutaj wspiera³ doœwiadczeniami
dwóch uniwersytetów, czyli zielonogórskiego
i rzeszowskiego, one w tym samym czasie powsta-
wa³y, a ja czujê siê emocjonalnie zwi¹zany z tym
faktem, poniewa¿ w tamtym czasie by³em woje-
wod¹ i uczestniczy³em w jakiœ sposób w pracach
zwi¹zanych z utworzeniem uniwersytetu, cho-
cia¿by przez to, ¿e opiniowa³em ten projekt w Sej-
mie. I chcê powiedzieæ, ¿e zmiana wprowadzona
w 2005 r., ta nowelizacja, która zmieni³a wymogi
zwi¹zane z uprawnieniami do stosowania tej na-
zwy, szczególnie dla uniwersytetów bezprzymiot-
nikowych, by³a dla œrodowiska zielonogórskiego
nie tylko du¿ym prze¿yciem, ale i rozczarowa-
niem. Dlaczego? Dlatego, ¿e u nas to œrodowisko
dokona³o pewnego eksperymentu na swoim orga-
nizmie, mianowicie aby móc uzyskaæ status uni-
wersytetu autonomicznego, aby spe³niæ, ¿e tak
powiem, ten warunek masy krytycznej, dwie nie-
du¿e uczelnie maj¹ce swoje miejsce w regionie, to
znaczy Politechnika Zielonogórska, notowana
zreszt¹ wówczas zupe³nie wysoko w hierarchii
szkó³ technicznych, i Wy¿sza Szko³a Pedagogicz-
na, zdecydowa³y siê po³¹czyæ. I tak by³o do
2005 r., uniwersytet siê rozwija³, usi³owa³ pozys-
kaæ kolejne prawa habilitacyjne, w tej chwili po-
siada takie prawa na trzech kierunkach. Aktual-
nie Uniwersytet Zielonogórski ma prawa doktory-
zowania na trzynastu kierunkach, z tego dziewiêæ
mieœci siê na liœcie, która zosta³a wyprodukowa-
na, jak rozumiem, tak, aby ten uniwersytet bez-
przymiotnikowy by³ uniwersytetem w rozumieniu
klasycznym. Tutaj te dziedziny zosta³y tak podzie-
lone, ¿eby trochê ich by³o z ka¿dej strony… Nie-
stety, u nas na tym uniwersytecie nie ma ani pra-

wa, ani teologii, ani medycyny. I st¹d siê wzi¹³
problem. Oczywiœcie od 2005 r. powsta³y cztery
nowe kierunki, ale szczególnie pañstwa profeso-
rów nie muszê przekonywaæ o tym, ¿e kszta³towa-
nie œrodowiska akademickiego w danej specjal-
noœci to nie jest kwestia trzech czy czterech lat, ja-
kie teraz minê³y. I dlatego musimy to przed³u¿yæ.

W zwi¹zku z tym sk³adam poprawkê, propozy-
cjê, aby wyd³u¿yæ te okresy do 30 czerwca 2016 r.
w ust. 1, a w ust. 2 i w ust. 4 do 30 czerwca ro-
ku 2015. Ten rok 2016 to nie jest przypadek – roz-
mawialiœmy w gronie zainteresowanych kolegów,
konsultowa³em siê w tym zakresie równie¿ z pa-
nami profesorami – jest to czas, kiedy koñczy siê
nastêpna kadencja. W tej chwili rok ju¿ siê zacz¹³,
kadencja w³adz uczelni ju¿ trwa, trzy lata, plus
nastêpne cztery. Wydaje siê, ¿e jest to taki okres,
w którym powinno byæ mo¿liwe ukszta³towanie
siê ju¿ tych œrodowisk, a je¿eli nie dadz¹ rady, to
sytuacja bêdzie jednoznaczna. Byæ mo¿e, i wszys-
tko na to wskazuje, zanim ten czas minie, powsta-
nie nowa ustawa, która jest przygotowywana w tej
chwili, i problem zostanie mo¿e zupe³nie inaczej
tam ujêty. Na tym skoñczê.

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Oto moja poprawka.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To ja dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora profesora Marka

Rockiego.

Senator Marek Rocki:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Szanowni

Pañstwo!
Pozwolê sobie zacz¹æ od odpowiedzi na pytanie,

które zada³ senator Massalski, a mianowicie dla-
czego w ustawie uprawnienia co do nazwy s¹
zwi¹zane z uprawnieniami do nadawania dokto-
ratu, a nie z habilitacj¹. Dlatego, ¿e autor tej usta-
wy zak³ada³, ¿e habilitacji nie bêdzie i w zwi¹zku
z tym powi¹za³ nazwy uczelni z doktoratami.

Sk¹d to, ¿e dwa, szeœæ, dwanaœcie? Bo spora
czêœæ uczelni, które mia³y wtedy szeœæ upra-
wnieñ, zgodnie z obietnic¹ autora ustawy mia³y
byæ uniwersytetami przymiotnikowymi. I dlatego,
pod konkretne uczelnie, ¿e tak powiem, ustawa
zosta³a dopasowana.

Trochê te¿ odniosê siê do pytania, które zada³
senator Wittbrodt: jak jest w Europie. Ja akurat
nie analizowa³em tego, o co pan senator pyta³, ale
myœlê, ¿e istotna jest taka informacja: poza Pol-
sk¹ tylko na Ukrainie, Bia³orusi i w Rosji s¹ pañ-
stwowe dyplomy. W Europie nie ma pañstwowych
dyplomów. Mówiê o tym dlatego, ¿e ustawa
z 2005 r. by³a szeroko dyskutowana i w mediach,
i w izbach parlamentu, ale skupiono siê de facto
na lustracji i jednoetatowoœci, nie rozmawiano,
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nie dyskutowano o innych rzeczach, które t¹
ustaw¹ zosta³y œrodowisku narzucone, a miano-
wicie na przyk³ad…

(Senator Ryszard Bender: W wy¿szej szkole ad-
ministracji to minister nadaje…)

Krajowa Szko³a Administracji Publicznej to nie
jest uczelnia wy¿sza.

(Senator Ryszard Bender: A, to nie uczelnia wy-
¿sza? Tak jak Wawelberg nie by³…)

W ustawie pojawi³o siê pojêcie dyplomu pañ-
stwowego, pojêcie, którego wczeœniej w ustawie
nie by³o. Przedtem dyplom pañstwowy by³ tylko
w domyœle, wynika³ z za³¹cznika do rozporz¹dze-
nia ministra, ze wzoru dyplomu, a nie z tekstu
ustawy.

K³opot, który obecnie pojawi³ siê w funkcjono-
waniu uczelni wy¿szych, zwi¹zany jest ze zbytni¹,
moim zdaniem, szczegó³owoœci¹ zapisów ustawy
z 2005 r. Jedna z drobnych usterek doprowadzi³a
do tego – pos³u¿ê siê tutaj danymi, o których mó-
wi³ senator Iwan, choæ wed³ug moich danych jest
inaczej – ¿e z osiemnastu uniwersytetów tylko
cztery spe³niaj¹ warunki, aby nosiæ nazwê „uni-
wersytet”. Czternaœcie instytucji, które nosz¹ na-
zwê „uniwersytet”, nie spe³nia tych warunków.
Katolicki Uniwersytet Lubelski te¿ ich nie spe³nia.
Wynika to z tego, ¿e w ustawie jest o jeden przeci-
nek za du¿o. Mianowicie w miejscu, w którym mó-
wi siê o tym, ¿e trzeba mieæ dwanaœcie uprawnieñ,
w tym po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk,
zgodnie z ide¹ twórcy ustawy mia³o byæ „matema-
tyczne fizyczne lub techniczne” jako jedna grupa,
ale wstawienie przecinka pomiêdzy „matematycz-
ne” a „fizyczne” spowodowa³o, ¿e trzeba osobno
mieæ uprawnienia do nadawania doktoratu
z dziedziny nauk matematycznych. A czternaœcie
uniwersytetów nie ma takich dwóch uprawnieñ.
W zwi¹zku z tym zgodnie z obecnym prawem
czternaœcie instytucji nie mo¿e siê nazywaæ uni-
wersytetami.

(Senator Ryszard Bender: Jakieœ dziwne wy-
mogi.)

Zbytniaszczegó³owoœæustawy,PanieSenatorze.
Moja idea ogólna jest taka, ¿e uczelnie powinny

siê nazywaæ tak, jak chc¹. SGH chce siê nazywaæ
SGH, AGH – AGH, mamy w Warszawie Collegium
Civitas, które nie chce byæ akademi¹, mamy Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie, który zosta³
tak nazwany, zgodnie z wol¹ swego senatu, ale
niezgodnie z prawem.

Dlaczego mamy te k³opoty? W gruncie rzeczy
dlatego, ¿e zgodnie z ustaw¹, która istnieje, nazwy
uczelniom pañstwowym nadaje Sejm, ale dziedzi-
nami, dyscyplinami nauki zajmuje siê zupe³nie
ktoœ inny. Mo¿e to byæ rozbie¿ne – i takie siê
w skutkach okaza³o.

Szczerze mówi¹c, myœla³em o poprawce id¹cej
w takim samym kierunku, jak to zg³osi³ przed

chwil¹ pan senator Iwan, ale inaczej sformu³owa-
nej – chodzi³o o to, ¿eby nie podawaæ daty, tylko
powiedzieæ: do koñca kolejnej kadencji w³adz
akademickich. Ale poniewa¿ spowodowa³oby to
k³opoty legislacyjne, popieram tê poprawkê, któr¹
zg³osi³ pan senator.

Mo¿na by te¿ myœleæ o innej poprawce – ale po-
niewa¿ Sejm siê tym w¹tkiem nie zajmowa³, to nie
mo¿na jej wprowadziæ – a mianowicie o takiej, aby
wykreœliæ z ustawy s³owo „dwa”. Chodzi³oby o to,
¿eby nie by³o dwóch uprawnieñ, tylko po prostu
„uprawnienia do nadawania”, czyli ¿eby by³a w³a-
œnie szeroka paleta dyscyplin i dziedzin, a nieko-
niecznie po dwa uprawnienia. Poniewa¿ jednak
Sejm siê tym nie zajmowa³, to nie mo¿emy takiej
poprawki wprowadziæ.

Na koniec wyra¿ê nadziejê, ¿e ta du¿a noweliza-
cja czy te¿ w ogóle nowa ustawa, która powstanie,
bêdzie bardziej u¿yteczna dla rozwoju, a nie dla
kontroli szkolnictwa wy¿szego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Bardzo proszê, pan senator Edmund Wit-

tbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, przyznam, ¿e ja popieram

wszystkie poprawki, które s¹ tu proponowane,
³¹cznie nawet z t¹, która wprowadza rozszerzenie
z dwóch do czterech lat. Myœlê, ¿e one s¹ potrzeb-
ne, bo bardzo potrzebne jest otwarcie uczelni na
nowe Ÿród³a finansowania, konsolidacja syste-
mu.

Niemniej jednak je¿eli chodzi o nazwy uczelni,
to jest coœ takiego, co mnie niepokoi³o od samego
pocz¹tku. I muszê powiedzieæ, ¿e to nie jest tak,
jak mówi³ mój przedmówca, ¿e nam coœ narzuco-
no. Myœmy sami sobie to narzucili. Profesor WoŸ-
nicki jako przedstawiciel KRASP przygotowa³ pro-
jekt ustawy, czyli to wysz³o ze œrodowiska. Ja od
samego pocz¹tku by³em przeciwny wi¹zaniu na-
zwy uczelni z tym, jak¹ ona ma jakoœæ. Mnie siê
wydawa³o, ¿e wystarczy – i to bym, Panie Mini-
strze, proponowa³ rozwa¿yæ w przysz³ych zmia-
nach – ¿eby by³ wykaz uczelni, obojêtnie, jak je siê
nazwie, na przyk³ad pierwszej kategorii, czyli
tych, które spe³niaj¹ okreœlone wymagania.
I uczelnie o danych, przez siebie wybranych na-
zwach by³yby po prostu wpisywane na tê listê,
a ka¿dy i tak by wiedzia³, która uczelnia jest jaka.

Przed nowelizacj¹ tej ustawy w 2005 r. nazwy
uczelni by³y nazwami, ¿e tak powiem, w³asnymi,
a i tak ka¿dy wiedzia³, jaka jest dana uczelnia i co
reprezentuje. A dzisiaj to jest tak, ¿e jest ta roz-
bie¿noœæ, i¿ to parlament decyduje o nazwie,
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a kryteria ustala ktoœ inny. I okazuje siê, ¿e my
nawet nie przestrzegamy honorowania tych kry-
teriów. Bo czêsto siê zdarza³o – to ju¿ jest moja ko-
lejna, czwarta, kadencja, wiêc pamiêtam – ¿e kry-
teria sobie, wymagania sobie, a parlament i tak
sam decydowa³. By³y uczelnie, które wyraŸnie nie
spe³nia³y kryteriów, minister jednoznacznie opo-
wiada³ siê przeciwko zmianie, bo nie by³y spe³nio-
ne te kryteria, a parlament… No w³aœnie, co robi³
parlament? Parlament po prostu zmianê akcepto-
wa³, bo wytworzy³y siê ró¿nego rodzaju lobby, któ-
re uwa¿a³y, ¿e zmiana nazwy nobilituje uczelniê.
Ja tutaj zgadzam siê z panem profesorem Bende-
rem, ¿e zmiana nazwy w³aœciwie niczego nie zmie-
nia. Byæ mo¿e tylko w tej chwili jest jakiœ taki
przymus, wiêc uczelnia próbuje jeszcze, czasami
bardzo na si³ê, czasami sztucznie, zwiêkszyæ coœ,
poprawiæ te parametry, po to, ¿eby zmieniæ na-
zwê. Ale to daje zmianê tylko formaln¹, nie zmie-
nia jakoœci.

Chcia³bym zakoñczyæ, Pani Marsza³ek, apelem
do pana ministra. Gdy rozpatrujecie rozwi¹zania,
które maj¹ byæ przysz³oœciowe, trzeba, moim zda-
niem, odejœæ od zwi¹zywania nazwy w³asnej
uczelni z tym, co nadaje parlament. I najlepszym
argumentem za tym jest odpowiedŸ pana ministra
na moje pytanie. Bo ja nie znam takiego kraju –
chyba nawet na ca³ym œwiecie takiego nie ma –
w którym tym, czy uczelnia w danym momencie
zyska, czy utraci jedno uprawnienie, musia³by siê
zajmowaæ parlament, i ¿eby to decydowa³o o tym,
jak siê uczelnia nazywa. Myœlê, ¿e to jest po pro-
stu chore. Tego nie mo¿na te¿ zwi¹zywaæ z habili-
tacjami – tutaj przy okazji odpowiadam – bo prze-
cie¿ w wielu krajach Unii Europejskiej s¹ habilita-
cje. I co wobec tego faktu? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja dziêkujê. Dziêkujê panom profesorom za dy-
scyplinê czasow¹.

Zapraszam pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panowie Re-
ktorzy!

Panowie Rektorzy, wy najczêœciej, otwieraj¹c
rok akademicki, mówicie „Kochana m³odzie¿y!” –
bo od tej m³odzie¿y zale¿y i egzystencja uniwersy-
tetu, i utrzymanie siê profesorów. Ale ¿eby tej
kszta³c¹cej siê m³odzie¿y by³o sporo i ¿eby ona te¿
z czasem mog³a wy³oniæ w³asne grono profesor-
skie, powinna, wrêcz musi, mieæ mo¿liwoœci ku
temu. Przecie¿ dzisiaj nie zawsze te mo¿liwoœci

mog¹ zapewniæ rodziny. Stypendia, zreszt¹ od da-
wien dawna, s¹ bardzo wa¿nym instrumentem
w kszta³ceniu m³odzie¿y akademickiej. I dobrze,
¿e ustawa tê kwestiê porusza, ¿e pozwala samo-
rz¹dom – myœlê, ¿e ró¿nego szczebla – oraz oso-
bom fizycznym na fundowanie stypendiów. Oczy-
wiœcie osoba fizyczna mo¿e daæ pieni¹dze, a mo¿e
ich nie daæ, ale bycie stypendyst¹, w sytuacji dzi-
siejszego, czasami zbiurokratyzowanego dzia³a-
nia tak¿e na uczelniach, powoduje okreœlone
skutki. I dlatego jeœli to osoba fizyczna bêdzie da-
wa³a stypendium, to musi to byæ uwidocznione
i odpowiednio przypisane do struktur uniwersy-
teckich.

Z tego w³aœnie wzglêdu uwa¿am, ¿e nale¿a³oby
tutaj w odniesieniu do stypendiów studenckich,
a tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – doktoran-
ckich wyraŸnie powiedzieæ, ¿e to nie mo¿e byæ tyl-
ko jakiœ gest samorz¹du czy danej osoby fizycz-
nej, ale to musi byæ uzasadniona pomoc dla ko-
goœ, kto rokuje nadzieje. I dlatego powinno to byæ,
jeœli chodzi o stypendia dawane studentom, uzgo-
dnione i z samorz¹dem studenckim, i z w³adzami
uczelni. Kiedyœ by³a Bratnia Pomoc, by³ Bratniak,
to Bratniak decydowa³ nawet o tym, komu dawa³y
stypendia w³adze rektorskie. Dzisiaj jest samo-
rz¹d studencki, ale on w mniejszej mierze ma moc
decyzyjn¹, niemniej jednak nale¿a³oby te sprawy
z nim uzgadniaæ, a w odniesieniu do stypendiów
doktoranckich – z promotorem, bo on wie, czy da-
ny doktorant zdo³a, czy nie zdo³a… Bo przecie¿ bê-
dzie widaæ, jeœli nie po pierwszym, to po drugim
roku wspó³dzia³ania z doktorantem, czy rokuje on
nadzieje i czy rzeczywiœcie trzeba go wspomóc, bo
inaczej zniknie on z uczelni i nie bêdzie mog³a siê
ona nim kiedyœ szczyciæ. A i to wchodzi w grê.

Niepokoi mnie, Wysoki Senacie, sprawa two-
rzenia uczelni wy¿szych – za chwilê przejdziemy
do tej redukcji, obni¿ania rangi uczelni – to zna-
czy zamieniania szkó³ pomaturalnych w szko³y
wy¿sze. Bardziej ju¿ rozumia³bym w³¹czanie ich
do szkó³ wy¿szych. Ale tutaj jest jeszcze jedno
niebezpieczeñstwo, bo minister mo¿e w drodze
rozporz¹dzenia tak¹ pomaturaln¹ szko³ê uczy-
niæ szko³¹ wy¿sz¹, uwzglêdniaj¹c oczywiœcie ja-
kieœ kryteria i przepisy. Ale tak nie bêdzie dobrze,
bo uczelnie wy¿sze zawsze by³y erygowane przez
parlament. Uda³o mi siê kiedyœ spotkaæ w No-
wym Jorku Wac³awa Jêdrzejewicza, ministra
i genera³a. Jedni mówili, ¿e by³ lepszym genera-
³em ni¿ ministrem, inni, ¿e lepszym ministrem
ni¿ genera³em, ale zostawmy to. I on wyraŸnie
stwierdzi³: baliœmy siê, czy nie przejdzie w Sejmie
taka kwestia. On wtedy jeszcze ministrem nie
by³, gdy erygowano uniwersytet poznañski; nie
by³o tam wydzia³u teologicznego i zastanawiano
siê, czy mo¿e to byæ uniwersytet. Wielkopola-
nom, zawsze wiernym Polsce i koœcio³owi, przy-
najmniej w czasach mnie i niektórym z nas gene-
racyjnie bli¿szych, nie chciano pozostawiæ tego
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dyskomfortu, ¿eby nie by³o uniwersytetu. Dr¿e-
liœmy o to, bo to mog³o nie przejœæ. Nie przesz³a
na przyk³ad Wolna Wszechnica Polska w £odzi,
mimo ¿e w latach trzydziestych w parlamencie,
w Sejmie by³o grono osób ideowo bliskich Wolnej
Wszechnicy Polskiej. Z kolei Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski otrzyma³ te prawa. Z czego to wyni-
ka³o? To w du¿ym stopniu wynika³o nie z tego, ¿e
by³o tyle a tyle kierunków, na których mo¿na by-
³o zrobiæ doktorat czy habilitacjê, ale z zasobu
osobowego. Bo kiedy tworzono ten uniwersytet
katolicki i chciano uczyæ jêzykoznawstwa, to
wziêto tam prezesa Stowarzyszenia Wolnomyœli-
cieli Polskich, profesora Baudouina de Courte-
nay’a, który jêzykoznawstwo œwietnie wyk³ada³.

Proszê pañstwa, jeszcze jedna sprawa. Mówi-
my tutaj o tym, ¿e dany uniwersytet przestanie
byæ uniwersytetem bez dodatku, zostanie akade-
mi¹. Ja siê lêkam, ¿e z czasem wymyœli siê WSP
czy coœ podobnego. Oby tak nie by³o i oby ta aryt-
metyczna zasada nie zakrywa³a istoty problemu.
Proszê pañstwa, przed æwieræwieczem z ok³adem
szed³em Krakowskim Przedmieœciem w Warsza-
wie i nios³em artyku³ o Domeyce, który mówi³
o powstaniu styczniowym, o tym, jak to w Chile
opowiadaj¹, ¿e w Polsce to terroryœci, ¿e tam ksiê-
¿a no¿e i kosy œwiêc¹. I on tam napisa³ w tym tekœ-
cie: ciemna mongolska masa… Nios³em ten arty-
ku³ do „Kwartalnika Historycznego”, na Stare
Miasto. I tak idê ko³o Koœcio³a œw. Krzy¿a w War-
szawie, czytam napis „Przegl¹d Humanistyczny”
i myœlê: nigdy nie drukowa³em, wejdê, poproszê,
mo¿e wydrukuj¹. Warto spróbowaæ w piœmie,
w którym nie drukowa³em. Wchodzê. Siedzi tam
redaktor naczelny, potê¿na postaæ – jego wygl¹d
nic mi nie mówi, ale za chwilê siê dowiem, kto to
jest – bierze ten tekst i czyta: aha, ciemna mongol-
ska masa… Myœla³, ¿e to chodzi o cenzurê w tam-
tych czasach. I mówi: koledze uniwersyteckiemu
ta sprawa przejdzie. Ja pytam: jak to koledze?
Przecie¿ ró¿nica generacji. On na to mówi: tak,
kolega uniwersytecki, dlatego ¿e u was by³ Klei-
ner, a ja chcia³em mieæ dobry doktorat, wiêc mu-
sia³em u was koñczyæ. Zyska³em na tym, bo mogê
dzisiaj mówiæ o sobie „kulowiec socjalista”. I na
koniec zwraca³ siê ju¿ do mnie: kolego… A wiemy,
ju¿ wtedy sobie uœwiadamia³em, za jaki beton
partyjny on wtedy uchodzi³…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze
minuta.)

Dobrze, skoñczê za czterdzieœci piêæ sekund.
…Za jaki beton on wtedy uchodzi³. I on mówi do

mnie: kolego, proszê zapamiêtaæ, ¿e jeden Kleiner
znaczy tyle, co tuzin innych profesorów.

Tak wiêc dbajmy o uczelnie, o profesorów na
tych uczelniach, ¿eby byli mo¿liwie najwy¿szej
rangi, a nie o to, jaki kierunek, na zasadzie zwyk-
³ej arytmetyki, bêdzie decydowa³ o tym nadawa-

niu praw do wydawania tytu³u magistra, stopnia
doktora czy nawet prowadzenia habilitacji.

Skoñczy³em, Pani Marsza³ek. Zmieœci³em siê
w czasie, tak?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Tak, idealnie.Bardzodziêkujê,PanieProfesorze.
(Senator Ryszard Bender: Pani marsza³ek w tej

chwili by³a ³askawa, ale niejednokrotnie mia³em
trudnoœci…)

Jakie ma pan trudnoœci?
(Senator Ryszard Bender: Nie mam wzglêdów

u pani marsza³ek.)
Przecie¿ ka¿de pytanie trwa minimum trzy mi-

nuty, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: Ja siê poprawiê, Pani

Marsza³ek.)
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c, proszê.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Odnosz¹c siê do proponowanych zmian w pra-

wie o szkolnictwie wy¿szym, chcê siê odnieœæ do
tej ich czêœci, która wi¹¿e siê z projektem posel-
skim, o którym tak wiele mówimy dzisiaj na tej sa-
li. Myœlê o poprawce czy przyjêtym w ustawie roz-
wi¹zaniu zawartym w art. 1, dotycz¹cym art. 255.
Ci¹gle wracamy – ja te¿ chcê do tego wróciæ – do
kwestii okreœlenia terminu dostosowania nazw
uczelni, w tym konkretnym przypadku uniwersy-
tetów. Propozycja przyjêta do tej pory wydaje mi
siê niewystarczaj¹ca, dlatego te¿ wszystkie g³osy
za przed³u¿eniem tego terminu, które zosta³y tu-
taj wypowiedziane, wydaj¹ siê po¿¹dane i nie-
zmiernie s³uszne. Ten kierunek jest absolutnie
trafny, trzeba pójœæ za tym rozwi¹zaniem.

Tak siê sk³ada, ¿e w 2001 r., kiedy powstawa³
miêdzy innymi jeden z nowych, m³odych uniwer-
sytetów, jak to o nich w tej chwili mówimy, czyli
Uniwersytet Rzeszowski, by³em autorem tej usta-
wy. I chcê wróciæ do tego, ¿e wówczas uniwersytet
powo³ywaliœmy na mocy ustawy; okreœlona na-
zwa by³a mu nadawana w takim akcie prawnym.
W tym momencie, je¿eli mówimy o stabilnoœci
prawa, o sta³oœci prawa, musimy siê zastanowiæ,
czy takie rozwi¹zania, jakie przyjêto w ustawie
z 2005 r., s¹ w³aœciwe i czy rzeczywiœcie mówimy
tutaj o stabilnoœci prawa. Stworzenie warunków,
które by umo¿liwia³y wype³nienie przez nowe
uniwersytety tych przes³anek, które s¹ zawarte
w art. 3 ustawy z 2005 r., czyli w obowi¹zuj¹cym
prawie, bêdzie mo¿liwe, je¿eli my sami stworzymy
warunki do tego, aby te przes³anki zosta³y
spe³nione. Stworzymy te warunki, jeœli termin
okreœlenia nazw zostanie wyd³u¿ony, zgodnie
z propozycjami wielu panów senatorów, które tu
padaj¹. Mówi¹c to, odnoszê siê równie¿ do tego
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kontekstu, ¿e przecie¿ bardzo trafne jest stwier-
dzenie, i¿ jeœli brak jednego kierunku, dwóch kie-
runków czy utrata uprawnieñ mia³aby powodo-
waæ zmianê nazwy, to te rozwi¹zania… Zacytujê
tutaj pana ministra Wittbrodta, który okreœli³ je
jako rozwi¹zania chore, rozwi¹zania, które budz¹
w¹tpliwoœci co do trafnoœci przyjêcia takiej w³aœ-
nie argumentacji.

Skoro mówimy o kwestiach terminów doty-
cz¹cych wyd³u¿enia czasu na dostosowania
nazw, to powiem, ¿e podzielam punkt widzenia, i¿
to nie mog¹ byæ terminy krótkie. Mo¿liwoœæ wy-
pe³nienia tych przes³anek w krótkim terminie wy-
daje siê niemo¿liwa.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e w ton tych propozycji –
tak przynajmniej ja to rozumiem – wpisuje siê sta-
nowisko rz¹du. Pan minister za moment pewnie
przedstawi to stanowisko, ale teraz patrzê na opi-
niê czy na stanowisko do poselskiego projektu
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a tam wy-
raŸnie stwierdzono, ¿e rz¹d pozytywnie ocenia kie-
runek zaproponowanej zmiany w art. 255. Dalej
w tej opinii jest napisane, ¿e rozstrzygniêcie doty-
cz¹ce sposobu realizacji tych zmian mo¿e nast¹piæ
podczas prac legislacyjnych, a w³aœnie na takim
etapie siê znajdujemy. A wiêc rz¹d w bardzo pozy-
tywny sposób postrzega kwestie tych rozwi¹zañ,
o których dzisiaj mówimy. Jestem równie¿ wdziê-
czny za zapis mówi¹cy o tym, ¿e nale¿y przychyliæ
siê do stwierdzenia, i¿ przed³u¿enie terminu spo-
woduje zwiêkszenie szans tak zwanych m³odych
uniwersytetów. I tu wymienia siê uniwersytety,
które mog³yby z tego skorzystaæ. Tak wiêc ten kie-
runek proponowanych rozwi¹zañ, zmierzaj¹cych
do przed³u¿enia terminu na dostosowanie nazw,
co proponujemy w przed³o¿onych poprawkach – ja
zreszt¹ te¿ przed³o¿ê poprawkê – jest s³uszny,
zw³aszcza w sytuacji, kiedy chcemy, aby uniwersy-
tety siê rozwija³y. Chodzi o to, ¿ebyœmy w sztuczny
sposób nie wprowadzali zmiany nazwy tylko dlate-
go, ¿e taka czy inna przes³anka nie zosta³a spe³nio-
na w sytuacji, kiedy uniwersytet powstawa³
w ca³kiem innym stanie prawnym.

Zupe³nie inn¹ kwesti¹ jest to – mo¿e to sprawa
zupe³nie drugorzêdna, ale istotna – ¿e przecie¿
uczelnie korzystaj¹ ze œrodków unijnych; czasem
te œrodki unijne to dotacje kilkusetmilionowe.
I w tym momencie nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy
w przypadku niedope³nienia warunków zwi¹za-
nych ze zmian¹ nazwy nie bêdzie trudnoœci w po-
zyskaniu tych œrodków, czy nie nast¹pi¹ jakieœ
perturbacje z uwagi na skrupulatnoœæ przepisów
dotycz¹cych wykorzystania œrodków.

Dlatego te¿ w pe³ni popieram g³osy tych osób –
i jestem im wdziêczny – które podzielaj¹ pogl¹d, ¿e
art. 255, zmierzaj¹cy do wyd³u¿enia terminów,
jest s³uszny. Przedk³adam poprawkê, która kore-
sponduje z proponowanymi rozwi¹zaniami.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Panie Mi-

nistrze!
Chcia³bym siê ponownie odnieœæ do nowelizo-

wanej ustawy. Poniewa¿ pani marsza³ek swego
czasu bardzo nas przestrzega³a, ¿eby w wyst¹pie-
niach komisyjnych nie prezentowaæ swoich pry-
watnych pogl¹dów, postaram siê wykorzystaæ
mój czas senatorski.

Proszê pañstwa, rzeczywiœcie mieliœmy ju¿ pa-
rê drobnych nowelizacji tej ustawy, naprawdê
drobnych, ta jest nieco wiêksza. Wielokrotnie zaj-
mowaliœmy siê te¿ zmianami nazw uczelni.
W ci¹gu czterech lat takich spraw by³o doœæ du¿o;
wszystkie dotyczy³y, jeœli mo¿na tak powiedzieæ,
awansu w nazewnictwie. Oczywiœcie by³y proble-
my z interpretacj¹ art. 3. By³y pomys³y, ¿eby to, co
jest po tym przecinku, wykreœliæ. Muszê powie-
dzieæ, ¿e rzeczywiœcie, jak ju¿ o tym wspomina³em
w swoim dzisiejszym wyst¹pieniu, nawet jeœli ma-
my takie bardziej liberalne spojrzenie na ten arty-
ku³, to i tak jest on porz¹dkuj¹cy. Porównujê to ze
stanem, kiedy tego artyku³u jeszcze nie by³o. I tak
trzeba na to patrzeæ. Muszê powiedzieæ, ¿e kiedy
pocz¹tkowo tak bardzo broniliœmy tego, ¿eby to
jednak interpretowaæ w zawê¿aj¹cy sposób, nie
zwróciliœmy uwagi na to, ¿e taki jest kontekst hi-
storyczny, ¿e wczeœniej w ogóle tego nie by³o.

Muszê powiedzieæ, ¿e k³opoty z tymi nazwami
i te liczne spory – czasami na posiedzeniach komi-
sji ujawnia³y siê ogromne emocje, chocia¿by przy
okazji kwestii uczelni ekonomicznych – powodo-
wa³y, ¿e jako senator, jako profesor i jako przewo-
dnicz¹cy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z utês-
knieniem czeka³em na ten zbiorczy projekt, który
mia³ ten problem rozwi¹zaæ. I muszê powiedzieæ,
¿e cieszê siê, i¿ na poprzednim posiedzeniu prze-
³o¿yliœmy omawianie tego punktu o dwa tygodnie.
W tym czasie odbyliœmy wiele rozmów, towarzy-
szy³y temu przemyœlenia i rzeczywiœcie na spokoj-
nie… Ja pierwotnie mia³em bardziej porz¹dku-
j¹ce nastawienie do rzeczywistoœci, ale muszê po-
wiedzieæ, ¿e wtedy, w trakcie wielu rozmów, zosta-
³em przekonany do tego, ¿e kierunek zapropono-
wany przez Sejm – zosta³o to rozbudowane przez
panów senatorów, chocia¿by przez pana senatora
Zaj¹ca, który tu¿ przede mn¹ z³o¿y³ poprawkê,
oczywiœcie wiemy te¿ o innych poprawkach – po-
kazuje, ¿e ta materia wymaga jednak pewnej tros-
ki, trzeba siê nad ni¹ pochyliæ. Ta inercja, o której
mówi³em chocia¿by przy okazji kolegów… No,
trzeba uszanowaæ te osoby, tym bardziej, ¿e te
uczelnie spe³niaj¹ ogromn¹ rolê œrodowiskow¹.
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Popatrzmy, jaka jest ich rola kulturotwórcza, to
jednak taka lokomotywa. Mówimy o dynamicz-
nym rozwoju naszego spo³eczeñstwa, naszego
pañstwa, naszej gospodarki. Rola uczelni jest tu-
taj ogromna. Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e
nazwa jeszcze niczego nie daje, jest jednak jed-
nym z takich ma³ych trybików, które powoduj¹…
Zak³adamy – i z takimi argumentami spotyka³em
siê podczas rozmów – ¿e te jednostki jednak ca³y
czas pracuj¹, ¿e maj¹ œwiadomoœæ, i¿ nie spe³nia-
j¹ kryteriów. Co wiêcej, to œwiadczy te¿ o naszym
systemie. Jest on na tyle szczelny, ¿e nie odbywa
siê masowa produkcja habilitacji czy doktoratów
tylko po to, ¿eby te kryteria spe³niæ.

Muszê powiedzieæ, ¿e po tych rozmowach na-
wet trochê lepiej rozumiem rz¹d, chocia¿ mo¿e
nie wypada mi tak bardzo go chwaliæ. Jednak to,
¿e nie dotrzyma³ terminu… Ja jestem z takiej do-
brej harcerskiej szko³y i zawsze mówi³em, ¿e jak
deszcz pada, to zastêp i tak jedzie na biwak,
a skoro jest ustalony termin, to trzeba go dotrzy-
maæ. Muszê powiedzieæ, ¿e po tych rozmowach te
moje mocne argumenty os³ab³y. I to spowodowa-
³o, ¿e bêdê g³osowa³ za poprawkami, które prze-
suwaj¹ to w czasie, w trosce o ten rozwój œrodo-
wiskowy. Liczymy, ¿e to pójdzie w tym kierunku.
Co wiêcej – po raz trzeci to powiem – przed 2005 r.
tych regulacji jeszcze nie by³o, czyli i tak wykona-
liœmy du¿y krok do przodu. I to tyle, jeœli chodzi
o liczne pytania pana senatora Bendera. Wczeœ-
niej brakowa³o tych regulacji, wiêc i tak jesteœmy
w dobrej sytuacji.

Chcia³bym przy okazji tej nowelizacji zarysowaæ
szersz¹ perspektywê, bo jest to szansa, ¿eby przyj-
rzeæ siê aktualnym problemom œrodowiska akade-
mickiego. Bo mówi siê o ma³ej czy du¿ej albo nowej
ustawie o szkolnictwie wy¿szym i muszê powie-
dzieæ, ¿e taki problem… Akurat w poniedzia³ek
uczestniczyliœmy – ja, pan senator Rocki i pan mi-
nister Jurek – w spotkaniu z pani¹ minister Kud-
ryck¹ i z rektorami uczelni. I rzeczywiœcie ujawni³o
siê tam zaniepokojenie zwi¹zane z odk³adaniem
przez rz¹d sprawy stanu spoczynku profesorów.
Jednak nasz¹ trosk¹ s¹ otoczeni ci emerytowani
profesorowie, którzy na te emerytury odeszli daw-
no, ¿eby nie powiedzieæ, bardzo dawno, i maj¹ pro-
blemy z w³asnym utrzymaniem. Na uczelniach
przeprowadza siê sk³adki na rzecz utrzymania sta-
rych profesorów. To jest bardzo niedobra sytuacja.
Trzeba powiedzieæ, ¿e profesorowie s¹ jedyn¹ gru-
p¹ mianowan¹ przez prezydenta, która nie ma za-
bezpieczonego stanu spoczynku. Nie jest to du¿y
wydatek w skali bud¿etu pañstwa. Uwa¿am, ¿e
Wysoka Izba, Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest
dobrym miejscem, ¿eby o tym powiedzieæ.

(Senator Ryszard Bender: Sêdzia s¹du rejono-
wego otrzymuje ni¿sz¹ pensjê ni¿ wykszta³cony
przez niego magister.)

Chcia³bym jeszcze powiedzieæ o takiej sprawie.
Rzeczywiœcie, jeœli patrzymy na uniwersytety,
które mo¿e nie spe³niaj¹ na razie wszystkich wy-
mogów, to trzeba powiedzieæ, ¿e ca³a nauka
i szkolnictwo wy¿sze odgrywaj¹ niezwykle wa¿n¹
rolê w rozwoju spo³eczeñstwa, pañstwa, s¹ t¹ lo-
komotyw¹ postêpu, pe³ni¹ funkcjê kulturotwór-
cz¹. Jednak ich wad¹, przypad³oœci¹, która powo-
duje, ¿e przez dwadzieœcia lat nie uda³o siê wy-
starczaj¹co zdynamizowaæ tych zmian, jest to, ¿e
inwestycje s¹ tutaj d³ugoterminowe, one daleko
wykraczaj¹ poza okres czterech lat. I dlatego wy-
magaj¹ wiele odwagi. Wiemy o tym, ¿e liczba stu-
diuj¹cych wzros³a wielokrotnie, bodaj¿e piêæ ra-
zy, a nak³ady na szkolnictwo wy¿sze s¹ na tym sa-
mym poziomie. By³y nawet momenty, ¿e by³y du¿o
mniejsze. To samo dotyczy nauki. Muszê powie-
dzieæ, ¿e na posiedzeniach Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu, zarówno w poprzedniej kadencji, jak
i w obecnej, wielokrotnie rozmawialiœmy o tym, ¿e
by³oby dobrze, gdybyœmy przewidzieli tutaj roz-
wi¹zanie – na wzór rozwi¹zania zastosowanego
w przypadku wojska – które pozwoli³oby dojœæ,
mo¿e nie od razu, ale w okresie dziesiêcioletnim,
do pewnego i sta³ego poziomu finansowania nau-
ki i szkolnictwa wy¿szego, bo jak dot¹d, to jest fi-
nansowanie falowe. Mówi³em o tym przy okazji
uchwalania bud¿etu. Ten chwilowy wzrost nak³a-
dów na naukê i edukacjê oczywiœcie nas cieszy,
ale powstaje pytanie, czy to jest wzrost stabilny,
czy taki wzrost bêdzie co roku. Akurat w przypad-
ku nauki ten wzrost jest bardzo ³atwy do osi¹gniê-
cia, bo tam te œrodki s¹ naprawdê bardzo ma³e, na
szkolnictwo wy¿sze s¹ ju¿ nieco wiêksze.

Proszê pañstwa, du¿o siê mówi o spo³eczeñ-
stwie informacyjnym i budowie gospodarki opar-
tej na wiedzy. Niestety czêsto spo³eczeñstwo in-
formacyjne kojarzy siê z tym, ¿e ka¿dy bêdzie mia³
dostêp do internetu szerokopasmowego. To jest
tylko jeden z elemencików, podkreœlam, elemen-
cików. Wydaje siê, ¿e absolutn¹ podstaw¹ spo³e-
czeñstwa informacyjnego s¹ szkolnictwo wy¿sze
i edukacja w ogóle. Chcielibyœmy znaleŸæ siê
w pierwszej lidze pañstw œwiata, uczestniczyæ
w produkcie globalnym, mieæ udzia³ w tych naj-
nowszych technologiach, a nie byæ tylko wyko-
nawc¹ brudnych technologii i tani¹ si³¹ robocz¹.
Dlatego szkolnictwo wy¿sze… Na pewno ustawa,
która nas czeka, ale i te dzisiejsze rozwi¹zania,
czasami nawet niewielkie, s¹ elementem…

Muszê powiedzieæ, ¿e z trosk¹ patrzê na to, jak
w³adze pañstwowe ulegaj¹ nieraz pewnym modom
i trendom. Na przyk³ad mówiono, ¿e proces boloñ-
ski – patrzê na pana senatora Rockiego, bo wielo-
krotnie z nim o tym rozmawialiœmy – a wiêc podzia³
na pierwszy i drugi stopieñ kszta³cenia, jest podyk-
towany wymogami Unii Europejskiej. Okazuje siê,
¿e nie ma takiego wymogu. A gdzie trzeci stopieñ?

Zwracam siê z ogromnym apelem wynikaj¹cym
z mojej troski, a¿ebyœmy w Polsce starali siê pro-

42. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym 131

(senator K. Wiatr)



wadziæ w nauce i szkolnictwie wy¿szym – nie tyl-
ko, ale przede wszystkim – nieustann¹ analizê
i syntezê tego, co najlepsze w Europie i na œwiecie,
i dopasowywaæ te rozwi¹zania do naszych warun-
ków. Bo wcale nie jest oczywiste, ¿e u nas wszyst-
ko jest najlepsze. Musimy te¿ wiedzieæ o tym, i tu
potrzebna jest pewna ewolucja, ¿e dobre prawo to
nie tylko prawo, które jest dobrze skonstruowa-
ne, nie ma dziur, wszêdzie w nim s¹ w³aœciwie po-
stawione przecinki i jest logiczne. Musimy jeszcze
przekonaæ spo³eczeñstwo, ¿eby by³a akceptacja
dla tych rozwi¹zañ, bo jeœli prawo generowane
jest w konflikcie ze spo³eczeñstwem, to nigdy nie
przynosi dobrych owoców.

Dlatego, jeszcze raz mówiê, popieram te po-
prawki. Chcemy, aby szkolnictwo wy¿sze, aby ba-
dania naukowe rozwija³y siê w Polsce bardziej dy-
namicznie, a to siê natychmiast prze³o¿y na go-
spodarkê. Mo¿na by nawet spróbowaæ zrobiæ ta-
kie analizy, w jaki sposób to po pewnym czasie da-
je o sobie znaæ przede wszystkim w gospodarce,
ale i we wszystkich innych obszarach naszego ¿y-
cia. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Józefa Bergiera.

Senator Józef Bergier:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pañstwo Se-

natorowie!
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e podejmowana tu nowe-

lizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym po-
rz¹dkuje wiele kwestii, a g³ównie porz¹dkuje sytua-
cjê prawn¹ placówek oœwiatowych, które kszta³c¹
na studiach wy¿szych. To, co przed chwil¹ powie-
dzia³em, jest trochê dziwne, ale prawdziwe, bo prze-
widziane tu rozwi¹zania zapewniaj¹, ¿e tak po-
wiem, spokój takim placówkom jak szko³y pomatu-
ralne czy kolegia jêzykowe, powoduj¹, ¿e te placów-
ki wiedz¹, jaka jest ich przysz³oœæ i jakie rozwi¹za-
nia s¹ dla nich przewidziane. Czêsto s¹ to placówki,
które dobrze kszta³c¹. Ale dzisiaj kszta³cenie na
studiach pierwszego stopnia… no, wymogi s¹ nie-
porównywalne. Oto jedne uczelnie maj¹ wymóg po-
siadania kadry profesorskiej i doktorskiej, a inne
uczelnie tego wymogu nie maj¹. A wiêc proszê siê
nie dziwiæ, ¿e te drugie chc¹ uregulowania tej kwe-
stii. I my wychodzimy temu naprzeciw.

Chcia³bym tu przywo³aæ pewn¹ statystykê,
i kierujê te s³owa zw³aszcza do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Podajecie pañstwo informacjê,
a przynajmniej takie s¹ obiegowe opinie, i¿ tego
typu placówek, które kszta³c¹ w sumie oko³o
dwudziestu tysiêcy osób, jest oko³o stu. A wiêc

œrednio ka¿da z tych placówek kszta³ci oko³o
dwustu uczniów czy s³uchaczy, bo nie studentów,
jak wiemy. Zapewne s¹ i mniejsze, które maj¹
oko³o stu s³uchaczy. To wymaga pewnej analizy ze
wzglêdu na koszty kszta³cenia, szczególnie dzi-
siaj, kiedy wszyscy mówimy o trudnej sytuacji, ja-
ka dotyka nas wszystkich. S¹dzê, ¿e po prostu
mo¿na efektywniej wydaæ te pieni¹dze.

W zwi¹zku z tym mia³bym proœbê – a zwracam
siê z tym w czasie dyskusji, gdy¿ zdajê sobie spra-
wê, ¿e trudno jest precyzyjnie odpowiedzieæ na
pytanie o wielkoœæ tych placówek – ¿eby pani mi-
nister edukacji narodowej zechcia³a udzieliæ mi
odpowiedzi na to pytanie w formie pisemnej, cho-
dzi mi o liczbê s³uchaczy.

Druga kwestia, któr¹ chcia³bym poruszyæ, jest
dziœ, jak s¹dzê, przyjmowana przez studentów z du-
¿ym zadowoleniem. Teraz samorz¹dy bêd¹ mog³y
przyznawaæ stypendia zgodnie z prawem. Samo-
rz¹dy ju¿ dzisiaj te stypendia przyznaj¹, ale dotych-
czas czêsto musia³y poszukiwaæ innych dróg, gdy¿
ustawa o samorz¹dzie pozwala³a te stypendia przy-
znawaæ, a w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym takiego zapisu nie by³o. I czêsto zak³adano
fundacje, ¿eby poprzez fundacje mo¿na by³o przy-
znawaæ studentom pieni¹dze samorz¹dowe. Myœlê,
¿e to jestnawethistorycznewydarzenie.Mo¿ewarto
to dzisiaj podkreœliæ, bo w ostatnich dniach studen-
ci upominali siê o ró¿ne swoje prawa.

I trzecia kwestia, do której chcia³bym siê od-
nieœæ, nie mieœci siê w omawianej dziœ nowelizacji
ustawy, ale by³a powszechnie podnoszona przez
pañstwa senatorów, to jest kwestia powo³ywania
i zmiany nazw uczelni. Chyba wszyscy jesteœmy
zgodni co do tego, ¿e nie jest to zadanie dla parla-
mentu, miêdzy innymi dlatego – zreszt¹ ci z nas,
którzy uczestniczyli w debatach, to pamiêtaj¹ – ¿e
my bardzo czêsto ³amiemy przy tym prawo. Ja pa-
miêtam, jak by³y powo³ywane uniwersytety, które
zosta³y tu ju¿ dziœ wymienione, choæ cieszê siê, ¿e
one funkcjonuj¹. One powstawa³y w 2001 r., ja
by³em wówczas pos³em i pamiêtam, ¿e minister
nam mówi³, ¿e jest problem ze spe³nieniem wymo-
gów. A my wszyscy zgodnie nawzajem siê popiera-
liœmy, Lublin popiera³ Rzeszów, a Rzeszów Zielo-
n¹ Górê. No przecie¿ my powinniœmy stanowiæ
prawo, wiêc spróbujmy przyj¹æ inn¹ œcie¿kê po-
wo³ywania, zgodn¹ z prawem. W zwi¹zku z tym ja
siê zdecydowanie opowiadam, po pierwsze, za for-
mu³¹ spokojniejszego dochodzenia, o czym trak-
tuj¹ sk³adane tu dzisiaj poprawki, a po drugie, za
tym, ¿ebyœmy odeszli od udzia³u parlamentu w tej
kwestii. Myœlê, ¿e mamy szansê wy¿ycia siê –
w dobrym tego s³owa znaczeniu – w wielu innych
wa¿nych dziedzinach.

I ju¿ na koniec chcia³bym poinformowaæ, ¿e
nied³ugo bêdziemy debatowali nad ca³oœci¹ usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, gdy¿ wszyst-
ko wskazuje na to, takie s¹ zapowiedzi, ¿e na naj-
bli¿szym posiedzeniu rz¹du zostanie przedsta-
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wiony projekt nowej ustawy, i s¹dzê, ¿e to bêdzie
dla nas doskona³a okazja do tego, abyœmy mogli
uregulowaæ wiele kwestii, które s³usznie zosta³y
tu dzisiaj podniesione.

Z ogromnym zadowoleniem chcia³bym podkreœ-
liæ, ¿e dziêki tej ustawie zostan¹ uregulowane bie-
¿¹ce kwestie dotycz¹ce szkolnictwa wy¿szego,
w tym g³ównie placówek oœwiatowych, które
kszta³c¹ przysz³ych studentów, tak chyba powi-
nienem powiedzieæ. Dziêkujê uprzejmie za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
ZapraszampanasenatoraAdamaMassalskiego.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów chce za-

pisaæ siê do g³osu?
(Senator Stanis³aw Iwan: Jeszcze ja.)
Dobrze, pan senator Stanis³aw Iwan. Proszê

dopisaæ.

Senator Adam Massalski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo Senatorowie!
Wszyscy czyni¹ tu odwo³ania do swoich korze-

ni, nawi¹zuj¹c do aktu prawnego, który dzisiaj
przyjmujemy, wiêc ja siê trochê obawiam, ¿e sko-
ro wszed³em na tê mównicê, to bêdê musia³ jako
absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego powie-
dzieæ, ¿e kiedyœ uniwersytety by³y powo³ywane
bull¹ papiesk¹ i mo¿e do tego…

(Senator Ryszard Bender: Jeszcze do akade-
mii…)

No w³aœnie, kolega tu podpowiada…
(Senator Ryszard Bender: Jeszcze wrócisz do

nazwy akademii.)
Tak, w³aœnie, wrócê do nazwy akademii przy

Uniwersytecie Jagielloñskim. Ale to tylko taki
¿art czy po prostu dygresja.

Myœlê, ¿e dyskusja dotycz¹ca nowelizacji tej
ustawy, zmierzaj¹cej w dobrym kierunku, tak jak
tu wszyscy koledzy mówili, jest tak¿e dobr¹ okaz-
j¹ do przedstawienia niektórych spraw natury
ogólniejszej, przypomnienia ich czy zwrócenia na
nie uwagi, tym bardziej ¿e czeka nas debata nad
now¹ ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym, o szko³ach
wy¿szych, czyli o prawie o szko³ach wy¿szych.
Myœlê, ¿e to bardzo dobrze.

S¹dzê, ¿e ta ustawa – pada³y ju¿ takie g³osy – po-
winna okreœlaæ ogólne ramy, nie zaœ proponowaæ
bardzo szczegó³owe rozwi¹zania, bo to by³oby
szkodliwe dla szkolnictwa wy¿szego, zw³aszcza
w sytuacji bardzo du¿ej ró¿norodnoœci szkó³, zró¿-
nicowania specyfiki szkó³ wy¿szych, które fun-
kcjonuj¹ w Polsce. Myœlê, ¿e ta ustawa powinna
zapewniaæ dobre warunki do rozwoju szkó³ wy¿-

szych, w tym miêdzy innymi w³aœciwe warunki
przekazywania wiedzy. W którym momencie za-
czyna siê rozwój szkolnictwa wy¿szego? Na pier-
wszym roku studiów, kiedy zaczynamy kszta³ciæ
studenta. On zdobywa stopnie, póŸniej zostaje
asystentem, adiunktem, profesorem. W tym mo-
mencie zaczyna siê nauka w Polsce, zaczyna siê od
tego procesu. My musimy stworzyæ w tej ustawie
takie warunki, aby wiedza przekazywana studen-
tom od pierwszego roku by³a na jak najwy¿szym
poziomie.

Teraz musimy sobie odpowiedzieæ na pytanie, co
warunkuje wysoki poziom studiów. Ja wymieniê
tylko kilka elementów, bo na ten temat mo¿na by
mówiæ bardzo d³ugo. Pierwsza sprawa to liczba i ja-
koœæ kadry, z kim siê ten student spotyka, kto go
uczy, kto przekazuje mu wiedzê. To jest szalenie
wa¿ne. Musimy spowodowaæ, sprawiæ, aby student
mia³ stycznoœæ z jak najlepszymi profesorami i by
nie odbywa³o siê to w zbyt licznych grupach. Dowia-
dujê siê bowiem od moich wspó³pracowników na
uczelni, ¿e w grupach æwiczeniowych maj¹ ju¿ nie
po dwadzieœcia osób, nie po dwadzieœcia piêæ osób,
dzisiaj te grupy licz¹ do czterdziestu osób! Przepra-
szam najmocniej: jaki to jest kontakt z mistrzem,
gdy grupy s¹ tak liczne? Zatem kolejna sprawa to
wielkoœæ grup na zajêciach. Co jeszcze? Odpowied-
nia infrastruktura, czyli aparatura, laboratoria itd.
Mnie siê wydaje, ¿e to jest podstawa do rozpoczêcia
rozmów na temat tego, jak ma wygl¹daæ szko³a wy¿-
sza, która powinna byæ szko³¹ dobr¹. Chodzi o to,
¿eby to, o czym mówi³ przed chwil¹ pan profesor
Wiatr i koledzy, którzy przede mn¹ przemawiali, by-
³o spe³nione, bo przecie¿ wszyscy wypowiadamy siê
w tym duchu.

Wreszcie, proszê pañstwa, obszar szkolnictwa
wy¿szego wymaga uporz¹dkowania wielu spraw.
Nie bez kozery podnios³em sprawê habilitacji, dla-
tego ¿e habilitacji jakoby prawie nie ma, bo znik-
nê³a z ustawy, a jest ona wymogiem do prowadze-
nia studiów doktoranckich. A¿eby na jakimœ kie-
runku uruchomiæ studia doktoranckie, kierunek
ten musi mieæ uprawnienia do habilitowania.
Prawda? My musimy to jakoœ uporz¹dkowaæ, dla-
tego o to pyta³em, dlatego podnios³em sprawê ha-
bilitowania.

W pe³ni przychylam siê do rozwi¹zania doty-
cz¹cego stabilizacji sytuacji profesorów poprzez
stan spoczynku. Proszê pañstwa, to rozwi¹¿e kil-
ka problemów. To rozwi¹zanie pozwoli nie elimi-
nowaæ profesorów, którzy nadal s¹ bardzo spra-
wni intelektualnie, a ju¿ zmêczeni ¿yciem. Jako
profesorowie w stanie spoczynku mog¹ oni
wchodziæ w sk³ad gremiów oceniaj¹cych, przy-
znaj¹cych stopnie, byæ w radach wydzia³u, a nie-
koniecznie musz¹ prowadziæ zajêcia ze studen-
tami. Oni mog¹ byæ jeszcze przydatni i czynni na
uczelni w majestacie obowi¹zuj¹cego prawa.
Myœlê, ¿e powinnyœmy iœæ w³aœnie w tym kierun-
ku, ¿eby wykorzystaæ wszelki potencja³, z które-
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go czasem zupe³nie rezygnujemy. Ja spotykam
siê od czasu do czasu z panem profesorem Sam-
sonowiczem, nie bêdê mówi³, który rocznik. Jego
wielka wiedza, energia, si³a i m¹droœæ mog³yby
byæ niewykorzystane. On pracuje w Polskiej Aka-
demii Nauk, wiêc tam akurat ma mo¿liwoœci, ale
na uczelni by³by ju¿ emerytem i nie móg³by s³u-
¿yæ swoj¹ wiedz¹. Tak ¿e bardzo serdecznie reko-
mendujê równie¿ ten problem do rozwi¹zania
w tekœcie nowej ustawy. Dziêkujê bardzo, Pani
Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê równie¿.
Przypominam panu senatorowi Stanis³awowi

Iwanowi, ¿e ma maksymalnie piêæ minut, ponie-
wa¿ jest to drugie wyst¹pienie.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo, Szanowna Pani Marsza³ek.
Potrzebujê tylko minutê. Chcia³bym siê usto-

sunkowaæ do wypowiedzi pana senatora profesora
Bergiera. Chodzi mi o to, czy te uczelnie w 2001 r.
spe³nia³y itd. Nie wiem, jak by³o z innymi. W ka¿-
dym razie, powiadam, œledzi³em ten tok ze wzglêdu
na miejsce, które zajmowa³em w tym czasie w ad-
ministracji. Jeœli chodzi o ten œwiadomy wybór po-
³¹czenia uczelni technicznej z humanistyczn¹, to
by³ on oparty na tym, ¿e wówczas by³y spe³nione
wszystkie kryteria, by³y pozytywne opinie rady g³ó-
wnej, komisji akredytacyjnej itd. A jeœli chodzi
o œrodowisko zielonogórskie, to rozczarowanie wy-
nika tak¿e z tego, ¿e wówczas zrobiono wszystko,
co by³o mo¿liwe, a¿eby zas³u¿yæ na miano uniwer-
sytetu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa pragnie zabraæ

g³os? Nie.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski o charak-

terze legislacyjnym. Z³o¿yli je pan senator Stani-
s³aw Iwan i pan senator Stanis³aw Zaj¹c. W zwi¹z-
ku z tym proszê Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by siê ustosun-
kowaæ do tych wniosków?

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Najpierw powiem krótko, ¿e te wnioski s¹

ca³kowicie do zaakceptowania, a teraz mo¿e
dwa s³owa komentarza. Ustawodawca piêæ lat
temu chyba zbyt optymistycznie myœla³ o sposo-
bie, w jaki uczelnie mog¹ zdobywaæ uprawnie-
nia, w tym przypadku doktorskie. Uprawnienia
akademickie zdobywa siê, buduj¹c szko³ê,
szko³ê w jakiejœ dyscyplinie czy w jakiejœ dzie-
dzinie nauk. To trwa, na pewno nie wystarcz¹ na
to cztery lata.

Chcia³bym dodaæ, ¿e w tej chwili trwaj¹ prace,
w³aœciwie ju¿ s¹ zakoñczone, nad za³o¿eniami do
zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Jednym z nich jest… W ka¿dym razie myœlimy
nad zmian¹ art. 3 obowi¹zuj¹cej ustawy, bo on
jest nieprecyzyjny przynajmniej w dwóch miej-
scach. Przedstawia on dziedziny nauk, których
nie ma – intuicyjnie wyczuwamy, o które dziedzi-
ny nauk chodzi – i jest nieprecyzyjny, je¿eli chodzi
o liczenie uprawnieñ. Czy te same uprawnienia
na dwóch wydzia³ach siê sumuje, czy siê ich nie
sumuje? W ka¿dym razie ten artyku³ tego nie roz-
strzyga, choæ w gruncie rzeczy najwa¿niejsza jest
szko³a, a nie liczba uprawnieñ.

W szkolnictwie w ci¹gu dwudziestu lat, które
minê³y – ja bardzo dziêkujê za tak¹ pozytywn¹
ocenê – myœmy dokonali w mojej opinii skoku cy-
wilizacyjnego. Liczba studentów zwiêkszy³a siê
prawie szeœciokrotnie. Wiem, ¿e to jest ca³y sys-
tem szkolnictwa, ¿e s¹ szko³y lepsze i s¹ szko³y
gorsze, ¿e pewne osi¹gniêcia studentów nie prze-
bijaj¹ siê, nie docieraj¹ do powszechnej œwiado-
moœci, ale nie zmienia to faktu, Wysoki Senacie,
¿e gdy nasi studenci wyje¿d¿aj¹ za granicê, to s¹
w grupie najlepszych studentów. Jeœli przeœledzi-
my dane dotycz¹ce olimpiad, na przyk³ad olim-
piad informatycznych, które maj¹ niezwykle wy-
soki poziom, to zobaczymy, ¿e nasi studenci s¹
w czo³ówce. To prowadzi do wniosku, ¿e nasz sys-
tem szkolnictwa wy¿szego nie gubi tych najlep-
szych, a poniewa¿ to jest system, to s¹ tam i je-
dnostki lepsze, i jednostki gorsze.

Sprostujê. Jeœli chodzi o uprawnienie do pro-
wadzenia studiów doktoranckich, to trzeba mieæ
albo uprawnienie do habilitacji, albo dwa upra-
wnienia doktorskie, wtedy te¿ mo¿na prowadziæ
studia doktoranckie.

No i na koniec: nazwa uczelni i jakoœæ kszta³ce-
nia czy jakoœæ badañ naukowych to s¹ dwie ró¿ne
sprawy. Ale skoro myœlimy o przesuniêciu termi-
nu, w jakim te uprawnienia maj¹ byæ zdobywane,
po to ¿eby te nazwy mo¿na by³o utrzymaæ, to pro-
szê pomyœleæ o roli, jak¹ te uczelnie odgrywaj¹
w regionie. To jest rola absolutnie nie do przece-
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nienia. Dlatego w przypadku art. 3 i ewentual-
nych poprawek do nowej ustawy, któr¹ przygoto-
wujemy, zale¿y nam na tym, ¿eby ta rola w regio-
nie by³a utrzymana. Zapisy ustawowe i wymaga-
nia maj¹ temu s³u¿yæ, a nie temu przeszkadzaæ.
Bardzo dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja dziêkujê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Jest ona w druku nr 656, a sprawozdania ko-
misji s¹ w drukach nr 656A i nr 656B.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana sena-
tora Jacka Swakonia, o przedstawienie sprawo-
zdania.

Senator Jacek Swakoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika bie-
¿¹cego roku rozpatrzy³a przyjêt¹ przez Sejm
w dniu 24 wrzeœnia ustawê o zmianie ustawy
o Policji.

Ustawa ta doprecyzowuje zasady dzia³ania i fi-
nansowania jednostek badawczo-rozwojowych
tworzonych w strukturze organizacyjnej Policji.

Do dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy wprowa-
dzono dwie zmiany. Po pierwsze, dodany w art. 4
ust. 3b okreœla organizacjê i zakres dzia³ania je-
dnostek oraz tryb powo³ywania i odwo³ywania dy-
rektora jednostki i jego zastêpcy, poprzez odes³a-
nie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo-rozwojowych. Po drugie,
dodany w art. 13 ust. 1a okreœla, na jakie cele bê-
d¹ mog³y byæ przeznaczane œrodki finansowe
otrzymane z bud¿etu pañstwa, a tak¿e okreœla
kierunki finansowania dzia³alnoœci bie¿¹cej je-
dnostek badawczo-rozwojowych. Ust. 1a, który
dodano do art. 13, spe³nia prawny wymóg udzie-
lania dotacji podmiotowej na podstawie upowa¿-
nienia ustawowego.

Nowe przepisy wp³yn¹ na poprawê jakoœci wy-
konywanych badañ naukowych i prac badaw-
czych na rzecz Policji, a tak¿e umo¿liwi¹ pozyski-
wanie dodatkowych pieniêdzy ze œrodków Unii
Europejskiej, kierowanych na budowê specjali-
stycznych laboratoriów badawczych.

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie wprowa-

dzi³a do ustawy poprawek i przyjê³a j¹ jednomyœ-
lnie. W imieniu komisji rekomendujê Wysokiej Iz-
bie podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Policji bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Uprzejmie dziêkujê.
Zapraszam sprawozdawcê Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
senatora W³adys³awa Dajczaka.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mój przedmówca, sprawozdawca poprzedniej

komisji, w³aœciwie ju¿ powiedzia³ o istocie zmian,
nad którymi Wysoka Izba debatuje. Ja chcia³bym
tylko mo¿e króciutko powiedzieæ o przebiegu dys-
kusji na posiedzeniu Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej. Dyskusja
w zasadzie skupi³a siê na pytaniach do przedstawi-
ciela Policji. Chodzi³o o w¹tpliwoœci, które by³y
podnoszone, dotycz¹ce tego, czy ta zmiana… Trze-
ba podkreœliæ to, co powiedzia³ ju¿ pan senator
sprawozdawca, ¿e jest to zmiana od dawna oczeki-
wana przez Policjê i samo Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne oraz ¿e ta zmiana niew¹tpliwie
mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju tej instytucji, co
oczywiœcie bêdzie z korzyœci¹ dla samej Policji. Ale
podnoszone by³y w¹tpliwoœci, czy ta zmiana nie
spowoduje – poniewa¿ ta nowa jednostka badaw-
czo-rozwojowa powinna siê zajmowaæ w szczegól-
noœci badaniami naukowymi czy nowymi wdro¿e-
niami – takiej sytuacji, ¿e podstawowe zadania,
które ta jednostka powinna realizowaæ dla Policji,
bêd¹ przesuwane w czasie, bêd¹ odwlekane, czy
nie spowoduje to pewnych zaniechañ w tym wzglê-
dzie. Komisja zosta³a uspokojona przez przedsta-
wiciela Policji, ¿e przecie¿ ta jednostka dalej bêdzie
pod jurysdykcj¹, mo¿na tak powiedzieæ, samego
ministra spraw wewnêtrznych i komendanta g³ó-
wnego Policji. To on bêdzie mia³ wp³yw na to, jakie
badania bêd¹ tam podejmowane – tego równie¿ do-
tyczy³o jedno z pytañ.

By³a w¹tpliwoœæ, która ewentualnie mo¿e te¿
powstaæ w Wysokiej Izbie, czy kierunek badañ nie
zaszkodzi funkcjonowaniu tej jednostki, ponie-
wa¿ mog¹ siê zdarzyæ takie sytuacje – przynaj-
mniej hipotetycznie, jeœli to bêdzie samodzielna,
niezale¿na jednostka badawcza – ¿e bêd¹ jej zle-
cane badania s³u¿¹ce temu, by œwiat przestêpczy
móg³ uprzedzaæ pewne rozwi¹zania czy dzia³ania
stosowane w Policji. W tym wypadku komisja ró-
wnie¿ zosta³a uspokojona, ¿e bêdzie funkcjono-
wa³a rada naukowa, która bêdzie zale¿na od kie-
rownictwa Policji, i to ona bêdzie okreœla³a kieru-
nek badañ i prac podejmowanych przez now¹ je-
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dnostkê. W zwi¹zku z tym takich zagro¿eñ nie ma.
Ta instytucja dalej bêdzie s³u¿y³a Policji, g³ównie
realizuj¹c zadania, które do tej pory przed ni¹ sta-
³y, a jednoczeœnie bêdzie mia³a mo¿liwoœæ pozys-
kiwania dodatkowych œrodków, co te dzia³ania
mo¿e usprawniæ i co mo¿e spowodowaæ, ¿e bêd¹
mog³y byæ stosowane nowe rozwi¹zania, niezbêd-
ne do tego, aby przyspieszyæ pewne procedury
w kryminalistyce.

W zwi¹zku z tym Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej proponuje
Wysokiej Izbie przyjêcie tej uchwa³y jednog³oœnie
i niewnoszenie ¿adnych poprawek. Dziêkujê bar-
dzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja równie¿.
Projekt tej ustawy… Aha, najpierw pytania do

sprawozdawców.
Bardzo proszê, pan senator Waldemar Kraska.

Do kogo pytanie?
(Senator Waldemar Kraska: Do senatora Daj-

czaka.)
Jak ju¿ tu jest pan senator Dajczak, to niech

zostanie.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, a jak bêdzie wygl¹da³o roz-

mieszczenie tych jednostek na terenie naszego
kraju? Czy mo¿e pan nam to przybli¿yæ?

Senator W³adys³aw Dajczak:
Znaczy jest to ustawa, która dotyczy tylko i wy-

³¹cznie Centralnego Laboratorium Kryminalisty-
cznego. Nie dotyczy ona siedemnastu jednostek
funkcjonuj¹cych obecnie przy komendach woje-
wódzkich Policji. To jest zmiana dotycz¹ca tylko
tego jednego podmiotu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo serdecznie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie

w zwi¹zku z tym, ¿e zgodnie z definicj¹ struktur
Policji, jedn¹ z jej struktur s¹ jednostki badaw-
czo-rozwojowe. Czy w sytuacji, kiedy dzisiaj nieja-
ko wyprowadzimy z tej struktury jedn¹ z jedno-
stek, a siedemnaœcie jednostek nadal bêdzie
w strukturze Policji… Pan nawet uzasadni³, ¿e
ona bêdzie nadal w strukturze, niemniej jednak ta

jednostka ze wzglêdu na stan prawno-organiza-
cyjny bêdzie podlega³a pod ustawê o jednostkach
badawczo-rozwojowych, a to s¹ odrêbne jedno-
stki itd., itd. Mamy definicjê takiej jednostki
w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Czy nie wydaje siê panu zasadne to – i czy komisja
siê nad tym zastanawia³a – ¿e w tym momencie
pkt 3 informacji dotycz¹cej tego, co wchodzi
w sk³ad Policji… Jednak mamy tak¹ sytuacjê, ¿e
zapis dotycz¹cy tego jest zbyt w¹ski, bo jak¿e ró¿-
ne teraz te jednostki badawczo-rozwojowe bêd¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Oczywiœcie pyta³ pan senator Stanis³aw Go-

gacz, którego nie przedstawi³am.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Wydaje mi siê, ¿e bezzasadne jest podnoszenie

takich w¹tpliwoœci, poniewa¿, tak jak powiedzia-
³em, sytuacja jest jednoznaczna. Jest to prze-
kszta³cenie tylko i wy³¹cznie centralnego labora-
torium. Tak jak nas zapewniano, zreszt¹ jest to
zapisane w ustawie, ta jednostka otrzymuje auto-
nomiê i jest samodzielna, niezale¿na, ale funkcjo-
nuje w strukturach Policji. I ta wspó³praca, jak
nas równie¿ zapewniano, miêdzy t¹ now¹ jedno-
stk¹ a laboratoriami funkcjonuj¹cymi do tej pory
oczywiœcie bêdzie œcis³a i bêdzie trwa³a. Tak ¿e te
laboratoria bêd¹ korzysta³y ze wszystkich badañ,
ze wszystkich wdro¿eñ, które bêd¹ stosowane,
w takim zakresie, w jakim one powinny byæ stoso-
wane i w jakim by³y stosowane do tej pory,

Senator Stanis³aw Gogacz:
W takim razie dodatkowe pytanie o status or-

ganizacyjno-prawny tej jednostki. Mo¿e to byæ
status jednostki niepublicznej. Czy ta jednostka
mo¿e byæ po prostu spó³k¹ prawa handlowego?

Senator W³adys³aw Dajczak:
WyraŸnie jest powiedziane, ¿e jest to jednostka

badawczo-rozwojowa dzia³aj¹ca na zasadzie przy-
wo³anych przepisów o takich jednostkach. I jest
te¿ wyraŸnie powiedziane, ¿e realizuje ona zada-
nia z zakresu spraw u¿ytecznoœci publicznej.
W zwi¹zku z tym bêdzie ona mog³a korzystaæ, tak
jak do tej pory, z czêœci bud¿etu Policji przezna-
czonego na Centralne Laboratorium Kryminali-
styczne. Tak ¿e w tym wzglêdzie nie ma ¿adnych
zagro¿eñ i to funkcjonowanie… Co prawda na po-
siedzeniu komisji by³a podniesiona pewna w¹tpli-
woœæ, ale myœlê, ¿e jest to w¹tpliwoœæ do wyjaœnie-
nia podczas prac w Wysokiej Izbie. Pad³o pytanie
o opiniê Ministerstwa Finansów w sprawie tej
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ustawy. Otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e opinia Mini-
sterstwa Finansów jest negatywna, poniewa¿ te
jednostki badawczo-rozwojowe zosta³y wy³¹czone
w nowej ustawie o finansach publicznych z dzia-
³alnoœci u¿ytecznoœci publicznej. Z drugiej strony
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji zapewnia³o nas, ¿e ta jednostka bêdzie realizo-
wa³a zadania u¿ytecznoœci publicznej. W tej no-
wej ustawie jest równie¿ okreœlony sposób, jak
rozliczaæ dotacje otrzymywane na zadania u¿yte-
cznoœci publicznej. Tak ¿e takiego zagro¿enia, ta-
kiej w¹tpliwoœci nie ma.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê za pytania.
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e projekt

ustawy zosta³ wniesiony przez komisjê sejmow¹.
Jest z nami pan minister Adam Rapacki, pod-

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnê-
trznych i Administracji. Witam serdecznie.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy?

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym rozwiaæ w¹tpliwoœci pana senatora.

Otó¿ nowela ustawy zak³ada mo¿liwoœæ powo³y-
wania jednostek badawczo-rozwojowych, tutaj
jest rzeczywiœcie liczba mnoga, aczkolwiek zak³a-
damy w tej chwili, ¿e powo³amy jedn¹ jednostkê
badawczo-rozwojow¹, w³aœnie opart¹ na Central-
nym Laboratorium Kryminalistycznym, po to, ¿e-
by móc skorzystaæ z ró¿nych innych œrodków, nie
tylko ze œrodków bud¿etowych zapisanych
w ustawie o Policji, ale równie¿ ze œrodków na
wdro¿enia nowych rozwi¹zañ technologicznych,
ze œrodków ró¿nych programów europejskich, ró-
wnie¿ ze œrodków na badania naukowe. Nie ma
tutaj zagro¿enia, ¿e ta jednostka wyrwie siê i pój-
dzie w takim kierunku, ¿e Policja czy Minister-
stwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji strac¹
nad ni¹ kontrolê. Ca³y czas jest to jednostka bê-
d¹ca w strukturze Policji, kierownika czy dyrekto-
ra tej¿e jednostki bêdzie powo³ywa³ organ za³o¿y-
cielski, czyli minister spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji, chyba ¿e sceduje to uprawnienie na
komendanta g³ównego. Równie¿ dotacje, które
bêd¹ udzielone w tej czêœci bud¿etowej, musz¹
byæ rozliczone zgodnie z ustaw¹ o finansach pub-
licznych. Tak wiêc wp³yw i na personalia, i na

œrodki finansowe, i na kierunki badañ nauko-
wych wdro¿eniowych, które bêd¹ realizowane, bo
tutaj bêdziemy mieli wp³yw na wybór rady nauko-
wej i na okreœlenie tych kierunków prioryteto-
wych – to wszystko daje gwarancjê, ¿e ta jedno-
stka bêdzie œwiadczyæ us³ugi na rzecz ca³ej Policji
i realizowaæ równie¿ szereg badañ i wdro¿eñ, któ-
re pozwol¹ na rozwój w Polsce szeroko rozumianej
kryminalistyki. Ten rozwój kryminalistyki, nowe
badania i nowe rozwi¹zania, które s¹ dzisiaj wy-
pracowywane w Centralnym Laboratorium Kry-
minalistycznym, bêdzie mo¿na wdra¿aæ równie¿
w gospodarce, w wielu dziedzinach. Bo jest wiele
takich projektów, które Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne mo¿e rozwijaæ i wdra¿aæ.

A wiêc z punktu widzenia rozwoju kryminalisty-
ki policyjnej, kryminalistyki w skali kraju ten pro-
jekt ustawy jest jak najbardziej po¿¹dany i liczymy
na wsparcie pañstwa senatorów i na to, ¿e bêdzie-
my mieli mo¿liwoœci dalszego rozwoju Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czyktoœzpañstwamapytaniadopanagenera³a?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, czy uwa¿a pan, ¿e te oœrodki

badawcze, które istniej¹ obecnie, te laboratoria,
s¹ w odpowiedni sposób zabezpieczone przed in-
gerencj¹ œwiata przestêpczego? Czy zabezpieczo-
na jest ich dzia³alnoœæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Dzisiaj Centralne Laboratorium Kryminalisty-

czne jest w strukturach Policji. Pracuje w nim
oko³o stu czterdziestu funkcjonariuszy Policji
i oko³o stu czterdziestu pracowników cywilnych.
I dzisiaj ca³y system kontroli dzia³añ gwarantuje,
¿e nie nast¹pi wykorzystywanie przez œwiat prze-
stêpczy osi¹gniêæ czy wyników prac, które s¹ pro-
wadzone w Centralnym Laboratorium Kryminali-
stycznym.

By³y te¿ takie niepokoje, czy œrodowiska prze-
stêpcze nie mog³yby zlecaæ jakichœ ekspertyz Cen-
tralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu, je-
¿eli by³oby ono jednostk¹ badawczo-rozwojow¹.
Jest mo¿liwoœæ odmawiania przeprowadzania nie-
których badañ. Ta jednostka ma œwiadczyæ us³ugi
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przede wszystkim na rzecz kryminalistyki policyj-
nej, wymiaru sprawiedliwoœci, œrodowiska nauko-
wego i rozwijaæ kryminalistykê. S¹ tutaj te gwaran-
cje, które pozwalaj¹ mieæ pewnoœæ, ¿e nie bêdzie to
wykorzystywane w jakichœ niecnych celach.

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

Senator Stanis³aw Gogacz:
Mam pytanie w zwi¹zku z tym, ¿e zgodnie z defi-

nicj¹, jak¹ otrzymujemy w nowelizacji ustawy, je-
¿eli chodzi o zakres dzia³alnoœci tak rozumianej
jednostki badawczo-rozwojowej, i zgodnie z tym,
co znajdujemy w ustawie o jednostkach badaw-
czo-rozwojowych, ta jej dzia³alnoœæ to g³ównie ba-
dania naukowe. Tam pojawia siê przewa¿nie
przymiotnik „naukowy”. I teraz moje pytanie. Czy
w zwi¹zku z tym, ¿e to jest na pewno jakaœ jedno-
stka elitarna w porównaniu z tymi siedemnasto-
ma, które istniej¹ w Polsce, nie bêdzie tak, ¿e w sy-
tuacji, gdy te siedemnaœcie jednostek nie bêdzie
w stanie – ze wzglêdu na czynniki ludzki i techno-
logiczny – sprostaæ pewnym wyzwaniom labora-
toryjnym, badawczym, to bêd¹ one musia³y cze-
kaæ w bardzo d³ugiej kolejce, zanim zrealizuj¹ siê
te badania, z których œrodki pozyskuje laborato-
rium, o którym tutaj dyskutujemy? Czy wed³ug
pana ministra nie zaistnieje taka gradacja nieko-
rzystna dla bezpieczeñstwa polskiego pañstwa?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Nie, takichobawniemam.Dzisiaj laboratoriakry-

minalistyczne usytuowane w komendach wojewó-
dzkich Policji robi¹ badania na potrzeby poszczegól-
nych spraw karnych. One nadal bêd¹ te badania
prowadzi³y. W tej jednostce badawczo-rozwojowej
bêdzie mo¿na równie¿ rozwijaæ nowe dziedziny i no-
we specjalizacje z zakresu kryminalistyki, z badañ
kryminalistycznych. Te nowe rozwi¹zania bêd¹
mog³y byæ w przysz³oœci wdra¿ane równie¿ w tych
siedemnastu laboratoriach wojewódzkich. Chcemy,
¿eby ta nowa jednostka sprawowa³a tak¿e nadzór
nad funkcjonowaniem tych siedemnastu laborato-
riów kryminalistycznych, po to aby badania, eksper-
tyzy kryminalistyczne by³y utrzymywane rzeczywi-
œcie na tak wysokim poziomie, ¿eby mog³y byæ do-
brymi dowodami w s¹dach. Ta jednostka badawczo-
-rozwojowa bêdzie równie¿ sprawowa³a nadzór nad
rozwojem ca³ej kryminalistyki policyjnej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Gogacz chcia³by uzupe³niæ pytanie.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Pytanie uzupe³niaj¹ce. Chcia³bym byæ dobrze
zrozumiany. To znaczy, ¿e w momencie, gdy tê
nowelizacjê wprowadzimy, przyjmiemy, pañstwo
w swoich wewnêtrznych przepisach bêdziecie
mogli zdecydowaæ o nadaniu statusu jednostek
badawczo-rozwojowych wszystkim siedemnastu
czy te¿ którejœ z tych siedemnastu jednostek,
które tego statusu nie maj¹, a które, jak rozu-
miem, mog³yby mieæ status jednostek badaw-
czo-rozwojowych, bo ta ustawa bêdzie na to po-
zwala³a?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Tak, teoretycznie takie mo¿liwoœci istniej¹, tyl-
ko ¿eby rzeczywiœcie mo¿na by³o powo³ywaæ kolej-
ne jednostki badawczo-rozwojowe, trzeba mieæ
skupion¹ okreœlon¹ liczbê naukowców.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Ale ustawa na to
pozwala?)

Ustawa pozwala, ale nie planujemy powo³ywa-
nia innych jednostek ni¿ Centralne Laborato-
rium Kryminalistyczne miêdzy innymi dlatego,
¿e jest realna szansa na pozyskanie sporych
œrodków z programu „Innowacyjna Gospodarka”
na budowê nowoczesnego laboratorium krymi-
nalistycznego. Dzisiaj Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne, nie maj¹c takiego statusu, nie
maj¹c takiej autonomii, nie mo¿e pozyskaæ tych
œrodków. A tutaj jest realna szansa, ¿e moglibyœ-
my je pozyskaæ i zbudowaæ laboratorium krymi-
nalistyczne z prawdziwego zdarzenia, na miarê
XXI wieku, a nie, jak dziœ, mieæ je usytuowane
w dosyæ reprezentacyjnym budynku w Alejach
Ujazdowskich, ale budynku zupe³nie niespe³nia-
j¹cym standardów przyjêtych dla laboratoriów
kryminalistycznych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Wobec tego bardzo panu dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Dziêkujê bardzo.)

42. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
138 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

(podsekretarz stanu A. Rapacki)



Otwieram dyskusjê.
Do protoko³u zosta³y z³o¿one dwa przemówie-

nia: przez senatora Bisztygê i przez pani¹ senator
Sztark*.

W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ nie wp³ynê³y wnioski legislacyjne, in-

formujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 662,
a sprawozdanie komisji w druku nr 662A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senator Ma³gorzatê Adamczak,
o przedstawienie sprawozdania tej komisji. Pro-
szê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 6 paŸdziernika 2009 r. Komisja Rodziny

i Polityki Spo³ecznej rozpatrywa³a ustawê o zmia-
nie ustawy o pomocy spo³ecznej. Mam zaszczyt
przedstawiæ Wysokiej Izbie efekty naszych prac.

Nowelizacja ustawy jest realizacj¹ wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego stanowi¹cego, ¿e wszys-
tkie osoby, które przed 1 maja 2004 r. spe³nia³y
kryteria uzasadniaj¹ce przyznanie zasi³ku sta³e-
go oraz z³o¿y³y stosowny wniosek w tej sprawie,
powinny byæ traktowane równo, bez wzglêdu na
fakt uzyskania decyzji ostatecznej przed 1 maja
2004 r. albo po tym terminie. Zaproponowane
w nowelizacji rozwi¹zanie oznacza, ¿e przepisy
obejm¹ równie¿ osoby, które z³o¿y³y wniosek
o przyznanie zasi³ku sta³ego przed 1 maja 2004 r.
i nie uzyska³y decyzji w pierwszej instancji, jak
i osoby, które tak¹ decyzjê uzyska³y, ale wnios³y
odwo³anie i nie uzyska³y w tej sprawie decyzji
w terminie do 1 maja 2004 r.

Z dniem 1 maja 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, któ-
ra uchyli³a ustawê z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej. Na podstawie art. 27 ustawy
z 1990 r. zasi³ek sta³y przys³ugiwa³ osobie zdolnej
do pracy, ale niepozostaj¹cej w zatrudnieniu ze
wzglêdu na koniecznoœæ sprawowania opieki nad
dzieckiem wymagaj¹cym sta³ej pielêgnacji pole-
gaj¹cej na bezpoœredniej, osobistej pielêgnacji
i systematycznym wspó³dzia³aniu w postêpowa-
niu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyj-
nym, je¿eli dochód rodziny nie przekracza³ pozio-
mu okreœlonego w ustawie, a w stosunku do
dziecka orzeczono niepe³nosprawnoœæ wraz

z okreœlonymi wskazaniami ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nospra-
wnych.

Ustawa o pomocy spo³ecznej z 2004 r. przewi-
dywa³a wprawdzie wœród katalogu œwiadczeñ za-
si³ek sta³y, ale jako œwiadczenie innego rodzaju.
Z dniem 1 maja 2004 r. w systemie prawnym na-
st¹pi³y zmiany, nie tylko dotycz¹ce pomocy spo³e-
cznej, lecz tak¿e te w systemie œwiadczeñ rodzin-
nych. Wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, na podsta-
wie której przyznaje siê œwiadczenie pielêgnacyj-
ne, maj¹ce generalnie podobny charakter, jak za-
si³ek sta³y przys³uguj¹cy na podstawie starej
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Art. 58 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
stanowi przepis przejœciowy w stosunku do osób
uprawnionych do zasi³ku sta³ego na podstawie
ustawy o pomocy spo³ecznej z 1990 r. w zwi¹zku
z wprowadzonymi uregulowaniami ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.

Art. 150 nowej ustawy o pomocy spo³ecznej
zosta³ zakwestionowany przez Trybuna³ Konsty-
tucyjny, poniewa¿ ró¿nicowa³ osoby, które
spe³nia³y warunki do przyznania zasi³ku sta³ego
na podstawie starej ustawy o pomocy spo³ecznej
i z³o¿y³y wniosek o jego przyznanie przed dniem
1 maja 2004 r., w zale¿noœci od tego, czy decyzjê
ostateczn¹ o przyznaniu zasi³ku wydano do
30 kwietnia 2004 r. Po tym terminie art. 150 na-
kazywa³ stosowaæ przepisy nowej ustawy
z 2004 r., która nie przewidywa³a ju¿ takiego
œwiadczenia. Je¿eli wiêc spe³niaj¹cy przes³anki
z art. 27 ust. 1 starej ustawy o pomocy spo³ecznej
z³o¿y³ wniosek o œwiadczenie i decyzja zosta³a
wydana, otrzyma³ zasi³ek sta³y oraz œwiadczenie
pielêgnacyjne na zasadach art. 58 ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych, je¿eli jednak osoba
uprawniona z³o¿y³a wniosek o zasi³ek sta³y, ale
przed dniem 1 maja 2004 r. nie uzyska³a decyzji
organu pierwszej instancji lub, uzyskawszy j¹,
wnios³a od niej odwo³anie, a decyzja organu dru-
giej instancji nie zapad³a w wymienionym termi-
nie, to by³a pozbawiona mo¿liwoœci realizacji
swojego prawa. Konsekwencj¹ orzeczenia Try-
buna³u Konstytucyjnego jest utrata mocy obo-
wi¹zuj¹cej normy prawnej zawartej w art. 150
nowej ustawy o pomocy spo³ecznej z 2004 r., na-
kazuj¹cej stosowanie jej przepisu do postêpo-
wañ wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem
1 maja 2004 r.

Ustawa zrównuje sytuacjê prawn¹ podmiotów,
które z³o¿y³y wniosek o przyznanie zasi³ku sta³e-
go, lecz do dnia 30 kwietnia 2004 r. nie uzyska³y
ostatecznej decyzji przyznaj¹cej zasi³ek, z pod-
miotami, które uzyska³y tak¹ decyzjê we wskaza-
nym terminie.

Chcia³abym tylko nadmieniæ, ¿e projekt usta-
wy stanowi³ przed³o¿enie rz¹dowe.
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Wysoka Izbo, Komisja Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej jednog³oœnie przyjê³a projekt ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej i wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pani sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Chcia³bym zapytaæ pani¹ senator sprawo-

zdawcê o kwestiê tych osób, których wnioski nie
zosta³y rozpatrzone przed 1 maja 2004 r. a które,
jak siê oka¿e obecnie, spe³nia³y warunki do otrzy-
mania zasi³ku sta³ego. W jaki sposób zadoœæuczy-
nimy takim osobom, przyjmuj¹c to prawo? Czy
przeka¿emy nominalnie kwotê, jak¹ w 2004 r. te
osoby otrzymywa³y, czy te¿ weŸmiemy pod uwagê
czas, jaki up³yn¹³ od tamtego momentu? I proszê
zwróciæ uwagê, ¿e bardzo czêsto s¹ to osoby, które
w tym czasie zosta³y pozbawione œrodków do ¿y-
cia. Jak by pani siê do tego ustosunkowa³a? Czy
komisja siê nad tym zastanawia³a?

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Komisja, Panie Senatorze, nie zastanawia³a siê

nad tym. Myœlê, ¿e ministerstwo odpowie na to
pytanie.

Fakt, pan senator ma tutaj racjê, to by³ ten
okres i te sytuacje, kiedy ktoœ z rodziny, powie-
dzmy, zrzek³ siê pracy, ¿eby opiekowaæ siê dziec-
kiem, a pieni¹dze, które otrzymywa³, by³y dla tej
rodziny podstawowym Ÿród³em, by³y tak napraw-
dê potrzebne do ¿ycia. I fakt, mo¿na powiedzieæ,
¿e liczba osób czy liczba postêpowañ, które zosta-
³y umorzone, nie by³a du¿a, dwadzieœcia szeœæ
przypadków, ale trzeba o tym pamiêtaæ na
przysz³oœæ. To jest proœba zw³aszcza do legislato-
rów, ¿eby pamiêtaæ o tych przepisach przejœcio-
wych, bo niestety tutaj nie dopatrzono tej sprawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê zg³o-

szeñ.
Wobec tego bardzo pani senator dziêkujê.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony prezes Ra-
dy Ministrów.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Kraw-
czyk, chcia³by zabraæ g³os w tej sprawie i przed-
stawiæ stanowisko rz¹du?

(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Ja-
cek Krawczyk: Panie Marsza³ku, stan prawny zo-
sta³ przedstawiony bardzo szczegó³owo, tak ¿e nie
mam powodu go uzupe³niaæ, ale oczywiœcie jes-
tem gotów odpowiedzieæ na wszelkie pytania.
Dziêkujê.)

Dobrze, Panie Ministrze, to proszê tutaj… Jak
rozumiem, pan senator Gogacz powtórzy swoje
pytanie. Ono jest rzeczywiœcie interesuj¹ce.

Czy przypomnieæ pytanie?
(Senator Stanis³aw Gogacz: Ja powtórzê.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy pañ-

stwo macie wiedzê o tym, ¿e któraœ z tych dwu-
dziestu szeœciu osób, jakie kwalifikuj¹ siê do za-
stosowania tej nowelizacji, spe³nia³a warunki do
otrzymania zasi³ku sta³ego? Czy byæ mo¿e deba-
tujemy nad sytuacj¹ abstrakcyjn¹, tak¹, ¿e z pun-
ktu widzenia systematyki prawnej nale¿y to zro-
biæ, ale je¿eli chodzi o sprawy ludzkie, to… Czy
pañstwo sprawdziliœcie do koñca, czy któraœ
z tych osób kwalifikuje siê do takiej pomocy? A je-
¿eli przynajmniej jedna siê kwalifikuje, to w jaki
sposób jej zadoœæuczynimy – myœlê, ¿e tak mogê
powiedzieæ – bior¹c pod uwagê fakt, i¿ minê³o ju¿
tyle czasu i byæ mo¿e w konkretnych sytuacjach
³¹czy³o siê to z bardzo trudn¹ sytuacj¹ rodzinn¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie! Na to pytanie wypada chyba odpowiedzieæ
w ten sposób: nie by³o luki prawnej, to znaczy, ¿e-
by otrzymywaæ dane œwiadczenie, trzeba by³o
spe³niaæ okreœlone warunki, czyli do dnia wejœcia
w ¿ycie nowej ustawy o pomocy spo³ecznej nale¿a-
³o spe³niaæ warunki wczeœniej obowi¹zuj¹cej
ustawy i kto spe³nia³ te warunki, móg³ z³o¿yæ
wniosek o uzyskanie œwiadczenia. Ca³y problem
polega³ na tym, ¿e w³aœciwy organ nie zd¹¿y³ do
dnia wejœcia w ¿ycie nowej ustawy rozpatrzyæ tego
wniosku. Od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy z 2004 r.
wchodzi³y inne œwiadczenia, na przyk³ad takie jak
dodatek pielêgnacyjny, i kto spe³nia³ wymogi do
uzyskania tego dodatku, móg³ jakby ponownie
z³o¿yæ wniosek, ale ju¿ o ten inny, inaczej nazwa-
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ny dodatek, który, jeœli oczywiœcie spe³nia³ wymo-
gi, otrzymywa³. Tak ¿e nie by³o tu takiej sytuacji,
¿e ktoœ, kto spe³nia³ ustawowe wymogi, móg³ nie
dostaæ nale¿nego mu œwiadczenia.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Przepraszam, mo¿-
na, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, chodzi mi o takie osoby –

a myœlê, ¿e pan minister o tym najlepiej wie – któ-
re spe³nia³y warunki do otrzymania zasi³ku sta³e-
go, ale nie spe³nia³y warunków do otrzymania
œwiadczenia pielêgnacyjnego. Takich osób, jak
rozumiem, jest dwadzieœcia szeœæ. Tylko ¿e to jest
wiedza, je¿eli chodzi o osoby, a nie mamy wiedzy
co do tego, czy spe³nia³y warunki do tego, ¿eby
otrzymaæ ten zasi³ek sta³y.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Senatorze!

Problem polega na tym, ¿e œwiadczenia s¹ wyp³a-
cane wy³¹cznie za okres, w którym dana osoba
spe³nia warunki do otrzymania danego œwiadcze-
nia. Wype³niaj¹c tê jakby lukê prawn¹, powoduje-
my, ¿e osoba, która z³o¿y³a wniosek przed 1 maja
2004 r. i spe³nia³a warunki starej ustawy, otrzy-
ma to œwiadczenie do momentu, do którego bê-
dzie nadal spe³nia³a warunki z tej starej ustawy.
Jeœli przestanie je spe³niaæ, to oczywiœcie podob-
nie jak wszystkie pozosta³e osoby, które otrzyma-
³y œwiadczenie na podstawie starej ustawy, prze-
stanie mieæ to œwiadczenie wyp³acane. Jeœli
spe³niaæ bêdzie warunki nowych propozycji
z ustawy z 2004 r., to mo¿e ponownie z³o¿yæ wnio-
sek i otrzyma te œwiadczenia. I jej sytuacja, oczy-
wiœcie oprócz tego, ¿e dopiero w tym momencie
bêd¹ jej wyp³acane te pieni¹dze, od strony praw-
nej nie ró¿ni siê od sytuacji wszystkich pozosta-
³ych osób, które otrzymywa³y ten dodatek sta³y,
poniewa¿, tak jak powiedzia³em, on jest wyp³aca-
ny tylko w tym okresie, w jakim dana osoba
spe³nia warunki do jego otrzymania. Tak ¿e nie
jest to tak, ¿e do dzisiaj jakaœ osoba otrzymuje na-
dal to œwiadczenie, jeœli tych warunków nie
spe³nia.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Proszê mi powiedzieæ, czy w sytuacji, kiedy
okaza³oby siê, ¿e osoba mia³a prawo do zasi³ku
sta³ego, ale jej wniosek nie zosta³ rozpatrzony,
z ró¿nych powodów, czasami organizacyjnych,
a osoba nie zakwalifikowa³aby siê do zasi³ku pie-
lêgnacyjnego… Ja rozumiem, ¿e w tym momencie
do 31 sierpnia 2005 r. mia³a prawo do otrzymywa-
nia tego zasi³ku sta³ego.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Senatorze, rzeczywiœcie tak, o ile przez

ca³y ten okres spe³nia³a warunki.

Senator Stanis³aw Gogacz:
I ostatnie pytanie, bo ju¿ nie bêdê polemizowa³,

i ju¿ nie natury prawnej, ale, ¿e tak powiem, ludz-
kiej. Czy ministerstwo nie widzi problemu w tym,
¿e systematyka prawa zostanie wype³niona, ale
z ludzkiego punktu widzenia, bo ka¿dy z nas widzi
portret osoby, która po taki zasi³ek siê zg³asza…
Czy pañstwo uwa¿acie, ¿e oddanie nominalnej
wielkoœci, bez ¿adnych rewaloryzacji, bêdzie
sprawiedliwe wobec tych osób w sytuacji, kiedy
jednak niedoci¹gniêcia powsta³y nie z ich winy?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Chcia³-

bym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ca³y system pomocy
spo³ecznej opiera siê na innych zasadach „walory-
zacji” ni¿ zasady obowi¹zuj¹ce w innych dziedzi-
nach prawa. Polega on na tym, ¿e wysokoœæ tych
œwiadczeñ weryfikuje siê co trzy lata. W okresie od
2004 r. do dnia dzisiejszego wysokoœæ œwiadczeñ
z pomocy spo³ecznej uleg³a zmianie tylko raz:
w 2006 r. Tak ¿e jak gdyby nie ma tutaj mechaniz-
mu takiej prostej waloryzacji tych kwot, poniewa¿
z³ama³oby to ogólny system, ¿e tak powiem, wyce-
ny œwiadczeñ w ramach pomocy spo³ecznej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo. Aczkolwiek chcia³bym zau-

wa¿yæ, ¿e pieni¹dze z roku 2004 to nie s¹ te same
pieni¹dze w roku 2009. Te ró¿nice s¹ dosyæ istot-
ne. Tak ¿e to nie jest tak do koñca dobrze.

Proszê bardzo, pan senator Rulewski.
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Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, trudno oprzeæ siê takiemu wra-
¿eniu, ¿e wobec podopiecznych tej ustawy zastoso-
wano zasadê rygoryzmu trojakiego rodzaju. Po
pierwsze, ustawa zaostrzy³a kryteria, nakazuj¹c
uzyskanie nowych uprawnieñ, miêdzy innymi
œwiadectwa niepe³nosprawnych. Po drugie,
zmniejszy³a wielkoœæ tych œwiadczeñ, uzale¿ni³a je
od innych progów, o których teraz pan minister
mówi, ¿e s¹ niezbywalne, nienaruszalne niczym
kamienie Moj¿esza. A jeœli dodamy do tego, ¿e to
dotyczy paru osób, to ja siê pytam: czym by³ powo-
dowany ten rygoryzm, ta pilnoœæ œcigania tych lu-
dzi? Œcigaliœcie pañstwo, a raczej ekipa pisowska
œciga³a tych ludzi, robi³a wszystko, ¿eby im nie daæ.
I czy konieczna by³a ingerencja Trybuna³u Konsty-
tucyjnego? Pytam dlatego, ¿e przecie¿ prawdopo-
dobnie ci ludzie gdzieœ w swoich wspólnotach sa-
morz¹dowych wyk³adali swoje racje. Jakie uzasa-
dnienie znajdowali urzêdnicy i czy ministerstwo
otrzymywa³o sygna³y, ¿e jest jakaœ niespójnoœæ,
nierównoœæ, brak zaufania do pañstwa prawa? Bo
pañstwo prawa przyzna³o coœ, póŸniej gwa³townie
to zmieni³o, i to œwiadczenie bytowe, Panie Mini-
strze. A z drugiej strony ile¿ jest „hopsasów” wobec
podatników o wysokich progach dochodowych, ¿e-
by oni broñ Bo¿e nie czuli siê dotkniêci przez dzia-
³anie jakichkolwiek opresji. Czy nie wydaje siê pa-
nu, ¿e to grzeszy przeciw zasadzie solidarnoœci za-
pisanej w konstytucji w art. 20, ¿e ró¿ni ludzie s¹
w tym kraju ró¿nie traktowani?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo. Ale to pytanie raczej retoryczne.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Dosyæ
trudno odpowiedzieæ na to pytanie, jako ¿e jes-
tem wiceprezesem RCL i mieliœmy za zadanie wy-
konaæ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego jak
najszybciej i jak najlepiej. Oczywiœcie z prawne-
go punktu widzenia niew¹tpliwie b³êdem by³o
nieumieszczenie w ustawie z 2004 r. przepisów
przejœciowych, które by regulowa³y tê kwestiê
tak, jak to teraz jest regulowane. Ale trudno mi za
to braæ odpowiedzialnoœæ. Oczywiœcie mogê
przy³¹czyæ siê do tego zdania, ¿e wszystkie s³u¿-
by legislacyjne powinny zwracaæ uwagê w ka¿dej
ustawie przede wszystkim na przepisy przejœcio-
we i na kr¹g osób, jakich one ewentualnie doty-
cz¹, tak ¿eby nie pozostawiaæ luk prawnych
w tym zakresie.

(G³os z sali: Co daj Bo¿e. Amen.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mo¿e zadam pytanie, cho-

cia¿ nie wiem, czy pan minister jest w stanie
w tym momencie na nie odpowiedzieæ. Problem
dotyczy wojska. S¹ przedziwne sytuacje. Ostatnio
umar³ ¿o³nierz, z mojego terenu, z Lubelszczyzny,
który by³ w Afganistanie, a który trzy miesi¹ce le-
¿a³ w szpitalu przykuty do ³ó¿ka. W tym czasie
skoñczy³a siê jego kadencja w wojsku, czyli kon-
trakt. On ci¹gle ¿y³, ¿y³ za d³ugo, zosta³ bez nicze-
go. I wiem, ¿e by³y ró¿ne przepychanki, czy uznaæ,
¿e on jest ¿o³nierzem, czy uznaæ, ¿e nie jest ¿o³nie-
rzem. W koñcu pochowano go z honorami wojsko-
wymi. Ale temat by³, temat pozosta³ i dla dziecka,
i dla rz¹du. Skoñczy³ siê kontrakt, nie by³ ju¿ pra-
cownikiem struktur wojska. Co w takiej sytuacji
tym ludziom zaproponuje ministerstwo? Nie
wiem, pana urz¹d czy inny urz¹d. Jeœli pan mini-
ster móg³by nam to przybli¿yæ, to proszê. To jest
bardzo wa¿ne, mimo ¿e s¹ to pojedyncze sprawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Trudno

mi odpowiedzieæ na to pytanie, bo rzeczywiœcie
jest to sprawa jednostkowa, indywidualna i trze-
ba by by³o przeœwietliæ wszystkie aspekty faktycz-
ne i prawne. Mamy tu do czynienia z sytuacj¹ na
pograniczu, dany obywatel przestaje byæ ¿o³nie-
rzem, staje siê cywilem, ale skutki s¹ jakby prze-
niesione. Jeœli bêdzie taka wola pana senatora,
pana marsza³ka, to oczywiœcie nad t¹ spraw¹ od
strony prawnej mo¿emy siê pochyliæ i przygotuje-
my jak¹œ odpowiedŸ.

(Senator Lucjan Cichosz: On nie by³ w stanie
przed³u¿yæ kontraktu, bo po prostu le¿a³ nieprzy-
tomny w szpitalu.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê.
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Oczywiœcie pan minister potwierdzi, ¿e to, co
siê dzia³o, je¿eli chodzi o konwersje w tych spra-
wach, 30 kwietnia 2004 r., nie wygl¹da³o tak, jak
w³aœnie powiedzia³ pan senator Rulewski. To nie
by³o za rz¹dów PiS, tylko za rz¹dów SLD. A SLD
czêsto odwo³ywa³o siê do tych newralgicznych
obszarów ¿ycia ludzkiego. Pan minister to po-
twierdza?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nie trzeba tego potwierdzaæ, jest to prawda no-

toryjna. Nie wiem, dlaczego pan senator Rulewski
jej nie zna. Ale to ju¿ jest zupe³nie inna sprawa.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
A w dyskusji g³os zabierze pan senator Szewiñ-

ski, proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Szewiñski z³o¿y³ swoje przemówienie

do protoko³u*. Wnioski legislacyjne nie wp³ynê³y.
Proszê pañstwa, nie ma innych zg³oszeñ, wo-

bec czego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 660,
a sprawozdania komisji w drukach nr 660A
i 660B.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, senatora Mieczys³awa Augusty-
na, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Chcia³bym przedstawiæ efekt prac komisji nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych. Ten projekt senacki jest nasz¹ reak-
cj¹ na wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 17
maja 2006 r. stwierdzaj¹cy niezgodnoœæ z Konsty-
tucj¹ RP art. 8a ust. 5 i ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1–2
oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Usuniê-
cia tych niezgodnoœci, nad których charakterem
nie bêdê siê rozwodzi³, postanowiliœmy dokonaæ
poprzez wprowadzenie zmiany do ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych. Istota tej zmia-

ny polega na tym, ¿e dajemy dwa odrêbne terminy
informowania lokatorów o zmianach op³at
zwi¹zanych z eksploatacj¹, u¿ytkowaniem miesz-
kania. Op³aty te dziel¹ siê na te, które s¹ zale¿ne
od spó³dzielni, i na te, które s¹ niezale¿ne. Poprze-
dnia ustawa mówi³a o tym, ¿e powiadomienia mu-
sia³y byæ dokonane w okresie czternastu dni, co
w praktyce by³o czêsto niemo¿liwe w przypadku
kosztów generowanych przez instytucje zewnê-
trzne. Instytucje nie by³y zobowi¹zane do tego ter-
minu, a tym samym spó³dzielnia nie mog³a tego
wykonaæ. Teraz wprowadzamy zmianê dotycz¹c¹
tej kwestii. W art. 4 ust. 7 zamiast czternastodnio-
wego okresu w przypadku op³at zwi¹zanych
z czynnikami niezale¿nymi od spó³dzielni wpro-
wadzony zostaje okres trzymiesiêczny, z doda-
niem s³ów „co najmniej na trzy miesi¹ce wczeœ-
niej”. Oznacza to, ¿e mo¿e to byæ powiadomienie
wczeœniejsze, ale taki bêdzie minimalny okres na
powiadomienie. W przypadku op³at zale¿nych od
spó³dzielni zachowany zostanie czternastodnio-
wy okres powiadamiania.

Ale przy tej okazji poszliœmy troszeczkê dalej,
bo sam wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego doty-
czy³ tylko podmiotów wymienionych w art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych. Doszliœmy do wniosku, by nie rodziæ dal-
szych kontrowersji, ¿e dobrze by by³o, aby to objê-
³o tak¿e podmioty, które s¹ ujête w ust. 2 i 4 usta-
wy o spó³dzielniach mieszkaniowych, czyli kon-
kretnie w³aœcicieli lokali bêd¹cych lub niebê-
d¹cych cz³onkami spó³dzielni. Chodzi o to, by oni
mieli te same prawa i te same terminy powiada-
miania.

Projekt ustawy by³ konsultowany z ministrem
sprawiedliwoœci, wypowiada³ siê na ten temat pre-
zes S¹du Najwy¿szego. Nie wnieœli oni uwag do tego
projektu. Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Mieszka-
niowych RP proponowa³ rozbicie tych terminów,
tak jak to uczyniliœmy, a Stowarzyszenie Sêdziów
Polskich „Iustitia” zaproponowa³o doprecyzowanie
odnosz¹ce siê do zmiany wysokoœci op³at. Ale pro-
pozycja ta wykracza³a poza wykonanie wyroku i nie
zosta³a w tym przed³o¿eniu uwzglêdniona, zgodnie
z naszym regulaminem, który pod tym wzglêdem
jest bardzo rygorystyczny.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie-
stety tak.)

W zwi¹zku z tym komisja po rozpatrzeniu tego
projektu proponuje, ¿eby przyj¹æ go w takim
kszta³cie, jak zaproponowano w druku senackim.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê jeszcze sprawozdawcê Komisji Go-

spodarki Narodowej, senatora Trzciñskiego,
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

42. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych 143

*Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Projekt zosta³ bardzo szczegó³owo przedstawio-

ny przez senatora Augustyna. Mnie pozostaje tyl-
ko przekazaæ, ¿e Komisja Gospodarki Narodowej,
która obradowa³a 15 paŸdziernika, przyjê³a pro-
jekt bez poprawek. I w takiej formie proponujê
Wysokiej Izbie przyj¹æ ten akt prawny. Dziêkujê
bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?

Nie ma.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez Senat.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
infrastruktury, którego reprezentuje podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan
minister Styczeñ.

Proszê bardzo, Panie Ministrze, jeœli chcia³by
siê pan wypowiedzieæ, to zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rz¹d oczywiœcie popar³ ten projekt. Troska Wy-

sokiej Izby w zakresie ustalenia zgodnego z wyro-
kiem Trybuna³u Konstytucyjnego brzmienia
przepisów dotycz¹cych terminów wnoszenia
op³at przez osoby wymienione w tekœcie przed³o-
¿enia zosta³a zawarta w taki sposób, ¿e nie wnosi-
my do niego ¿adnych uwag ani zastrze¿eñ. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zg³osi³ siê pan senator Bender.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Pani Senator i Panowie Sena-

torowie!
(Senator Stanis³aw Kogut: W ma³ej liczbie. I jed-

na pani.)
(Weso³oœæ na sali)
Tak, i jedna pani. A panowie senatorowie te¿

poni¿ej, ¿e tak powiem, liczby biblijnej…
(Senator Stanis³aw Kogut: Siedem osób.)

…czyli tuzina. Ale do meritum.
(Rozmowy na sali)
Tak, Panie Marsza³ku, w³aœnie do meritum

pragnê przejœæ.
Chcia³bym dokonaæ takiej konstatacji: dobrze,

¿e w tej poprawce przedstawionej przez panów se-
natorów sprawozdawców czyni siê dla mieszkañ-
ców u³atwienia, jak chocia¿by przed³u¿enie tego
terminu o trzy miesi¹ce, jeœli idzie o powiadamia-
nie ich przez w³adze spó³dzielni.

S¹ ró¿ne spó³dzielnie, jest ich wiele, ale na ogó³
tam te w³adze s¹ dosyæ zamkniête…

(Senator Stanis³aw Kogut: Hermetyczne.)
…tak, hermetyczne wzglêdem tych, którzy s¹

w ich gestii i dziêki którym one dzia³aj¹, dziêki
którym mog¹ jako tako czy nawet ca³kiem nieŸle
siê utrzymywaæ. Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e
w spó³dzielniach, w szczególnoœci mieszkanio-
wych – niektórych mówi¹, i¿ w wiêkszej mierze
w zarz¹dach ogródków dzia³kowych, ale ja tego
nie wiem, nie znam siê na tym – jest du¿e grono,
du¿y zespó³ osób, które siê tam przechowa³y, tak
powiem, prawie od epoki prehistorycznej, jeœli
idzie o sytuacjê polityczn¹ w naszym kraju, i ¿e
znajdziemy tam ludzi nie tylko wiele znacz¹cych
dzisiaj w spó³dzielni, nie tylko wiele znacz¹cych
kiedyœ w PZPR, ale nawet w PPR, a mo¿e ktoœ
z nich zahaczy³ nawet o KPP jeszcze w okresie
miêdzywojennym. Ci ludzie tam dzia³aj¹. I byæ
mo¿e dzia³aj¹ wed³ug najlepszych swoich inten-
cji, ale to, co stanowi dla nich jakieœ oparcie we-
wnêtrzne, niekiedy jest szkodliwe. Szkodliwe dla-
tego, ¿e spó³dzielnie, które mia³y tylko wspoma-
gaæ, zw³aszcza w odniesieniu do mieszkañców po-
siadaj¹cych w³asnoœæ spó³dzielcz¹, coraz bardziej
staj¹ siê w³adz¹, która wyci¹ga, ¿e tak powiem,
fundusze na ró¿ne cele. Niekiedy cele te s¹ oczy-
wiste, dotycz¹ elektrycznoœci, dostaw wody czy
ró¿nych innych niezbêdnych dla mieszkañców
dzia³añ. Jest jednak problem, ¿e coraz wiêksze
op³aty id¹ równie¿ na tak zwan¹ eksploatacjê,
w niektórych spó³dzielniach one dochodz¹ nawet
do jednej czwartej wysokoœci ca³ego czynszu.
A eksploatacja to ró¿ne wydatki, ³¹cznie z admini-
stracj¹. Ale jest jeszcze jeden problem, dzisiaj ju¿
bardzo wyraŸny: fundusz remontowy. Fundusz
remontowy, którego wielkoœæ ustala zazwyczaj
rada nadzorcza czy zarz¹d bez konsultacji z mie-
szkañcami. Niekiedy nie trzeba tego remontu lub
odwrotnie – on jest potrzebny, ale nie taki i nie za
tak¹ cenê. Niejednokrotnie mo¿na zrobiæ coœ ta-
niej i ³atwiej, jeœli tylko porozumieæ siê z miesz-
kañcami. Tak siê dzieje, to jest jak deus ex machi-
na: my to wszystko robimy dla was – mówi¹,
a póŸniej ten fundusz siê odpisuje. W dodatku
fundusz remontowy wzrasta i jest prawie regu³¹,
¿e dochodzi do jednej czwartej, a w niektórych
spó³dzielniach do jednej trzeciej… Mówiê „w nie-
których”, bo s¹ spó³dzielnie, gdzie jest inaczej.
Znam takie, choæby warszawskie. Jest i taka, tu
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nawet jeden z senatorów w niej jest, która w ogóle
nie wymaga funduszu remontowego, bo ma pie-
ni¹dze z wynajmu lokali u¿ytkowych, które to su-
my wystarczaj¹ zamiast takiego funduszu. Ale to
s¹ wyj¹tki.

W lwiej czêœci fundusz remontowy s³u¿y oczy-
wiœcie remontom, przede wszystkim jednak
umo¿liwia jeœli nie skorzystanie zeñ samemu, to
danie intratnego zatrudnienia czy zarobku znajo-
mym jednostkom wykonuj¹cym takie prace.
U mnie w Lublinie tak samo s¹ ró¿ne spó³dzielnie,
te¿ jestem w spó³dzielni i znam te sprawy, i coraz
bardziej siê na nie z¿ymam. Spó³dzielnia – nie
chcê wymieniaæ jej nazwy, mo¿e przy innej okazji
– coraz bardziej stara siê, aby fundusz remontowy
by³ du¿y i w du¿ej mierze zu¿ywany. Za reperacjê
czêœci dachu, jakieœ jednej pi¹tej, w jednym z do-
mów, chyba rok temu, za pokrycie pap¹ zap³aco-
no ponad 30 tysiêcy z³. Przecie¿ to jest absurd.
Trzeba zrobiæ tak, ¿eby mo¿na by³o takie rzeczy
czyniæ w porozumieniu z mieszkañcami. Tymcza-
sem mieszkañcy s¹ traktowani jak niemowy, a ze-
brania walne, jak pañstwo wiecie, nie s¹ ze-
braniami, które cieszy³yby siê popularnoœci¹.
Oczywiœcie jest to wina spó³dzielców, ale rozu-
miem, ¿e ka¿dy jest zajêty ró¿nymi innymi spra-
wami. I na takim zebraniu zjawia siê tylko tak
zwany aktyw, jak siê kiedyœ mówi³o, który przy-
klepuje wszystko, tak powiem, co chc¹ zarz¹d
i rada nadzorcza.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e nale¿a³oby wpro-
wadziæ poprawkê, wed³ug której wysokoœæ wydat-
ków funduszu remontowego po uzgodnieniu jego
wymiaru z mieszkañcami – bo nale¿a³oby tê kwe-
stiê skonsultowaæ z mieszkañcami budynku –
wymaga akceptacji tych¿e mieszkañców. Czy
chc¹ byæ szczêœliwi w taki sposób, w jaki chce ich
uszczêœliwiaæ spó³dzielnia, czy nie, a jeœli tak, to
w jakiej mierze, za jakie pieni¹dze i w jakim zakre-
sie. To jest potrzebne, ¿ebyœmy mogli uwolniæ te
spó³dzielnie od os¹dów, byæ mo¿e niekiedy skraj-
nych, jakie mieszkañcy formu³uj¹. Dlatego, Panie
Marsza³ku, chcê z³o¿yæ tak¹ poprawkê, aby
w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych
z 15 grudnia 2000 r. do art. 4 ust. 41 pkt 2 dodaæ
s³owa: wysokoœæ wydatków z funduszu remonto-
wego po uzgodnieniu jego wymiaru z mieszkañca-
mi budynku wymaga akceptacji mieszkañców.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
jak ju¿ uzgodnione, to po co akceptacja?)

Wysokoœæ wydatków funduszu remontowego
po uzgodnieniu jego wymiaru, czyli tego, jaki bê-
dzie, czy to ma byæ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To
jest jasne, tylko po co wtedy akceptacja? Albo jest
uzgodnione…)

Wydatki wymagaj¹ akceptacji, wysokoœæ wy-
datków z funduszu remontowego po uzgodnieniu

jego wymiaru wymaga akceptacji, na co pieni¹dze
bêd¹ wydane: czy korytarz bêdzie remontowany,
czy klatka schodowa, czy aparaty informuj¹ce, ¿e
chce wejœæ do budynku, systemu elektroniczne-
go, czego najczêœciej nie chc¹, czy zwyk³ego, które
trzeba ci¹gle reperowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie! Panie

Ministrze!
Dzisiejsze obrady tocz¹ siê troszkê, mo¿e nawet

w du¿ej czêœci, pod has³em: przedsiêbiorstwa
ekonomii spo³ecznej. Zarówno kasy oszczêdno-
œciowo-kredytowe, tak zwane SKOK, jak
i spó³dzielnie mieszkaniowe s¹ w literaturze
przedmiotu, w klasyfikacji zaliczane do przedsiê-
biorstw ekonomii spo³ecznej. To jest coœ poœre-
dniego miêdzy pe³norynkowymi uczestnikami gry
ekonomicznej, przedsiêbiorcami, przedsiêbior-
stwami nastawionymi na generowanie zysku,
a organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi non
profit. Zarówno wszelkiego rodzaju organizmy
spó³dzielcze, jak i przedsiêbiorstwa, które nie s¹
nastawione na zysk i nie s¹ nastawione na to, by
dzieliæ miêdzy swoich cz³onków ten wypracowany
dochód do konsumpcji, lecz zobowi¹zane s¹ do
przeznaczania dochodu na cele statutowe, nazy-
wane s¹ przedsiêbiorstwami ekonomi spo³ecznej.
To bardzo powa¿ny segment ¿ycia gospodarczego,
z jednej strony, i spo³eczeñstwa obywatelskiego,
z drugiej, we wszystkich krajach europejskich,
a nawet œwiata. St¹d te¿ wymagany jest pewien
umiar, który mój przedmówca stara³ siê zacho-
waæ, w ocenianiu tych przedsiêbiorstw, niezale¿-
nie od tego, czy s¹ one tak, czy inaczej uwik³ane
politycznie. Bo muszê powiedzieæ, ¿e ton dyskusji
w zwi¹zku ze SKOK i ten, zupe³nie z innych powo-
dów, nacechowane by³ pewnymi uprzedzeniami
wynikaj¹cymi z powi¹zañ politycznych, czego na
tej mównicy nikt tai³. Tymczasem warto patrzeæ
na u¿ytecznoœæ tych firm, specjalnych firm,
spó³dzielni, które staraj¹ siê godziæ zaanga¿owa-
nie na rzecz swoich cz³onków i zaanga¿owanie na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej z dzia³alnoœci¹ rynko-
w¹. To tyle tytu³em wstêpu.

Gdy siê tak popatrzy na spó³dzielnie i na wie-
lu innych uczestników tego ruchu ekonomii
spo³ecznej, bardzo modnego w Europie, maj¹ce-
go swoj¹ reprezentacjê w Parlamencie Europej-
skim, o czym ma³o kto pewnie wie, to rzuca siê
w oczy, ¿e s¹ dwie grupy firm. Jedna to te, które
siê, ¿e tak powiem, wyrodzi³y i odesz³y daleko od
tego, co odró¿nia³o je od pozosta³ych firm, czyli
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mo¿liwoœci bezpoœredniego wp³ywu cz³onków
i uczestników na zarz¹dzanie tymi firmami.
St¹d te¿, jak pañstwo pamiêtacie, mówiliœmy
wiele razy o zmianie ustawy spó³dzielczej i do-
sz³o do niej. Ona by³a kwestionowana w ró¿nych
punktach przez trybuna³, by³a w czêœci napra-
wiana, dalej te¿ bêdzie, ale sz³o to w tym kierun-
ku, o którym mówi³ mój przedmówca, pan sena-
tor Bender – by cz³onkowie w wiêkszym ni¿ do tej
pory stopniu mogli wp³ywaæ na dzia³alnoœæ
spó³dzielni, na podejmowane tam decyzje, które
ich ¿ywotnie obchodz¹. To bardzo trudne, dlate-
go ¿e nak³ada siê to na tak¹ niekorzystn¹ ten-
dencjê w spo³eczeñstwie polskim do wycofywa-
nia siê z zaanga¿owania publicznego. Te ze-
brania nie s¹ niestety liczne, obywatele nie ko-
rzystaj¹ z tych mo¿liwoœci… Ale trzeba powie-
dzieæ, ¿e im mniejsza spó³dzielnia, tym ten
zwi¹zek miêdzy jej cz³onkami i podejmowanymi
tam decyzjami jest silniejszy.

Te problemy dotycz¹ nie tylko spó³dzielni. Nie-
stety, tak samo wyrodzi³y siê, ¿e tak powiem,
SKOK. Ma³o kto wie, ¿e Paribas, ten wielki orga-
nizm europejski i œwiatowy gracz na rynkach fi-
nansowych, to tak¿e jest spó³dzielnia. Kiedy by-
³em w Parlamencie Europejskim i s³ucha³em dys-
kusji na ten temat, to rzeczywiœcie widaæ by³o ten
problem zmniejszania siê wp³ywu cz³onków,
uczestników, którym mia³o to wszystko s³u¿yæ,
w sytuacji, gdy te organizmy nadmiernie siê roz-
rastaj¹. A z drugiej strony sektor ten rozwija siê,
w Polsce równie¿, niespodziewanie gwa³townie,
na przyk³ad w postaci spó³dzielni socjalnych.
W Polsce, we W³oszech powstaj¹ bardzo liczne
spó³dzielnie tego typu. Dodatkowo w Polsce ma-
my zak³ady aktywnoœci zawodowej, które równie¿
trzeba by by³o zaliczyæ do tego sektora ekonomii
spo³ecznej, mamy ustawê o spó³dzielniach socjal-
nych, gdzie jest bardzo œcis³y zwi¹zek uczestni-
ków tej spó³dzielni z podejmowanymi tam decyz-
jami, jest ich silne uczestnictwo, bardzo du¿e za-
anga¿owanie.

Wydaje siê, ¿e przy okazji tej drobnej, incyden-
talnej zmiany warto podkreœliæ, i¿ zmierza ona do
tego, by w tych granicach, w których to jest mo¿li-
we, bardziej ni¿ do tej pory wi¹zaæ dzia³alnoœæ
spó³dzielni z ich cz³onkami i zmuszaæ do tego, by
one jak najszybciej i z maksymalnym mo¿liwym
wyprzedzeniem chcia³y informowaæ na przyk³ad
o tak kardynalnej sprawie, jak¹ jest zmiana ter-
minu wnoszenia op³at. Chcia³oby siê te¿ z tej mó-
wnicy powiedzieæ, ¿e ¿ycie tych spó³dzielni mog³o-
by siê zmieniæ ju¿ dziœ, mog³oby siê zmieniæ szyb-
ko i szybko mog³yby siê zmieniæ w³adze, gdyby ta
atmosfera biernoœci, która dotyka polskie organi-
zacje pozarz¹dowe, a tak¿e znaczn¹ czêœæ sektora
ekonomii spo³ecznej, nie by³a udzia³em polskiego
spo³eczeñstwa. Niestety, jak siê patrzy na zaanga-

¿owanie, na przyk³ad, w wolontariat, to widaæ, ¿e
ono jest coraz mniejsze; jak siê patrzy na dzia³al-
noœæ organizacji pozarz¹dowych, to miast cieszyæ
siê ich przyrostem, coraz czêœciej uczestniczymy
w ich, w cudzys³owie, pogrzebach. Dzieje siê coœ
niedobrego, co jest tak¿e udzia³em ruchu
spó³dzielczego. W czêœci jest to wynik przesz³oœci,
która ci¹¿y na tym ruchu, tych czterdziestu lat
oderwania od ¿ycia cz³onkowskiego, w czêœci
wielkoœci tych spó³dzielni, ale i w czêœci, powie-
dzmy to uczciwie, tak¿e biernoœci samych
spó³dzielców, co nie jest zjawiskiem godnym po-
chwa³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej osób nie zosta³o zapisanych do g³osu,

wniosków legislacyjnych te¿ nikt wiêcej nie sk³ada.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e wniosek legislacyjny z³o¿y³ pan

senator Bender.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki Na-
rodowej 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.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz o zmianie innych ustaw.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Iwana,
sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Go-
spodarki Narodowej.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-

siedzenia po³¹czonych komisji: Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które odby³o
siê w dniu 25 wrzeœnia bie¿¹cego roku w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami oraz o zmianie innych ustaw.

Celem omawianej nowelizacji ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami jest konieczne doprecyzowanie treœci prze-
pisów spowodowane w¹tpliwoœciami powsta³ymi
co do ich stosowania w praktyce. W szczególnoœci
zaœ omawiana nowelizacja dotyczy regulacji, któ-
rych brzmienie zosta³o ukszta³towane w wyniku
poprzedniej nowelizacji, dokonanej w 2007 r.
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Ustawa jest inicjatyw¹ rz¹dow¹. W uzasadnie-
niu rz¹d pisze, ¿e z nap³ywaj¹cych do resortu in-
frastruktury sygna³ów od organów gospodaru-
j¹cych nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa i nie-
ruchomoœciami jednostek samorz¹du terytorial-
nego, jak równie¿ z orzecznictwa s¹dowego, które-
go rozwi¹zania sz³y w kierunku nie zawsze zgod-
nym z intencjami ustawodawcy, wynika, ¿e poja-
wi³y siê powa¿ne trudnoœci we w³aœciwym odczy-
tywaniu intencji ustawodawcy oraz niejasnoœci
w rozumieniu tych¿e nowych przepisów. Przepro-
wadzona w ministerstwie analiza tych postulatów
wykaza³a, ¿e wiêkszoœæ tych w¹tpliwoœci jest za-
sadna.

W zwi¹zku z powy¿szym omawiana ustawa
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi oraz o zmianie innych ustaw wprowadza
w art. 34 zmiany okreœlaj¹ce warunki pierwszeñ-
stwa w zbywaniu nieruchomoœci osobom fizycz-
nym i prawnym, czyli zmiany wskazuj¹ce pier-
wszeñstwo w ich nabyciu. W tym¿e artykule
ustawodawca proponuje zmiany zwi¹zane
z okreœleniem zasad dotycz¹cych zbycia i pier-
wszeñstwa w nabyciu nieruchomoœci, które sta-
nowi¹… Chodzi o lokale, które s¹ pojedyncze,
nie w zabudowie wielorodzinnej czy te¿ wielofun-
kcyjnej, gdzie jest kilka lokali, tylko o takie, gdzie
obiekt stanowi jedn¹ ca³oœæ. Przepis ust. 6a w ta-
kim brzmieniu, jak zmieni³by to Senat, powiada,
¿e przepis ust. 6 stosuje siê do budynków miesz-
kalnych lub u¿ytkowych stanowi¹cych w ca³oœci
– o tym w³aœnie chcia³em powiedzieæ, w sposób
poprzednio nieudolny – przedmiot najmu lub
dzier¿awy. I dalej: w przypadku realizacji pier-
wszeñstwa, o którym jest mowa powy¿ej, przed-
miotem zbycia powinna byæ nieruchomoœæ
spe³niaj¹ca wymogi dzia³ki budowlanej; a je¿eli
nieruchomoœæ nie spe³nia wymogów dzia³ki bu-
dowlanej, to zbycie nastêpuje po uprzednim wy-
dzieleniu tej dzia³ki. W uzasadnieniu mówi siê,
¿e w przypadkach, w których osobom uprawnio-
nym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu loka-
lu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego lub
u¿ytkowego, przedmiotem zbycia na rzecz tych
osób powinna byæ nieruchomoœæ, w sk³ad której
wchodzi nie tylko lokal lub budynek, wobec któ-
rego przys³uguje prawo pierwszeñstwa, ale rów-
nie¿ grunt niezbêdny do korzystania z tego bu-
dynku. W tym zapisie proponowanym przez Se-
nat jest odwo³anie siê do s³owniczka i u¿ywane
jest pojêcie dzia³ki budowlanej.

Zapomnia³em powiedzieæ, ¿e pierwsza popraw-
ka Senatu dotyczy zmiany w nazwie tej ustawy.
Dodaje siê s³owo „niektórych”, czyli bêdzie tam
zapisane „o zmianie niektórych innych ustaw”.
Ca³oœæ bêdzie brzmia³a: ustawa o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Czyli tego s³owa „nie-

których” dotyczy³aby pierwsza poprawka. Drug¹
ju¿ omówi³em.

Je¿eli chodzi o zmiany, to powiem o nich bardzo
krótko. Jest zmiana w art. 37 – dotyczy to zbycia
w trybie bezprzetargowym.

Zmiana w art. 68 dotyczy bonifikaty w sytuacji
sprzeda¿y nieruchomoœci. Dotyczy to miêdzy in-
nymi sposobu… Podstaw¹ do tej bonifikaty jest
zarz¹dzenie wojewody lub uchwa³a odpowiednie-
go organu. Dalej mówi siê o tym, kiedy i komu te
bonifikaty przys³uguj¹, co ma byæ okreœlone
w tym zarz¹dzeniu albo w uchwale, w szczególno-
œci je¿eli chodzi o warunki udzielenia bonifikat
w wysokoœci stawek procentowych. Mówi siê o za-
sadach… Je¿eli chodzi o zasady zwrotu bonifika-
ty, to tu siê nic nie zmienia. Jest jednak bardzo is-
totna zmiana, która usuwa istniej¹ce du¿e w¹t-
pliwoœci, czy dla ka¿dej nieruchomoœci z osobna
jest potrzebna niezale¿na zgoda, czy te¿ te zgody,
tak jak tutaj jest zaproponowane, mog¹ dotyczyæ
wiêcej ni¿ jednej nieruchomoœci. Otó¿ one mog¹
dotyczyæ wiêcej ni¿ jednej nieruchomoœci.

W art. 73, dotycz¹cym bonifikat w sytuacji u¿y-
tkowania wieczystego, wprowadza siê zasadê, ¿e
w³aœciwy organ mo¿e udzieliæ bonifikaty od pier-
wszej op³aty i op³at rocznych. Przepis stosuje siê
odpowiednio do udzia³u w prawie u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej zwi¹zane-
go z odrêbn¹ w³asnoœci¹ lokalu mieszkalnego.

W art. 115, dotycz¹cym wyw³aszczenia, wpro-
wadza siê zapis, ¿e wszczêcie postêpowania wy-
w³aszczeniowego nastêpuje po bezskutecznym
up³ywie dwumiesiêcznego terminu do zawarcia
umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1, wyzna-
czonego na piœmie w³aœcicielowi, u¿ytkownikowi
wieczystemu nieruchomoœci, a tak¿e osobie, któ-
rej przys³uguje ograniczone prawo rzeczowe na tej
nieruchomoœci. Termin ten liczy siê od dnia za-
koñczenia rokowañ.

W art. 122, dotycz¹cym zajêcia nieruchomoœci,
jest te¿ istotna zmiana, która powiada, ¿e w przy-
padkach okreœlonych w art. 108 kodeksu postê-
powania administracyjnego lub uzasadnionych
wa¿nym interesem gospodarczym starosta wyko-
nuj¹cy zadanie z zakresu administracji rz¹dowej
w drodze decyzji udziela podmiotowi, który bêdzie
realizowa³ cel publiczny, zezwolenia na niezw³o-
czne zajêcie nieruchomoœci po wydaniu decyzji
o wyw³aszczeniu nieruchomoœci. Decyzji o nie-
zw³ocznym zajêciu nieruchomoœci… Decyzji tej
nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
Jest to o tyle istotne, ¿e poprzednio to prawo do
wydania decyzji o niezw³ocznym zajêciu nieru-
chomoœci by³o fakultatywne. Stawia³o to czasami
starostów w sytuacji trudnej, wynikaj¹cej z tego,
¿e starosta poprzez wybory zwi¹zany jest przecie¿
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹.

Równie¿ w art. 124, dotycz¹cym decyzji starosty
o czasowym ograniczeniu praw z nieruchomoœci…
W przypadkach okreœlonych równie¿ w art. 108
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kodeksu postêpowania administracyjnego lub
uzasadnionych wa¿nym interesem gospodarczym
starosta wykonuj¹cy zadanie z zakresu admini-
stracji rz¹dowej, na wniosek podmiotu, który bê-
dzie realizowa³ cel publiczny, udziela w drodze de-
cyzji zezwolenia na niezw³oczne zajêcie nierucho-
moœci po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
Decyzji o niezw³ocznym zajêciu nieruchomoœci na-
daje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Jest
wiêc tu analogia do tego, co jest w poprzednim
przypadku. Jest tak¿e zapis, ¿e ta decyzja powin-
na byæ poprzedzona rokowaniem z w³aœcicielami
o uzyskanie zgody na wykonanie prac.

Dodawany jest art. 124a, okreœlaj¹cy dzia³ania
w omawianym obszarze odnoœnie do nierucho-
moœci o stanie prawnym nieuregulowanym.

Art. 157 wprowadza zmianê, w której miêdzy in-
nymi… Oceny prawid³owoœci sporz¹dzenia operatu
szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rze-
czoznawców. Dalej. Operat szacunkowy, w odniesie-
niu do którego zosta³a wydana ocena negatywna, od
dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o war-
toœcinieruchomoœci, októrejmowawart.156ust.1.
Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja za-
wodowa publikuje przez okres dwunastu miesiêcy
na swojej stronie internetowej informacjê o tej oce-
nie. Tu jest poprawka Senatu, bo poprzednio by³ za-
pis mówi¹cy o tym, ¿e wraz z danymi, o których mo-
wa w art. 158, zawartymi w wyci¹gu operatu sza-
cunkowego. Zamieszczenie tych danych by³oby na-
ruszeniem zapisów ustawy o ochronie danych oso-
bowych. W zwi¹zku z tym Senat wprowadzi³ tu po-
prawkê, jest to poprawka trzecia, któr¹ znajdziecie
pañstwo w druku nr 669A. To s¹ wszystkie zmiany,
któredotycz¹ustawyogospodarcenieruchomoœcia-
mi oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Oprócz tego zaproponowane zosta³y zmiany do
ustaw zwi¹zanych z t¹ ustaw¹. W ustawie o zasa-
dach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych
Skarbowi Pañstwa mówi siê o zawieszeniu biegu
terminu na szeœædziesi¹t dni lub jeszcze na do-
datkowe trzydzieœci dni w przypadku, gdy mini-
ster w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa zleci spo-
rz¹dzenie dodatkowej wyceny nieruchomoœci.

W ustawie o przekszta³caniu prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci w art. 3 wprowadza siê zmiany dotycz¹ce te-
go, ¿e starosta wykonuj¹cy zadania z zakresu ad-
ministracji rz¹dowej w przypadku nieruchomo-
œci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa…
Przepraszam. Decyzjê o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nie-
ruchomoœci wydaje starosta wykonuj¹cy zada-
nia z zakresu administracji rz¹dowej w przypad-
ku nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, w tym równie¿ nieruchomoœci, w sto-
sunku do których prawo w³asnoœci Skarbu Pañ-
stwa wykonuj¹ inne pañstwowe organy prawne.

Organem wy¿szego stopnia, czyli organem odwo-
³awczym, jest w tych sprawach wojewoda.

W art. 4 ustawy o zasadach wykonywania upra-
wnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa doty-
cz¹cym op³aty z tytu³u przekszta³cania prawa u¿y-
tkowania w prawo w³asnoœci równie¿ wprowadza
siê pewne zmiany. Wprowadza siê tu bonifikaty
oraz zasady mówi¹ce o tym, komu mo¿na udzieliæ
bonifikaty.

W art. 5 dotycz¹cym przekszta³cenia nieodp³atne-
go jest zapis mówi¹cy o tym, ¿e przekszta³cenie pra-
wa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nie-
ruchomoœci nastêpuje nieodp³atnie na rzecz osób fi-
zycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1a, lub ich
nastêpców prawnych oraz spó³dzielni mieszkanio-
wych lub ich nastêpców prawnych. Poprzedni zapis
w dokumencie, który otrzymaliœmy z Sejmu, doda-
wa³: bêd¹cych w dniu 13 paŸdziernika 2005 r. u¿yt-
kownikami wieczystymi lub wspó³u¿ytkownikami
wieczystymi nieruchomoœci, którzy uzyskali u¿ytko-
wanie wieczyste w okreœlony sposób.

Poprawka Senatu, jest to czwarta, ostatnia po-
prawka Senatu, polega na wykreœleniu s³ów
„w dniu 13 paŸdziernika 2005 r.” Uzasadnienie jest
nastêpuj¹ce. Postêpowania w sprawie zwrotu nie-
ruchomoœci utraconych w zwi¹zku z tak zwanym
dekretem Bieruta s¹ postêpowaniami d³ugotrwa-
³ymi i ci¹gn¹ siê do tej pory. Zatem nieuzasadnione
jest inne traktowanie u¿ytkowników wieczystych
bêd¹cych spó³dzielniami mieszkaniowym, którzy
decyzjê o przyznaniu prawa u¿ytkowania wieczy-
stego otrzymali przed wspomnianym dniem
13 paŸdziernika 2005 r., oraz tych, którym decyzja
zosta³a wydana po tej dacie. Pierwsza grupa by³aby
uprawniona do nieodp³atnego przekszta³cenia,
zaœ druga by³aby zobowi¹zana do wniesienia op³a-
ty za przekszta³cenie prawa. By³aby tu zachwiana
równoœæ praw konstytucyjnych, w zwi¹zku z tym
zosta³a wprowadzona poprawka czwarta.

Podsumowuj¹c, powiem, ¿e w imieniu po³¹czo-
nych komisji rekomendujê Wysokiemu Senatowi
przyjêcie czterech poprawek komisji, które przed-
stawi³em. Podczas g³osowania nikt nie by³ przeciw,
w g³osowaniu nad poprawkami drug¹ i trzeci¹ bo-
daj¿e dwóch czy trzech senatorów wstrzyma³o siê
od g³osu. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga. Potem bê-

dê prosi³ o odpowiedŸ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, to s¹ pytania, które kierujê do

pana, a byæ mo¿e tak¿e do pana ministra.
Otó¿ ta nowela by³a oczekiwana przez ró¿ne œro-

dowiska, które zajmowa³y siê zarz¹dzaniem nieru-
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chomoœciami, równie¿ przez samorz¹dy. Ja mam
takie dwa pytania. Pierwsze. Co pan senator spra-
wozdawca s¹dzi o nowych przes³ankach? Chodzi
mi o rozszerzony katalog przes³anek, na podstawie
których starosta bêdzie móg³ wydaæ decyzjê o nie-
zw³ocznym zajêciu nieruchomoœci przez podmiot
realizuj¹cy cel publiczny, je¿eli bêdzie decyzja
o wyw³aszczeniu. Czy nie obawia siê pan uznanio-
woœci w tym zakresie? Ws³ucha³em siê w wypo-
wiedŸ pana senatora i pan mówi³, ¿e ci starostowie
czêsto maj¹ lokalne powi¹zania i s¹ uwik³ani
w tamtejsze realia. Czy oni sobie z tym poradz¹?

Pytanie drugie. Jakie bêd¹ skutki wydania ne-
gatywnej oceny operatu szacunkowego? Jak wie-
my, negatywna ocena wydania operatu szacun-
kowego rodzi jakieœ skutki. Tê ocenê musz¹ wy-
daæ organizacje zawodowe rzeczoznawców maj¹t-
kowych wed³ug nowych zasad i w ci¹gu dwóch
miesiêcy, a nie trzech, jak by³o do tej pory. Jakie
bêd¹ ewentualne skutki? Czy tutaj te¿ nie bêdzie
zbyt du¿ej uznaniowoœci? Dziêkujê.

(Senator Stanis³aw Iwan: Je¿eli chodzi o…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze mo¿e senator Wojciechowski zada py-
tanie, a potem razem…

Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Chodzi mi o art. 122 i art. 124 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami. Co bêdzie w sytuacji, kiedy
decyzja zostanie wydana z ra¿¹cym naruszeniem
prawa, a wiêc decyzja niewa¿na z mocy prawa,
i zostanie ona natychmiast wykonana? Co dalej?
Ja spotka³em siê z tak¹ sytuacj¹, dotyczy³a ona
akurat innego artyku³u, ale tej samej ustawy. Co
wtedy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Odpowiem mo¿e po kolei. W przypadku

art. 122 mówi¹cego o tym, ¿e w przypadkach
okreœlonych w art. 108 kodeksu postêpowania
administracyjnego lub gdy jest wskazany wa¿ny
interes gospodarczy, a wystêpuj¹cy z wnioskiem
do starosty bêdzie realizowa³ cel publiczny, jeœli
starosta wyda zezwolenie na zajêcie nieruchomo-

œci – w sytuacji spe³nienia tych przes³anek – to au-
tomatycznie na podstawie tego zapisu bêdzie to
decyzja o niezw³ocznym zajêciu nieruchomoœci
z rygorem natychmiastowej wykonalnoœci.

Ja myœlê, ¿e to jest zapis, który staroœcie bar-
dzo u³atwi ¿ycie, pomo¿e w ten sposób, ¿e uwolni
go od koniecznoœci podejmowania decyzji uzna-
niowych. Wiemy, ¿e uznaniowoœæ jest elementem,
który mo¿e spowolniæ dzia³ania. Moim zdaniem,
je¿eli jest taki zapis, zapis obligatoryjny, to jest
tak jak w przypadku innych decyzji. Gdy spe³nio-
ne s¹ okreœlone przes³anki, to podejmuje siê tê
decyzjê, podejmuje siê decyzjê na podstawie prze-
s³anek, niejako z automatu. Nie podlega to dysku-
sji publicznej, nie jest to kwestia ocenna, tak bym
powiedzia³, w takim spo³ecznym odczuciu.

Teraz sprawa tego, co wtedy, gdy taka decyzja
zostanie podjêta z naruszeniem prawa. Myœlê,
¿e… O co tu chodzi? Jaka jest filozofia tych zapi-
sów? Filozofia jest taka. Mo¿na wskazaæ takie
przypadki, zwi¹zane na przyk³ad z realizacj¹ in-
westycji, która wspomagana jest œrodkami unij-
nymi. Ale mo¿na pokazaæ jeszcze inne przypadki
zwi¹zane z interesem spo³ecznym polegaj¹cym na
tym, ¿e realizowany cel publiczny zaspokaja ja-
kieœ istotne potrzeby spo³eczne, ¿e mog³o docho-
dziæ do opóŸnienia i mog³y byæ tego na przyk³ad
konsekwencje finansowe. Muszê powiedzieæ, ¿e ja
z praktyki znam taki przypadek, mnie siê taki
przypadek zdarzy³. Realizowa³em inwestycjê sie-
ciow¹ zwi¹zan¹ z ciep³ownictwem, nie mog³em
wejœæ na teren prywatny. W koñcu dosta³em po
paru dniach decyzjê o niezw³ocznym zajêciu nie-
ruchomoœci z rygorem natychmiastowej wyko-
nalnoœci. Wszed³em na podwórko, gdzie mia³y byæ
wykonywane te roboty, i okaza³o siê, ¿e w tym cza-
sie w³aœciciel, który ju¿ niby by³ bezradny, zdo³a³
zgromadziæ dwa tiry z przyczepami i postawiæ je
w tym miejscu, gdzie mia³y wchodziæ moje kopar-
ki. No, po to, ¿eby unikn¹æ miêdzy innymi takich
sytuacji, s¹ te zapisy.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to ja je chyba za-
pomnia³em, Panie Senatorze…

(G³os z sali: Chyba czy na pewno?)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Skutki wydania

negatywnej oceny operatu.)
Aha, skutki wydania negatywnej oceny opera-

tu. Je¿eli organizacja zawodowa, która ocenia
operat, wyda³a ocenê negatywn¹, to on traci moc
dokumentu, na podstawie którego mo¿na wyce-
niæ wartoœæ nieruchomoœci, której on dotyczy. In-
formacja o tym, ¿e taki operat straci³ te swoje w³a-
œciwoœci, dla informacji ogólnej i po to, ¿eby nie
powo³ywano siê na ten¿e operat, bêdzie siê znaj-
dowa³a na stronie internetowej organizacji zawo-
dowej, która dokona³a tej negatywnej oceny,
przez dwanaœcie miesiêcy. Czyli krótko mówi¹c,
ten dokument przestaje mieæ jakiekolwiek walory
prawne.

Czy odpowiedzia³em panu senatorowi?
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Nie.
(Senator Stanis³aw Iwan: Nie?)
Nie, nam chodzi³o o to, co siê stanie, kiedy ju¿

tego nie bêdzie.
Proszê bardzo, mo¿e pan senator powtórzy py-

tanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Mo¿e pytanie pomocnicze, bo czêœciowo pan

senator odpowiedzia³. Mnie chodzi o te dwa ar-
tyku³y zwi¹zane z tym niezw³ocznym wejœciem.
Bo akurat w zwi¹zku z tym artyku³em mia³em
tak¹ sytuacjê w biurze, ¿e faktycznie by³a po-
trzeba wejœcia na grunt, ale instytucja, która
sk³ada³a wniosek do starostwa, nie z³o¿y³a na-
wet pozwolenia na budowê, które zreszt¹ nigdy
nie zosta³o wydane. Zosta³a jednak wydana de-
cyzja, oczywiœcie ta decyzja z mocy prawa jest
niewa¿na, ma³o tego, ta decyzja zosta³a wykona-
na. Czy pan senator nie obawia siê, ¿e takie sy-
tuacje, ta sytuacja jest wziêta z ¿ycia, bêd¹?
Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Iwan:
Myœlê, ¿e zawsze trzeba wa¿yæ pewne wady i za-

lety. W wiêkszoœci przypadków ja bym siê tego nie
obawia³, bo s¹dzê, ¿e czêœciej mamy do czynienia
z takim w³aœnie wzbranianiem wejœcia na posesjê
czy na nieruchomoœæ w celach koniecznych…
Myœlê, ¿e ¿adnym ustawodawstwem nie wyklu-
czymy do koñca przypadków patologicznych, ale
wtedy jest normalny tryb odwo³awczy. W tym
przypadku jest wojewoda i…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Co z tego wy-
nika?)

Proszê?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Co z tego wy-

nika?)
No, odszkodowanie, przecie¿ zawsze mo¿na siê

domagaæ odszkodowania za domniemane utraco-
ne korzyœci. Nie wiem, mo¿e pan minister coœ do-
da. Ja nie potrafiê inaczej odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Pytañ nie ma.
Wobec tego bardzo dziêkujê panu senatorowi.
(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
infrastruktury. W naszym przypadku jest to mini-
ster Olgierd Dziekoñski.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pan senator Iwan bardzo szczegó³owo opisa³

ca³oœæ ustawy, tak ¿e czujê siê w jakimœ sensie
zwolniony z koniecznoœci przedstawiania przes³a-
nek projektu, jak i jego szczegó³owych rozwi¹zañ.
Myœlê jednak, ¿e warto by³oby siê odnieœæ do tych
pytañ, które zosta³y panu senatorowi zadane i na
które zreszt¹ pan senator trafnie odpowiedzia³.

Jeœli chodzi opytaniepanasenatoraBisztygi, do-
tycz¹ce nowej przes³anki decyzji i tej kwestii uzna-
niowoœci, to chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e w ja-
kimœ sensie my zmniejszamy tê uznaniowoœæ, po-
niewa¿ rezygnujemy ze s³ówka „mo¿e”, które istnie-
je w obecnej ustawie, i stwarzamy jednoznaczne
przes³anki dla koniecznego podjêcia decyzji przez
starostê w sytuacji, gdy jest decyzja o wyw³aszcze-
niu. Przypominam, ¿e decyzja o wyw³aszczeniu jest
decyzj¹ wydan¹ po przeprowadzeniu dwumiesiêcz-
nych, zgodnie z ustaw¹, negocjacji z zainteresowa-
nymi. Tak ¿e nie jest to taka decyzja, która pojawia
siê raptem i w sposób, ¿e tak powiem, nieoczekiwa-
ny dla osób zainteresowanych.

Te przes³anki istnia³y dotychczas, dlatego ¿e
w obecnym art. 122 by³ przywo³any art. 108 ko-
deksu postêpowania administracyjnego, który
dotyczy mo¿liwoœci zastosowania trybu natych-
miastowego wtedy, kiedy chodzi o ochronê ¿ycia,
zdrowia, bezpieczeñstwa gospodarki narodowej
lub wyj¹tkowo wa¿nego interesu strony. To jest
bardzo wa¿na kwestia: wyj¹tkowo wa¿ny interes
strony. W tym przypadku ten wyj¹tkowo wa¿ny
interes strony doprecyzowany zosta³ tym tak zwa-
nym wa¿nym interesem gospodarczym. Zreszt¹
przypomnê, ¿e pojêcie wa¿nego interesu gospodar-
czego istnieje we wszystkich tak zwanych specu-
stawach, w których s³u¿y miêdzy innymi do wpro-
wadzania tego trybu natychmiastowego. I, jak
s³usznie pan senator powiedzia³, w przypadku, ¿e
tak powiem, niezgody oczywiœcie zawsze jest mo¿-
liwoœæ odwo³ania do organu wy¿szej instancji,
w tym przypadku jest to urz¹d wojewody.

Skutki – i tu odpowiadam panu senatorowi Woj-
ciechowskiemu – w przypadku, gdy nast¹pi taka
sytuacja, ¿e to natychmiastowe wejœcie na teren by-
³o wejœciem nieuzasadnionym… Wówczas nastê-
puje odszkodowanie na warunkach ogólnych,
o czym zreszt¹ pan senator mówi³. Ale przypomi-
nam jeszcze raz, ¿e to odszkodowanie na zasadach
ogólnych mo¿e nast¹piæ tylko w odniesieniu do tego
skróconego okresu wejœcia na teren. Bo proszê
zwróciæ uwagê na to, ¿e sama decyzja o wyw³aszcze-
niu poprzedzona rokowaniami jest w dalszym ci¹gu
decyzj¹ prawomocn¹, chyba ¿e i decyzja o wyw³asz-
czeniu jest wydana z naruszeniem prawa, ale wów-
czas mamy tak¹ sam¹ sytuacjê jak w ka¿dym in-
nym przypadku. Gdy decyzja o wyw³aszczeniu jest
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wydana z naruszeniem prawa, to wówczas ka¿de-
mu przys³uguje odszkodowanie. Zreszt¹ dzisiaj ta-
kie odszkodowania w trybie postêpowañ odwo³aw-
czych s¹ udzielane i wyp³acane wtedy, gdy s¹dy
stwierdz¹, gdy w trybie postêpowania s¹dowego ad-
ministracyjnego zostanie stwierdzone, ¿e decyzja
o wyw³aszczeniu by³a wydana w sposób nieuzasa-
dniony, niecelowy. Tak ¿e ten wymóg natychmia-
stowej wykonalnoœci nie wprowadza, jak siê wyda-
je, jakiegoœ szczególnego rozwi¹zania.

Je¿eli chodzi o kwestiê negatywnej oceny opera-
tu szacunkowego, to warto dodaæ jeszcze jeden ele-
ment do tych, które w swojej wypowiedzi poruszy³
pan senator Iwan. Mianowicie z formalnego punktu
widzenia operat szacunkowy jest dla organu prze-
s³ank¹ okreœlenia poziomu odszkodowania. Czyli
ten operat szacunkowy podlega ka¿dorazowo oce-
nie organu, czy jest dobrym, czy nie jest dobrym
operatem szacunkowym. W momencie, kiedy organ
ma na stronie internetowej zawieszon¹ informacjê,
¿e operat szacunkowy jest niedobry, bo nie spe³nia
wymogów, co zosta³o stwierdzone w trybie postêpo-
wania opartego na art. 157, to wówczas w sposób
oczywisty nie powinien braæ tego operatu pod uwa-
gê przy szacowaniu wartoœci nieruchomoœci dla ce-
lów obrotu czy te¿ postêpowañ wynikaj¹cych
z ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Tu jeszcze chcia³bym tylko zaznaczyæ, ¿e okres
dwunastomiesiêczny, w czasie którego ten operat
jest zawieszony na stronie internetowej, to jest
okres, w którym zgodnie z ustaw¹ o gospodarce
nieruchomoœciami operat szacunkowy jest wa¿-
ny. Po up³ywie dwunastu miesiêcy operat szacun-
kowy przestaje byæ wa¿ny, jego wa¿noœæ musi byæ
odnowiona. Zatem w przypadku, gdy zosta³o
stwierdzone, ¿e jest niewa¿ny, jego odnowienie
jest niemo¿liwe i dlatego te¿ wydaje siê, ¿e ten
okres dwunastu miesiêcy jest racjonalny. St¹d ta
poprawka Senatu, która zosta³a zaproponowana
w czasie posiedzenia komisji senackiej, jest jak
najbardziej uzasadniona i w³aœciwa.

Chcia³bym zwróciæ uwagê Wysokiego Senatu
na pewien problem, o którym zreszt¹ wspomina³
pan senator Iwan, a który dotyczy ust. 6a i 6b
w art. 34 ustawy, ustêpów odnosz¹cych siê do bu-
dynków mieszkalnych lub u¿ytkowych oraz kwe-
stii realizacji pierwszeñstwa.

Po g³êbszej analizie poddajê pod rozwagê ko-
niecznoœæ przeanalizowania zaproponowanego
i przyjêtego przez komisjê zapisu dotycz¹cego
ust. 6b. Brzmia³ on tak: „W przypadku realizacji
pierwszeñstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
ust. 6 lub ust. 6a, przedmiotem zbycia powinna
byæ nieruchomoœæ spe³niaj¹ca wymogi dzia³ki bu-
dowlanej. Je¿eli nieruchomoœæ nie spe³nia wymo-
gów dzia³ki budowlanej, zbycie nastêpuje po
uprzednim wydzieleniu tej dzia³ki”. Wydaje siê, ¿e
ten zapis wprowadza pewnego rodzaju – myœlê, ¿e

mo¿na tak powiedzieæ – sprzecznoœæ wewnêtrzn¹,
dlatego ¿e je¿eli nieruchomoœæ nie spe³nia wymo-
gów dzia³ki budowlanej, to w³aœciwie nie bardzo
mo¿na j¹ w tym momencie sprzedaæ, co by³oby
sprzeczne z intencj¹ ustawodawcy, a jednoczeœ-
nie warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e zapis mówi¹cy
o tym, ¿e przedmiotem zbycia powinna byæ nieru-
chomoœæ spe³niaj¹ca wymogi dzia³ki budowlanej,
oznacza, ¿e w brzmieniu literalnym, tak jak to by-
³o powiedziane na posiedzeniu komisji Sejmu,
chodzi³o o sprzeda¿ dzia³ki budowlanej, ale nie
wiêkszego terenu ni¿ dzia³ka budowlana. Tym-
czasem ten zapis mo¿e sugerowaæ, ¿e wielkoœæ
dzia³ki budowlanej, która jest… nie jest tu powie-
dziane, ¿e to dotyczy tej minimalnej dzia³ki bu-
dowlanej, wiêc mo¿e dotyczyæ równie¿ wiêkszej.

Przypomnê, ¿e intencj¹ Senatu, zreszt¹ w Sej-
mie równie¿ o tym dyskutowano, by³o stworzenie
takiego zapisu, w którym zosta³aby okreœlona taka
wielkoœæ dzia³ki budowlanej, jaka by³aby niezbêd-
na dla racjonalnego korzystania z budynku, czyli
najmniejsza z mo¿liwych, ale nie wiêksza ni¿. I wy-
daje siê, ¿e warto by by³o tego rodzaju analizê po-
prawki, któr¹ zaproponowa³a komisja, przeprowa-
dziæ, je¿eli Wysoka Izba by siê na to zgodzi³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pan senator Wojciechowski zg³asza siê jako

pierwszy.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Jeszcze wrócê do tych dwóch artyku³ów,
art. 122 i 124. Chodzi mi o to, jak bêdzie wygl¹daæ
egzekucja tej decyzji. Czy ona bêdzie zgodna
z ustaw¹ o postêpowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, czy egzekucja bêdzie wygl¹da³a w jakiœ in-
ny sposób? Jest wydana decyzja o wejœciu na ten
grunt, rozpoczêciu budowy, a w³aœciciel w dalszym
ci¹gu siê nie zgadza i trzeba w jakiœ sposób tê de-
cyzjê wyegzekwowaæ. W tym momencie zak³adam,
¿e decyzja jest wydana zgodnie z prawem.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: Je¿eli mo¿na, Panie
Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Senatorze, analogicznie jak w przypadku

tak zwanych specustaw, drogowej, kolejowej czy
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lotniskowej, egzekucja bêdzie siê odbywa³a zgod-
nie z ustaw¹ o postêpowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji na podstawie postanowieñ admini-
stracji, w takim samym trybie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Iwan, proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Iwan: Nie, nie, ja do dysku-

sji.)
A, do dyskusji, dobrze.
Có¿, skoro nie ma wiêcej pytañ, to bardzo panu

ministrowi dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Zapraszam pana senatora Iwana.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Marsza³ku! Ja bardzo krótko, bo nie za-
mierza³em zabieraæ g³osu, ale po wys³uchaniu
wyst¹pienia pana ministra, szczególnie tych
uwag dotycz¹cych zmienionych przez nas zapi-
sów w art. 34, rzeczywiœcie postanowi³em przy-
chyliæ siê do nich, a zw³aszcza dotycz¹cych tego,
¿e zapis o dzia³ce budowlanej niekoniecznie by³by
zbie¿ny z d¹¿eniami parlamentarzystów odnoœnie
do tego, ¿e trzeba zabezpieczyæ jakiœ taki mini-
malny grunt, poniewa¿ to jest wszystko robione
na preferencyjnych zasadach, nie w trybie ogól-
nym, tylko na preferencyjnych zasadach. Tak
wiêc ¿eby nie umo¿liwiaæ na przyk³ad kupna
dzia³ki budowlanej o wiele za du¿ej w stosunku do
potrzeb zwi¹zanych z wykorzystaniem tego¿ bu-
dynku, chcê z³o¿yæ poprawkê w duchu tego,
o czym mówi³ pan minister. Ten art. 6b brzmia³by
w sposób nastêpuj¹cy: w przypadku realizacji
pierwszeñstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
ust. 6 lub ust. 6a, przedmiotem zbycia powinna
byæ nieruchomoœæ wraz z gruntem niezbêdnym
do racjonalnego korzystania z budynku. Czyli
wracamy tutaj do zapisów sejmowych, przy czym
rozbijamy zaproponowany przez Sejm ust. 6a na
ust. 6a i ust. 6b w celu jaœniejszego sformu³owa-
nia myœli. Taka jest moja intencja, Panie Mar-
sza³ku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze jest zapisany do g³osu? Nie.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³

pan senator Iwan, a przemówienie do protoko³u
z³o¿y³ pan senator Bisztyga*.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych oraz ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 670,
a sprawozdanie komisji w druku nr 670A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Gospodarki Narodowej, senatora Marka Trzciñ-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej, obraduj¹cych 15 paŸdziernika
bie¿¹cego roku, przedstawiam sprawozdanie
z pracy nad rz¹dowym projektem ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz
ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych, druk nr 670A.

Ustawa zosta³a przyjêta przez Sejm 25 wrzeœ-
nia 2009 r. Kolejna nowelizacja prawa zamówieñ
publicznych jest jedn¹ z odpowiedzi rz¹du na kry-
zys. Troska o p³ynnoœæ finansow¹ przedsiê-
biorstw sk³oni³a rz¹d do zastosowania mechaniz-
mów wspomagaj¹cych bezpieczeñstwo obrotu go-
spodarczego. Nowelizacja umo¿liwia w tym celu
wczeœniejsze zwalnianie wadiów, zniesienie ko-
niecznoœci zabezpieczenia nale¿ytego wykonania
umowy w okresie gwarancji, zapewnienie dopusz-
czalnoœci zaliczkowania przez zamawiaj¹cych re-
alizacji zamówieñ publicznych.

Z drugiej strony nowelizacja ma tak¿e umo¿li-
wiæ maksymalne usprawnienie przeprowadzania
przez zamawiaj¹cego procedury wy³onienia wyko-
nawcy i jak najszybszego rozpoczêcia przez niego
wykonania okreœlonego zamówienia. Temu zada-
niu s³u¿yæ ma miêdzy innymi okreœlenie terminu,
do którego wykonawcy mog¹ zadawaæ pytania do-
tycz¹ce specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, a tak¿e zast¹pienie w ustawie o kosztach
s¹dowych op³aty sta³ej w wysokoœci 3 tysiêcy z³ od
skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwo³awczej
dwoma rodzajami op³at: op³at¹ sta³¹ i op³at¹ sto-
sunkow¹.
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W nowelizacji proponuje siê oddzieliæ warunki
udzia³u w postêpowaniu od przes³anek wyklucze-
nia wykonawców z postêpowania. W art. 22 mówi
siê, ¿e o udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê
wykonawcy, którzy posiadaj¹ uprawnienia do wy-
konywania okreœlonych dzia³alnoœci lub czynno-
œci, wiedzê i doœwiadczenie, dysponuj¹ odpowied-
nim potencja³em technicznym oraz osobowym i s¹
w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finanso-
wej. W art. 24 z postêpowania o udzielenie zamó-
wienia wyklucza siê wykonawców wed³ug katalo-
gu obowi¹zuj¹cego w dotychczasowej ustawie, ale
dodatkowo wyklucza siê z postêpowania tak¿e wy-
konawców, którzy zostali prawomocnie skazani za
przestêpstwo przeciwko œrodowisku. Jest to im-
plementacja postanowieñ dyrektywy 2004/18.

Przejrzystoœci i transparentnoœci procesu za-
mówieñ publicznych bêdzie s³u¿yæ to, ¿e zama-
wiaj¹cy bêdzie zobowi¹zany do sformu³owania
opisu sposobu dokonywania spe³nienia warun-
ków udzia³u w postêpowaniu, w sposób zwi¹zany
z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjo-
nalny, oraz do zamieszczenia tego opisu w og³o-
szeniu albo w zaproszeniu do negocjacji.

W celu pomocy osobom niepe³nosprawnym na
rynku pracy zamawiaj¹cy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
zastrze¿enia w og³oszeniu, ¿e o udzielenie zamó-
wienia bêd¹ mogli ubiegaæ siê wy³¹cznie wyko-
nawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pra-
cowników stanowi¹ osoby niepe³nosprawne. Na
¿¹danie zamawiaj¹cego wykonawca musi udoku-
mentowaæ na dzieñ sk³adania wniosku, ¿e spe³nia
warunki udzia³u w postêpowaniu i ¿e nie ma pod-
staw do wykluczenia go z przetargu.

Zwiêkszeniu konkurencyjnoœci postêpowañ
o oddzielenie zamówienia s³u¿yæ bêdzie mo¿li-
woœæ zatrudnienia podwykonawców. W takiej sy-
tuacji wykonawca zobowi¹zany bêdzie do udowo-
dnienia zamawiaj¹cemu, i¿ bêdzie dysponowa³
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
w szczególnoœci przedstawi w tym celu pisemne
zobowi¹zanie tych podmiotów gwarantuj¹ce rea-
lizacjê zamówienia.

Elastycznoœci s³u¿yæ bêd¹ tak¿e przepisy wdra-
¿aj¹ce dyrektywê 2004/18, pozwalaj¹ce wyko-
nawcom przedstawiæ zaœwiadczenie o swojej sy-
tuacji finansowej, alternatywne wobec wymaga-
nych. Chodzi o zaœwiadczenie, które w wystarcza-
j¹cy sposób potwierdzi spe³nienie warunku wia-
rygodnoœci ekonomicznej i finansowej.

Spoœród zmian o charakterze merytorycznym
najwiêksze znaczenie ma nowelizacja art. 38, któ-
rej celem jest likwidacja praktyki polegaj¹cej na
zadawaniu przez wykonawców pytañ do treœci
specyfikacji tu¿ przed up³ywem terminu sk³adania
ofert, co do tej pory czêsto wywo³ywa³o negatywne
skutki w postaci przed³u¿ania siê procesu udziela-
nia zamówienia publicznego. Zgodnie z propono-

wan¹ treœci¹ art. 38, wykonawcy mogliby sk³adaæ
pytania do koñca dnia, w którym up³ywa po³owa
wyznaczonego terminu sk³adania ofert. Przy tym
przed³u¿enie terminu sk³adania ofert nie bêdzie
powodowaæ przed³u¿enia terminu sk³adania
wniosków o wyjaœnienie treœci specyfikacji. Propo-
nowana zmiana bêdzie mia³a szczególnie istotne
znaczenie dla przyspieszenia postêpowañ prowa-
dzonych w celu udzielenia du¿ych zamówieñ.

Ustawa wprowadza tak¿e fakultatywn¹ mo¿li-
woœæ zamówienia w prasie og³oszenia p³atnego,
bowiem przy inwestycjach o wartoœci zamówienia
powy¿ej 20 milionów euro na roboty budowlane
czy 10 milionów euro na us³ugi wykonawcy pozy-
skuj¹ wiedzê z Dziennika Urzêdowego Unii Euro-
pejskiej oraz z Biuletynu Zamówieñ Publicznych.
Dziêki temu zamawiaj¹cy mo¿e w znacz¹cy spo-
sób obni¿yæ koszty zamówienia.

Nastêpn¹ zmian¹ jest modyfikacja zasad doty-
cz¹cych zwrotu wadium. Proponuje siê, aby zama-
wiaj¹cy natychmiast po wyborze najkorzystniej-
szej oferty lub po uniewa¿nieniu postêpowania
zwraca³ wadium wszystkim wykonawcom, oczywi-
œcie z wyj¹tkiem tego, który wygra³ przetarg.

Ponadto w nowelizacji proponuje siê, aby do-
tychczasowy zakaz zmian w treœci oferty doty-
czy³ wy³¹cznie istotnych zmian w postanowie-
niach umowy. Dopuszczalne w zwi¹zku z tym
bêd¹ nieistotne zmiany, rozumiane w ten spo-
sób, ¿e wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
etapie postêpowania o udzielenie zamówienia
nie wp³ynê³aby na kr¹g podmiotów ubiega-
j¹cych siê o to zamówienie czy te¿ na wynik po-
stêpowania.

W celu uwolnienia œrodków finansowych pro-
ponuje siê wprowadzenie rozwi¹zania, w którym
okres zabezpieczenia nie bêdzie obejmowa³ okre-
su gwarancji jakoœci, ale pozostawia siê zabezpie-
czenie w ramach rêkojmi za wady.

W sposób jednoznaczny dopuszcza siê mo¿li-
woœæ udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia
wykonawcy zamówienia publicznego. Jest to
szczególnie wa¿ne w aktualnej sytuacji, charakte-
ryzuj¹cej siê ograniczeniem mo¿liwoœci pozyski-
wania przez wykonawców œrodków finansowych
na realizowane przez nich zamówienia, oraz z uwa-
gi na wysokie wartoœci zamówieñ publicznych.

Wa¿n¹ zmian¹ jest nowe brzmienie art. 34 usta-
wy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.
Op³atê sta³¹, wynosz¹c¹ do tej pory 3 tysi¹ce z³ od
skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwo³awczej,
zastêpuje siê w postêpowaniu przed otwarciem
ofert op³at¹ sta³¹ równ¹ piêciokrotnoœci wniesio-
nego wpisu od odwo³ania w sprawie, której skarga
dotyczy. A je¿eli skarga bêdzie dotyczyæ czynnoœci
podjêtych w postêpowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego po otwarciu ofert, wykonawca bê-
dzie zobligowany do wniesienia op³aty stosunko-
wej w wysokoœci 5% wartoœci przedmiotu zamó-
wienia, jednak nie wiêkszej ni¿ 5 milionów z³.
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Wysoka Izbo, po³¹czone komisje rekomenduj¹
Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy bez poprawek.

A ja, korzystaj¹c z tego, ¿e jestem na mównicy,
chcia³bym jednak, z uwagi na pewne niedoprecy-
zowanie zapisów, z³o¿yæ propozycjê trzech drob-
nych poprawek, które bêd¹ prowadziæ do jedno-
znacznego rozumienia niektórych przepisów.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do naszego sprawozdawcy? Nie

ma pytañ.
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d, a do pre-

zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony prezes Rady Mi-
nistrów.

Czy przedstawiciel rz¹du, prezes Urzêdu Za-
mówieñ Publicznych, pan Sadowy, chcia³by za-
braæ g³os?

Proszê bardzo.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wprawdzie senator sprawozdawca bardzo dob-

rze i dok³adnie przedstawi³ zakres zmian w pro-
jekcie, który jest przedmiotem prac Wysokiej Iz-
by, niemniej jednak chcia³bym podkreœliæ anty-
kryzysowy charakter projektu nowelizacji ustawy
– Prawo zamówieñ publicznych.

Wysoka Izbo, chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na
to, ¿e bardzo du¿ym problemem w zakresie zamó-
wieñ publicznych dzisiaj czy jeszcze do niedawna
by³o to, by zachêciæ odpowiedni¹ liczbê wykonaw-
ców do ubiegania siê o zamówienie publiczne. Rze-
czywiœcie mieliœmy do czynienia z tak¹ sytuacj¹,
w której stosunkowo niewielka liczba ofert sk³ada-
nych w postêpowaniach przetargowych prowadzi-
³a do nieefektywnego wydatkowania œrodków pub-
licznych. W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ chodzi³o o to,
by rozszerzyæ mo¿liwoœci ubiegania siê wykonaw-
ców o zamówienie publiczne. Zasadnicza czêœæ
zmian w tym zakresie zosta³a przewidziana w³aœ-
nie w nowelizacji ustawy – Prawo zamówieñ publi-
cznych. Generalnie myœlimy nie tylko o sytuacji
gospodarczej, w jakiej w chwili obecnej siê znajdu-
jemy, ale równie¿ o sytuacji pokryzysowej. Obecnie
liczba wykonawców ubiegaj¹cych siê o zamówie-
nia publiczne ulega zwiêkszeniu, co nas bardzo,
bardzo cieszy. Wp³ywa to te¿ na wiêksz¹ efekty-
wnoœæ wydatkowania œrodków publicznych. Ale
zale¿y nam równie¿ na tym, by ci wykonawcy, któ-

rzy dzisiaj, na skutek recesji w sektorze prywat-
nym, ubiegaj¹ siê o zamówienia publiczne, zostali
w systemie zamówieñ publicznych, by chcieli
w nim pozostaæ równie¿ wtedy, gdy koniunktura
gospodarcza bêdzie lepsza.

W zwi¹zku z tym, Wysoka Izbo, w tym zakresie
proponujemy zmiany, które maj¹ na celu zachê-
ciæ wykonawców w wiêkszym stopniu ni¿ dotych-
czas do ubiegania siê o zamówienia publiczne.
Generalnie chodzi w³aœnie o takie zmiany jak
szybsze zwalnianie œrodków finansowych, a wiêc
wadium. Chodzi o to, by nie by³o ono przetrzymy-
wane przez zamawiaj¹cego niepotrzebnie, by nie
by³o przetrzymywane zbyt d³ugo, a tylko tyle ile
jest konieczne. A wiêc jeœli jest wybrana najko-
rzystniejsza oferta, to w tym momencie nale¿y
zwróciæ wadium pozosta³ym wykonawcom i za-
trzymaæ je jako zabezpieczenie tylko w przypad-
ku tego, którego oferta zosta³a wybrana. Dzisiaj
jest tak, ¿e to wadium zwraca siê wszystkim do-
piero po zawarciu umowy o zamówienie publicz-
ne. Zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umo-
wy przetrzymywane jest przez okres gwarancji,
a warto zwróciæ uwagê, ¿e okres gwarancji czêsto
jest regulowany postanowieniami umowy i ¿e ten
czas jest bardzo d³ugi, wieloletni. W zwi¹zku
z tym to te¿ powoduje blokadê œrodków finanso-
wych wykonawców ubiegaj¹cych siê o zamówie-
nie publiczne i zniechêca ich do realizacji zamó-
wieñ publicznych, co w sposób oczywisty jest
niekorzystne z punktu widzenia interesu publi-
cznego.

Chodzi równie¿ o kwestie zaliczek. Dzisiaj za-
mawiaj¹cy troszeczkê boj¹ siê udzielania zali-
czek. Chcemy ich do tego zachêciæ. Chodzi o to, by
rzeczywiœcie ta formu³a by³a stosowana w prakty-
ce. S³u¿y to zarówno wykonawcom, którzy, maj¹c
dostêp do œrodków bezpoœrednio od zamawia-
j¹cego, nie musz¹ siêgaæ po kredyty, jak i zama-
wiaj¹cemu, bo niesiêganie przez wykonawcê po
kredyty obni¿a koszty zwi¹zane ze z³o¿eniem ofer-
ty i realizacj¹ zamówienia publicznego. A wiêc
w efekcie wykonawcy bardziej op³aca siê realizo-
waæ zamówienia publiczne po ni¿szych kosztach,
co wp³ywa te¿ na racjonalnoœæ wydatkowania
œrodków publicznych.

S¹ tu te¿ chocia¿by kwestie zwi¹zane z likwi-
dacj¹ barier dotycz¹cych mo¿liwoœci wykazywa-
nia siê sytuacj¹ podmiotow¹ przez wykonawców.
Chcemy, ¿eby wykonawcy w wiêkszym stopniu
ni¿ dotychczas mogli posi³kowaæ siê podwyko-
nawstwem. S³u¿y to zwiêkszaniu konkurencyj-
noœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
W zwi¹zku z tym przewidujemy mo¿liwoœæ wyka-
zywania siê potencja³em podmiotów trzecich,
miêdzy innymi podwykonawców. Chcemy te¿, by
wykonawcy w wiêkszym zakresie zaczêli siê
ubiegaæ o zamówienia publiczne, nawet jeœli sa-
mi nie dysponuj¹ odpowiednim potencja³em.
Mog¹ jednak ten potencja³, ¿e tak powiem, œci¹g-
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n¹æ z rynku, by rzeczywiœcie móc ubiegaæ siê
o zamówienia publiczne.

Koszty przygotowania postêpowania o zamó-
wienie publiczne to w tej sytuacji równie¿ bar-
dzo wa¿ny aspekt – chodzi o to, by podmioty
publiczne nie ponosi³y a¿ takich kosztów, na-
k³adów w zwi¹zku z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem procedury udzielania zamówieñ
publicznych. Dzisiaj – mówi³ o tym senator
sprawozdawca, senator Trzciñski – zamawia-
j¹cy ma obowi¹zek publikacji og³oszenia o za-
mówieniu w dzienniku o zasiêgu ogólnokrajo-
wym, a to poci¹ga bardzo znacz¹ce koszty. Obli-
czyliœmy je – otó¿ koszt publikacji takiego og³o-
szenia o zamówieniu wynosi przeciêtnie od 30
do 100 tysiêcy z³, w zale¿noœci oczywiœcie od ga-
zety, miejsca itd., ale w³aœnie takie mniej wiêcej
s¹ koszty. Tymczasem og³oszenie o zamówieniu
jest publikowane w „Dzienniku Urzêdowym
Wspólnot Europejskich”, na stronach interne-
towych, w siedzibie zamawiaj¹cego.W naszym
przekonaniu, w przekonaniu rz¹du, nie ma wiêc
koniecznoœci, by dodatkowo jeszcze nak³adaæ
obowi¹zek publikacji og³oszenia w prasie o za-
si¹gu ogólnokrajowym. Zainteresowani wyko-
nawcy maj¹ te informacje z innych powszechnie
dostêpnych Ÿróde³.

Wskazuj¹c te zasadnicze kwestie, chcia³bym
zarazem zwróciæ uwagê na najwa¿niejsze punkty
zwi¹zane z wejœciem w ¿ycie nowelizacji ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
(Rozmowy na sali)
Panie Prezesie, proszê tutaj jeszcze zostaæ, bo

mo¿e bêd¹ pytania.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Zg³asza³ siê pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Prezesie, dociekam przyczyn tak znaczne-

go podwy¿szenia, w dobie kryzysu – a, jak pan po-
wiedzia³, mia³a to byæ ustawa antykryzysowa –
op³at sta³ych za skargi na orzeczenia Krajowej Izby
Odwo³awczej. Do tej pory by³o to, rycza³towo, 3 ty-
si¹ce z³, a w chwili obecnej, po wejœciu tej ustawy,
bêdziemy mieli op³atê w wysokoœci minimum 5%,
a maksimum 5 milionów z³. Sk¹d tak du¿e i, ¿e tak
powiem, restrykcyjne kwoty? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-

sza³ku, dziêkujê bardzo, poniewa¿ mia³em zamiar
zadaæ identyczne pytanie. Dziêkujê bardzo.)

Dobrze. Proszê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Rozumiem, nie ma.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! W sprawie podniesienia op³aty

s¹dowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Od-
wo³awczej chcia³bym zwróciæ uwagê na obecny
stanprawny.Mianowicie rzeczywiœciedzisiaj op³ata
sta³a, któr¹ nale¿y uiœciæ od skargi na orzeczenie
Krajowej Izby Odwo³awczej, wynosi jedynie 3 ty-
si¹ce z³. Co to oznacza? Oznacza to jedno: ¿e w sy-
tuacji, w której gra czêsto idzie o bardzo du¿e pie-
ni¹dze miêdzy wykonawcami ubiegaj¹cymi siê o za-
mówienie publiczne, i w sytuacji zwiêkszonej rywa-
lizacji o zamówienia publiczne w dobie kryzysu go-
spodarczego, wykonawcy korzystaj¹ z wszelkich
dostêpnych im œrodków, by ubiegaæ siê o zamówie-
nie publiczne. Oczywiœcie samo w sobie nie jest to
mo¿e z³e, bopo toustawaprzyznaje takieuprawnie-
nie, by wykonawcy mogli z niego korzystaæ. Pro-
blem polega na tym, ¿e wykonawcy ubiegaj¹cy siê
o zamówienie publiczne w zwi¹zku z tym, i¿ nie po-
nosz¹ w³aœciwie ¿adnych kosztów zwi¹zanych
z wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby
Odwo³awczej, korzystaj¹ z tego uprawnienia w spo-
sób, który praktycznie jest nadu¿yciem tego upra-
wnienia, albowiem skargi czêsto s¹ sk³adane w sy-
tuacjach w sposób oczywisty niezasadnych. Wyko-
nawca, nie ponosz¹c ¿adnego ryzyka zwi¹zanego
z u¿yciem tego œrodka odwo³awczego, korzysta z te-
go uprawnienia niezale¿nie od merytorycznych
podstaw – dlatego w³aœnie, ¿e nie ponosi ¿adnego
zwi¹zanego z tym ryzyka. Co to oznacza i jaki wywo-
³uje to skutek? Skutek jest taki, ¿e zamawiaj¹cy,
chocia¿ ma w perspektywie mo¿liwoœæ zawarcia
umowy, spodziewaj¹c siê w³aœnie skargi, ewentual-
nie orzeczenia s¹du okrêgowego, który podwa¿y³by
tak¹ umowê, wstrzymuje siê z jej zawarciem i czeka
na orzeczenie s¹du w sprawie wywo³anej skarg¹.
Powoduje to czêsto opóŸnienia w realizacji… no,
mo¿e nie czêsto, ale powoduje to opóŸnienia w reali-
zacji zamówieñ publicznych siêgaj¹ce miesiêcy, al-
bowiem s¹dy okrêgowe rozpoznaj¹ skargi przeciêt-
nie przez dwa, trzy, cztery miesi¹ce – taki jest ten
przeciêtny okres. I w tym okresie zamawiaj¹cy
wstrzymuje siê z zawarciem umowy o zamówienie
publiczne.
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Warto zwróciæ przy tym uwagê, ¿e op³ata s¹dowa
w sprawach cywilnych wynosi 5% i nie wiêcej ni¿
100 tysiêcy z³. W zwi¹zku z tym zadaliœmy sobie py-
tanie, dlaczego w³aœciwie w postêpowaniach o za-
mówienie publiczne wysokoœæ op³aty s¹dowej wy-
nosi 3 tysi¹ce z³, co w³aœciwie zachêca do korzysta-
nia z tego œrodka i przed³u¿ania procedury udziela-
nia zamówieñ publicznych. Zw³aszcza ¿e w innych
postêpowaniach cywilnych ta op³ata mo¿e wynosiæ
5% i nie wiêcej ni¿ 100 tysiêcy z³. Doszliœmy do
wniosku, ¿e nie ma to uzasadnienia, ¿e takiego
zró¿nicowania nie ma sensu podtrzymywaæ. St¹d
te¿ dokonanie odpowiednich zmian w tym zakresie
w art. 34 ustawy o kosztach s¹dowych.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e w noweliza-
cji ustawy ten próg jest wy¿szy ni¿ 100 tysiêcy z³,
bo wynosi on 5% i nie wiêcej ni¿ 5 milionów z³.
Ró¿nica w wysokoœci tej kwoty podyktowana jest
tym, ¿e na gruncie systemu zamówieñ publicz-
nych spotykamy siê rzeczywiœcie z kontraktami
liczonymi ju¿ w miliardach z³otych. St¹d op³atê
s¹dow¹ te¿ siê przewiduje wy¿sz¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka, proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Pan prezes zinterpretowa³ to od strony nie za-

mawiaj¹cego, ale tego, kto ma zamówienie wyko-
nywaæ. Ale przecie¿ czasami tak¹ skargê bêdzie
sk³ada³ zamawiaj¹cy. No a czasami spó³ki Skarbu
Pañstwa – nie wszystkie, ale na przyk³ad tak jest
w leœnictwie – s¹ zwolnione z op³at. Ale pozosta³e,
jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa, nie bêd¹
traktowane na równi z tymi, o których wspomnia-
³em. To jest tylko taki komentarz. Je¿eli pan prezes
zechce siê odnieœæ do tego, dlaczego teraz te spó³ki
nie bêd¹ tak samo traktowane, to bardzo proszê.

Drugie pytanie. Czy nie by³o woli, aby w trak-
cie przeprowadzania zmiany tej ustawy nie
wprowadzaæ tego czwartego warunku, jakim
jest… nie mogê tego teraz znaleŸæ… O! Okreœle-
nie „niezw³ocznie”, tak, „niezw³ocznie”. Czy nie
by³oby korzystniejsze okreœlenie, ¿e ma to na-
st¹piæ w ci¹gu siedmiu dni, czternastu, dwóch
tygodni, miesi¹ca, a wiêc podanie konkretnego
terminu? Wiemy przecie¿, jak dowolnie mo¿na
interpretowaæ „niezw³ocznie” jako termin zwro-
tu pieniêdzy. Je¿eli mia³oby to byæ dzia³aniem
antykryzysowym, to uwa¿am, ¿e nale¿a³o wska-
zaæ mo¿liwie najkrótszy termin zwrotu wadium.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi

o op³aty, to rzeczywiœcie przyj¹³em g³ównie per-
spektywê wykonawcy, ale z tego powodu, ¿e po
badaniu tego, kto wnosi skargi, okaza³o siê, ¿e za-
mawiaj¹cy jedynie w 10–15% korzystaj¹ z tego
œrodka odwo³awczego. W pozosta³ym zakresie ze
œrodka odwo³awczego w postaci skargi do s¹du
okrêgowego korzystaj¹ wykonawcy. St¹d te¿ taka
perspektywa widzenia, oczywiœcie nie do koñca
adekwatna do rzeczywistoœci, albowiem trzeba
oddaæ to, ¿e te skargi s¹ wnoszone równie¿ przez
zamawiaj¹cego, wprawdzie w mniejszym zakre-
sie, ale jednak s¹.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, w¹tpliwoœæ doty-
cz¹c¹ pos³ugiwania siê pojêciem niezw³ocznoœci,
to mogê powiedzieæ, ¿e to pojêcie jest przyjête
w doktrynie prawa, jest ono powszechnie u¿ywa-
ne, dlatego podczas pisania czy konstruowania
tego przepisu te¿ z niego skorzystaliœmy. Szczerze
mówi¹c, nie jestem zwolennikiem kazuistycznego
wskazywania, ¿e tu ma byæ jeden dzieñ, tu dwa, tu
trzy, a tu piêæ dni. Wydaje siê, ¿e pojêcie „niezw³o-
cznie” zapewnia zamawiaj¹cemu elastycznoœæ
dzia³ania. Przyznam szczerze, ¿e nie widzê potrze-
by precyzowania terminu zwrotu poprzez wska-
zanie konkretnej liczby dni. Niezw³ocznie, to zna-
czy w mo¿liwie krótkim czasie po dokonaniu tej
czynnoœci, mówi o tym wyraŸnie art. 46 ust. 1: za-
mawiaj¹cy zwraca wadium wszystkim wykonaw-
com niezw³ocznie po wyborze oferty. Jeœli nie ma
jakichœ przeszkód o charakterze obiektywnym,
które uniemo¿liwiaj¹ zamawiaj¹cemu zwrot wa-
dium, to w³aœciwie zamawiaj¹cy powinien doko-
naæ tego zwrotu natychmiast po dokonaniu czyn-
noœci wyboru najkorzystniejszej oferty.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku, ja

mam pytanie.)
Dobrze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie.
S³ucha³em z uwag¹ tego ostatniego wywodu

pana prezesa, który by³ odpowiedzi¹ na pytanie
pana senatora Gruszki. Panie Prezesie, myœlê,
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¿e to nie jest dobrze, ¿e nie zechcieliœcie dopre-
cyzowaæ tego terminu. Z jednej strony ta nowela
ma przynieœæ pewn¹ blokadê ³atwoœci sk³adania
odwo³añ, bo taki jest niejako cel tej noweli,
z drugiej strony, gdy dyskutujemy o tym pun-
kcie ju¿ po finale, to siê okazuje, ¿e dajemy mo¿-
liwoœæ dowolnego interpretowania czasu, termi-
nu, w którym to wadium powinno zostaæ zwró-
cone. Wydaje mi siê, ¿e zakreœlenie konkretnego
terminu by³oby tu wielce po¿¹dane, nie s¹dzê,
¿eby sz³o w jakiœ sposób w poprzek tym roz-
wi¹zaniom. Bardzo ³atwo wyobraziæ sobie sy-
tuacjê, któr¹ niejako po czêœci pan zaanonso-
wa³, ¿e pojêcie „niezw³ocznie” to znaczy „po
ustaniu wszelkich obiektywnych przyczyn”.
Wtedy mo¿emy sobie mno¿yæ te obiektywne
przyczyny, znamy to z przetargów, które by³y
przeprowadzone, szczególnie z tych du¿ych
przetargów.

Panie Prezesie, czy nie s¹dzi pan, ¿e ten okres
nale¿a³oby jednak w pewien sposób zadeklaro-
waæ? Mog³oby byæ na przyk³ad trzydzieœci dni, nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu trzydziestu dni po zakoñcze-
niu przetargu. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Panie Prezesie, w takim razie ja mam pytanie

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy pojêcie „niezw³ocznie” oznacza, ¿e bêdzie to

krócej ni¿ w ci¹gu trzydziestu dni?
(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek

Sadowy: Zdecydowanie.)
Wydaje mi siê, ¿e to jest kilka dni. Tak?
(Senator Grzegorz Banaœ: Ile? Piêæ? Szeœæ?

Dziesiêæ?)
Nie, nie. Czy to jest krócej ni¿ trzydzieœci dni?

Ja zadajê takie pytanie.

Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych
Jacek Sadowy:
Zdecydowanie tak. Trzydzieœci dni to jest bar-

dzo odleg³y termin, podwa¿a on troszeczkê istotê
i sens tych zmian, albowiem w ci¹gu trzydziestu
dni ta umowa mog³aby byæ ju¿ dawno zawarta.
WeŸmy pod uwagê okres wstrzymania od momen-
tu wyboru oferty, dziesiêæ dni to jest obowi¹zkowy
okres wstrzymania siê z zawarciem umowy,
w zwi¹zku z tym okres trzydziestu dni podwa¿a³by
cel i sens dokonanej zmiany.

(Senator Grzegorz Banaœ: …chodzi o termin,
chodzi o granicê.)

Ja rozumiem, ¿e nie chodzi o trzydzieœci dni,
ale o okreœlenie granicy. Pozwolê sobie nie zgodziæ
siê z panem senatorem co do tego, ¿e tutaj wkrada
siê dowolnoœæ, bo jednak wpisanie do ustawy
stwierdzenia, ¿e zamawiaj¹cy ma niezw³ocznie
zwróciæ wadium wykonawcom, którzy nie zostali
wybrani, ogranicza swobodê, ogranicza dowol-
noœæ, wskazuje, ¿e powinien on dokonaæ tych
czynnoœci natychmiast po wyborze, chyba ¿e –
i tak to jest definiowane w prawie – istniej¹ obiek-
tywne okolicznoœci, które mu to uniemo¿liwiaj¹.
Podam przyk³ad. Jeœli wybór jest dokonywany
o godzinie 16.00, to o ile faks mo¿na przes³aæ, o ty-
le ju¿ dokonanie pewnych operacji finansowych
w tym samym dniu jest niemo¿liwe. Wiêc si³¹ rze-
czy musi to nast¹piæ nastêpnego dnia. Jeœli na-
stêpnym dniem jest sobota czy niedziela, to mo¿e
to nast¹piæ w poniedzia³ek. Dlatego trzymanie siê
tu sztywnych terminów, niezale¿nie od tego, czy
to bêdzie jeden dzieñ, dwa czy trzy dni, czêsto mo-
¿e okazaæ siê nadmiern¹ kazuistyk¹ w ustawie.
Ja, przyznam szczerze, nie jestem zwolennikiem
a¿ tak kazuistycznego regulowania tych kwestii,
ale oczywiœcie decyzja w tym zakresie nale¿y do
Wysokiej Izby.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Wiêcej chêtnych do zadania pytañ nie widzê.
(Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek

Sadowy: 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 wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu. A, pan senator. Przepraszam.

Pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
W³¹czaj¹c siê do dyskusji dotycz¹cej ostatnie-

go punktu, w której zabra³ g³os równie¿ senator
Banaœ, chcia³bym powiedzieæ, ¿e uwa¿am, ¿e na-
le¿a³oby jednak wpisaæ w ustawie konkretne ter-
miny. Interpretacja pojêcia niezw³ocznoœci przez
autorytety jest ró¿na, w jednym przypadku mówi
siê o siedmiu dniach, w innym przypadku o czter-
nastu dniach. Jest tu du¿y rozrzut. Tymczasem
kwoty stanowi¹ce wadium, o których sam pan
wspomnia³, mog¹ byæ czasami bardzo du¿e. Te
pieni¹dze nies³usznie bêd¹ le¿a³y przez niedopre-
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cyzowany okres na koncie wykonawcy, uwa¿am,
¿e za d³ugo. Dlatego nale¿a³oby szczegó³owo
okreœliæ, w jakim terminie wadium wp³acone
przez niewybranego oferenta powinno byæ przela-
ne na jego konto. Moja propozycja zmierza do te-
go, ¿eby wpisaæ to jednoznacznie w art. 46.
Chcia³bym poddaæ pod dyskusjê propozycjê, aby
w ci¹gu siedmiu dni nale¿a³o zwróciæ wadium ofe-
rentom, którzy nie zostali wy³onieni jako wyko-
nawcy podczas przetargu. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bisztyga

z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u…
(G³os z sali: I senator Karczewski.)
…oraz senator Karczewski z³o¿y³ swoje prze-

mówienie do protoko³u*, zaœ senatorowie Kar-
czewski, Kleina, Trzciñski i Gruszka z³o¿yli
wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest druku nr 661,
a sprawozdanie komisji w druku nr 661A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Piotra Gru-
szczyñskiego o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych, która obradowa³a 6 paŸdziernika, mam
zaszczyt przedstawiæ opiniê do ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Opiniowana ustawa, tak jak wspomnia³ pan
marsza³ek, zawarta jest w druku nr 661. Zmienia

ona ustawê z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawê z dnia
17 czerwca z 1966 r. o postêpowaniu egzekucyj-
nym w administracji i ustawê z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa. Celem noweliza-
cji jest wprowadzenie jako zasady obowi¹zku roz-
liczania rocznego zeznania podatkowego podatni-
ka przez p³atnika podatku. Zgodnie z nowym
brzmieniem art. 37 ust. 1, p³atnicy, na których
bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek rocznego obliczania po-
datku, to zak³ady pracy, rolnicze spó³dzielnie pro-
dukcyjne lub inne spó³dzielnie zajmuj¹ce siê pro-
dukcj¹ roln¹, jednostki organizacyjne uczelni,
placówki naukowe, jednostki organizacyjne wy-
p³acaj¹ce stypendia, areszty œledcze oraz zak³ady
karne pobieraj¹ce zaliczki od nale¿noœci za pracê
tymczasowo aresztowanych oraz skazanych, cen-
tra integracji spo³ecznej wyp³acaj¹ce œwiadczenia
integracyjne i motywacyjn¹ premiê integracyjn¹.

W myœl nowelizacji pracodawca bêdzie obo-
wi¹zany z urzêdu sporz¹dziæ pracownikowi ro-
czne obliczenie podatku, chyba ¿e podatnik do
15 stycznia roku nastêpnego po roku podatko-
wym przedstawi oœwiadczenie informuj¹ce pra-
codawcê o osobistym z³o¿eniu zeznania podat-
kowego. Pracodawca, sporz¹dzaj¹c zeznanie
podatkowe, mo¿e uwzglêdniæ w rozliczeniu, na
podstawie dodatkowych danych przekazanych
przez pracownika w terminie do 15 stycznia, ul-
gê na korzystanie z internetu oraz ulgê na ma³o-
letnie dzieci, a tak¿e niestandardowe koszty
uzyskania przychodów zwi¹zane z dojazdem
pracownika do zak³adu pracy. Pracodawca
przeka¿e tak¿e 1% nale¿nego podatku na rzecz
wskazanej przez pracownika organizacji po¿yt-
ku publicznego.

Podatnik bêdzie obowi¹zany do osobistego rozli-
czania podatku w trzech przypadkach. Po pier-
wsze, gdy w danym roku podatkowym uzyska³ do-
chody z wiêcej ni¿ jednego Ÿród³a, z wyj¹tkiem do-
chodów, które nie podlegaj¹ opodatkowaniu na za-
sadach ogólnych. Po drugie, w sytuacji gdy opo-
datkowuje dochody wspólnie z ma³¿onkiem lub na
zasadach dotycz¹cych osób samotnie wychowu-
j¹cych dzieci. Po trzecie, gdy zamierza uwzglêdniæ
w zeznaniu podatkowym inne koszty i odliczenia
ni¿ rozliczane przez p³atnika z urzêdu lub na wnio-
sek podatnika. Podatnik bêdzie móg³ ponadto do-
konaæ osobistego rozliczenia podatków w ka¿dym
innym przypadku ni¿ wskazane przeze mnie.

P³atnicy maj¹ obowi¹zek sporz¹dzenia roczne-
go obliczenia podatku w terminie do koñca lutego
po up³ywie roku podatkowego i w tym samym ter-
minie maj¹ obowi¹zek przekazaæ to obliczenie do
w³aœciwego urzêdu skarbowego.

Przedmiotowa ustawa ma wejœæ w ¿ycie 1 sty-
cznia 2011 r. i znaleŸæ zastosowanie do dochodów
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

Panie Marsza³ku, na posiedzeniu komisji by³y
omawiane i zosta³y przeg³osowane trzy poprawki.
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Pozwolê sobie teraz króciutko je pañstwu przed-
stawiæ.

Poprawka pierwsza, która zosta³a przeg³oso-
wana jednog³oœnie, pozwala na niesk³adanie
przez pracownika kolejnego oœwiadczenia, w któ-
rym wskazuje na ulgi i odliczenia do uwzglêdnie-
nia przez pracodawcê, jeœli zakres danych w pier-
wszym z³o¿onym oœwiadczeniu nie uleg³ zmianie.

Poprawka druga nakazuje organom rentowym
przekazywanie w³aœciwym urzêdom skarbowym
na noœnikach cyfrowych danych dotycz¹cych de-
klaracji podatkowych i informacji o wysokoœci
uzyskanych dochodów.

Poprawka trzecia mówi o tym, ¿e p³atnikom
przys³uguje zrycza³towane wynagrodzenie z tytu-
³u sporz¹dzenia rocznego obliczenia podatku do-
chodowego od osób fizycznych.

Panie Marsza³ku, w imieniu Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych wnoszê o poparcie tej
ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie. Czy to jest ustawa firmowana

przez rz¹d, czy przez grupê pos³ów?
Drugie pytanie wi¹¿e siê z adresem. Czy wedle

wiedzy pana senatora sprawozdawcy opinie orga-
nizacji pracodawców by³y przedstawiane w trak-
cie procesu legislacyjnego w Sejmie? Dziêkujê
uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Jest to projekt rz¹dowy.
Jeœli chodzi o informacje dotycz¹c¹ œrodowisk

przedsiêbiorców, nie wiem, jak by³o w Sejmie.
W Senacie by³y one przedstawione, o czym pan se-
nator wie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, chcia³bym

siê dowiedzieæ trochê wiêcej, jakie to by³o stano-
wisko, bo by³o ono przedstawione na posiedzeniu
komisji, a ja nie jestem akurat cz³onkiem komisji,
która to rozpatrywa³a, Móg³by pan senator nam
przedstawiæ to stanowisko i powiedzieæ, jakie to
by³y organizacje, jakie by³o ich stanowisko wobec
tych zmian?

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Senatorze, pozwolê sobie nie przedsta-

wiaæ tych organizacji pracowniczych, ale odniosê
siê do uwag, które by³y wnoszone.

Jeœli chodzi o œrodowiska reprezentowane
przez przedsiêbiorców, to uwagi by³y nastêpu-
j¹ce. Przede wszystkim wskazywano, ¿e tego ro-
dzaju ustawa podniesie koszty prowadzenia fir-
my, bo to na przedsiêbiorców bêdzie zrzucona od-
powiedzialnoœæ i to oni bêd¹ musieli wykonaæ
pracê w zwi¹zku z przygotowaniem odpowiednich
dokumentów. Ponadto w ocenie pracodawców
spowoduje to zwiêkszenie biurokracji, w zwi¹zku
z iloœci¹ papieru, która ma kr¹¿yæ pomiêdzy po-
datnikiem a p³atnikiem.

Kolejna uwaga, która by³a przedstawiana, do-
tyczy³a tego, ¿e p³atnik ma mieæ rekompensowane
obliczanie nale¿nego podatku. W ocenie praco-
dawców propozycja rz¹dowa nie uwzglêdnia fak-
tycznych kosztów. Myœlê ¿e mniej wiêcej w tej sfe-
rze ¿eœmy siê obracali.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pyta³ pan senator B³aszczyk.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Banaœ!
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak jest.)
Panie Senatorze, proponujê seriê pytañ.
(Senator Grzegorz Banaœ: Zastanowiê siê, Pa-

nie Marsza³ku, bo to jest moja suwerenna decyz-
ja, czy bêdê pyta³ seryjnie, czy pojedynczo.)

Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie?
Proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:

Mam dwa pytania, wiêc traktujê to jako seriê.
Zechcia³ pan sprawozdawca powiedzieæ, i¿ je-

œli p³atnik posiada ma³oletnie dzieci, to jest jak-
by zwolniony z przedstawiania tej informacji
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pracodawcy, który bêdzie sporz¹dza³ dla niego
rozliczenie roczne. Nie wiem, czy ja dobrze zro-
zumia³em pañsk¹ wypowiedŸ, ale tak to na ten
moment czujê. Proszê o wyjaœnienie. Bo prze-
cie¿ w koñcu jest tak, ¿e dzieci ucz¹ce siê do
dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia do tej pory pod-
lega³y zapisom ustawy, które w tym zakresie
umo¿liwia³y zwracanie pewnych koszty zwi¹za-
ne z utrzymywaniem tych¿e dzieci.

Drugie pytanie jest takie: czy w tym katalo-
gu, który pan wymieni³, pracodawców, którzy
maj¹ obowi¹zek stosowaæ tê ustawê i, mówi¹c
w skrócie, wype³niaæ zeznania roczne za swoje-
go pracownika, znajduj¹ siê równie¿ szko³y? Bo
pan poda³ taki dosyæ enumeratywny katalog.
Czy on jest zamkniêty, czy pan wymieni³ tylko
niektóre instytucje, ale nie wszystkie? Dziêku-
jê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, poniewa¿ jest pan cz³onkiem tej

komisji, która pochyli³a siê nad tym projektem, wie
pan doskonale, ¿e tych pytañ nie obejmowa³a dys-
kusja na posiedzeniu komisji. Udzielê panu odpo-
wiedzi na pytanie pierwsze. Otó¿ w sprawozdaniu,
które przed chwileczk¹ przedstawi³em, jest jedno-
znaczne stwierdzenie – ja ponownie je zacytujê – je-
œli chodzi o opodatkowanie dotycz¹ce osób samo-
tnie wychowuj¹cych dzieci: gdy opodatkowujemy
dochody wspólnie z ma³¿onkiem lub na zasadach
dotycz¹cych osób samotnie wychowuj¹cych dzieci,
oznacza to jednoznacznie, ¿e podatnik dokonuje
sam rozliczenia z fiskusem. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê.
(Senator Piotr Gruszczyñski: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.

Czy pan minister Maciej Grabowski chce za-
braæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Proszê bardzo, Panie Ministrze, na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê za pracê w komisji, za poparcie tej

ustawy, któr¹ przedstawi³ senator sprawozdawca.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na dwie sprawy, bo rozu-
miem, ¿e ustawa zosta³a doœæ szczegó³owo przed-
stawiona, wiêc nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y.

Stanowisko rz¹du by³o takie, ¿eby z tych ure-
gulowañ korzystaæ ju¿ od nowego roku, od 1 sty-
cznia 2010 r. I chcia³bym pod rozwagê panów se-
natorów i pañ senator tak¹ propozycjê raz jeszcze
poddaæ. Wysoki Sejm zmieni³ w tym zakresie pro-
jekt rz¹dowy, ale chcia³bym jeszcze raz poddaæ
pod pañstwa rozwagê datê wejœcia w ¿ycie nawet
nie tyle samej ustawy, ile przepisów, które mówi¹
o tym, ¿e pracodawca mo¿e rozliczaæ podatników
ju¿ za dochody uzyskane w roku 2009.

I druga sprawa, która tutaj nie zosta³a poruszo-
na. Chcia³bym wskazaæ na to, ¿e w trakcie konsul-
tacji z organizacjami spo³ecznymi projekt zyska³
poparcie zwi¹zków zawodowych, w tym „Solidarno-
œci”. Oprócz stanowiska pracodawców, o którym
s³yszeliœmy, jest te¿ to stanowisko zwi¹zków zawo-
dowych i chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo senatorowie
o tym wiedzieli. Rzecz jasna jestem do dyspozycji,
gdyby by³y jakieœ pytania. Dziêkujê bardzo

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, to mo¿e pan tu zostanie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ miutê zapytania do przed-
stawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym pun-
ktem porz¹dku obrad.

Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie.
Cieszê siê, ¿e po raz pierwszy minister finansów

zauwa¿y³ poparcie jakiegoœ projektu przez praco-
biorców, bo to jest pewne novum. Chcia³bym je-
dnak zapytaæ, Szanowny Panie Ministrze… Mia-
nowicie mam przed sob¹ pismo Konfederacji Pra-
codawców Polskich. Pan mówi, ¿e ten projekt by³
g³êboko i szeroko konsultowany. Otó¿ w tym piœ-
mie, dostêpnym zreszt¹ wszystkim senatorom,
a przynajmniej senatorom, którzy pracuj¹ w Ko-
misji Bud¿etu i Finansów Publicznych, podpisa-
nym przez pana Andrzeja Malinowskiego, prezy-
denta Konfederacji Pracodawców Polskich, jest
napisane tak: przyspieszony tryb prac nad usta-
w¹ wy³¹czy³ organizacje pracodawców z prac nad
projektem nowelizacji i uniemo¿liwi³ przedsta-
wienie stanowiska zgromadzonym pos³om. Sza-
nowny Panie Ministrze, czy wobec tego wy tak na
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co dzieñ wybiórczo to robicie i jak potrzeba, to siê-
gacie po tych, a jak nie potrzeba, to po innych? Ja
bym jednak postulowa³, ¿eby konsultacje by³y
konsultacjami i dotyczy³y wszystkich stron, które
s¹ zainteresowane dan¹ materi¹ prawn¹. Dziêku-
jê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja troszecz-

kê mia³em do czynienia z urzêdem skarbowym, ze
sprawami finansowymi. Jesteœmy tu jako praco-
dawcy postawieni na takim, mo¿na powiedzieæ,
bardzo niskim szczeblu. Od nas siê wymaga wszy-
stkiego, a w zamian nic siê nie daje. Tutaj mamy
kolejne wymogi stawiane pracodawcom. Ju¿
wczeœniej zadawa³em pytanie pani minister, czy
bêdzie przewidywana jakaœ reforma w tej sferze.
Dlatego chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy
w zamian za kolejne na³o¿one na nas, mo¿na po-
wiedzieæ, zadania, mo¿emy spodziewaæ siê ja-
kichœ udogodnieñ w prowadzeniu dzia³alnoœci go-
spodarczej. Bo jak wiadomo, obecnie ktoœ, kto
chce otworzyæ firmê, zatrudniaæ osoby, prowadziæ
dzia³alnoœæ, ma znaleŸæ, zarejestrowaæ, naliczyæ
sobie podatek, zap³aciæ podatek, je¿eli pope³nia
b³¹d, to nawet musi siê ukaraæ, a urz¹d jest tylko,
mo¿na powiedzieæ, od kontroli i nadzorowania,
czy my to wszystko dobrze robimy. Dlatego mam
pytanie, czy widzi pan minister jakieœ… Potrzeba
to na pewno jest, tylko czy bêd¹ jakieœ zmiany
i jak pan minister w ogóle widzi ca³y ten nasz obe-
cny system finansowy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Panie Ministrze, chcia³bym siê podeprzeæ te¿

opini¹, któr¹ dostaliœmy od „Lewiatana”, ponie-
wa¿ w dwunastu punktach – nie wiem, czy pan j¹
równie¿ ma – jest przedstawione nam, jakie to bê-
dzie powodowa³o skutki dla przedsiêbiorstw. Ja
chcia³bym siê dopytaæ tutaj o sferê tych ma³ych
przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych jedn¹, dwie
osoby. Czy pan minister nie obawia siê takiej sy-
tuacji, ¿e proponowana zmiana mo¿e byæ zmian¹
troszeczkê dzia³aj¹c¹ w pró¿ni? Bo pracodawcy,

którzy zatrudniaj¹ jednego, dwóch b¹dŸ trzech
pracowników, mog¹ podsun¹æ pracownikowi do
podpisania dokument, ¿e on nie chce, ¿eby by³
rozliczany przez pracodawcê. W zwi¹zku z tym
uwa¿am, ¿e jest to przepis martwy, poniewa¿ taka
sytuacja mo¿e mieæ miejsce. Je¿eli pracodawca
nie bêdzie zobligowany do tego, nie bêdzie tego ro-
bi³ obligatoryjnie, to bêdzie szuka³ jakiejœ furtki.
Te koszty, jak siê okazuje, s¹ doœæ spore, a dla ma-
³ych przedsiêbiorstw bêdzie tak¿e doœæ powa¿ny
k³opot ze zorganizowaniem takiego rozliczenia.
Czy pan minister siê tego nie obawia?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê za te pytania i za troskê, je¿eli chodzi

o te nowe rozwi¹zania proponowane przez rz¹d.
Jeœli chodzi o konsultacje, to ju¿ w wyst¹pieniu

sejmowym prosi³em Wysok¹ Izbê o szybkie zajêcie
siê projektem w³aœnie dlatego, ¿eby pracodawcy
mieli czas na przygotowanie siê do wdro¿enia tych
przepisów. Moim zdaniem to nie spowodowa³o te-
go, ¿e organizacje pracodawców nie mia³y mo¿li-
woœci wypowiedzenia siê i zareagowania. Przyk³a-
dy, które pad³y na tej sali, wskazuj¹ na to, ¿e orga-
nizacje przysy³a³y swoje opinie. Zreszt¹ przedsta-
wiciele tych organizacji byli na posiedzeniach ko-
misji sejmowych, zarówno przedstawiciele KPP,
BCC, jak i „Lewiatana”, tych najwa¿niejszych or-
ganizacji, które s¹ reprezentowane w Komisji
Trójstronnej. Ale rzeczywiœcie mieliœmy taki dyle-
mat, ¿e chcieliœmy stosunkowo szybko procedo-
waæ, tak ¿eby przedsiêbiorcy mieli czas na przygo-
towanie siê do wejœcia w ¿ycie tych przepisów, no
a w tej chwili s³yszê zarzut, i¿ oni nie mieli wystar-
czaj¹cego czasu na reakcjê. A muszê powiedzieæ,
¿e oni brali udzia³ równie¿ w pracach komisji sej-
mowych, wiêc nie by³o takiej sytuacji, ¿e nie mogli
wypowiedzieæ siê co do rozwi¹zañ dyskutowa-
nych dzisiaj, jeœli chodzi o przepisy tej ustawy.

Czy rz¹d pracuje nad zmianami systemu po-
datkowego i w jakim kierunku id¹ te zmiany?
Muszê powiedzieæ, ¿e nie tylko rz¹d, ale równie¿
komisje parlamentarne pracuj¹ nad ulepsza-
niem systemu podatkowego. Myœlê, ¿e ostatni
rok przyniós³ wiele rozwi¹zañ, które s¹ bardzo
korzystne dla pracodawców. Mogê wskazaæ na
przyk³ad skrócenie terminów zwrotu podatku
VAT, co spowodowa³o de facto przyp³yw ponad
2 miliardów z³ dla przedsiêbiorców; wprowadze-
nie przepisu – mówiê o tym w reakcji na pytanie
pana senatora – który mówi, ¿e je¿eli podatnik
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zauwa¿y³, i¿ zrobi³ b³¹d w swoim zeznaniu po-
datkowym, niezawiniony b³¹d, to wówczas od-
setki podatkowe, które musi on zap³aciæ
w zwi¹zku z póŸniejszym uregulowaniem nale¿-
noœci, wynosz¹ tylko 75% wysokoœci normal-
nych odsetek podatkowych, a nie 100% itd., itd.
Tych zmian, miêdzy innymi w ordynacji podat-
kowej, jest znacznie wiêcej, ja nie bêdê ich tu
wszystkich wymienia³. Tak ¿e w ostatnim roku
ten system sta³ siê, moim zdaniem, znacznie
bardziej przyjazny dla przedsiêbiorców. Zreszt¹
reakcja na kryzys te¿ wskazuje na to, ¿e polscy
przedsiêbiorcy funkcjonuj¹ co najmniej nieŸle,
a mo¿na powiedzieæ, ¿e jeszcze lepiej ni¿ nieŸle,
bo w koñcu mamy najlepsze wyniki gospodarcze
w Europie.

Jeœli chodzi o pytanie, czy mo¿na siê spodzie-
waæ takiej reakcji pracodawców, ¿e bêd¹ nama-
wiaæ pracowników, aby nie korzystali z tego
udogodnienia, to powiem, ¿e ka¿de rozwi¹zanie
mo¿e rodziæ pewne patologie. W tej chwili jest
takie rozwi¹zanie w systemie podatkowym.
Okazuje siê, ¿e je¿eli podatnik, który ma z³o¿yæ
wniosek o to, ¿eby pracodawca go rozliczy³…
Tych podatników jest stosunkowo ma³o, oko³o
czterystu czterdziestu tysiêcy. S¹dzimy, ¿e je¿e-
li wprowadzimy system obligatoryjny, to tych
podatników bêdzie rozliczanych dziesiêæ razy
wiêcej, mog³oby byæ w ten sposób rozliczanych
miêdzy cztery a piêæ milionów osób. A wiêc na-
wet bior¹c pod uwagê to, ¿e rzeczywiœcie w tych
najmniejszych firmach mo¿e byæ tak, jak pan
senator wskazywa³, ¿e pracodawca bêdzie na-
mawia³ pracowników, aby sk³adali wnioski, i¿
bêd¹ siê sami rozliczaæ, s¹dzimy, ¿e liczba tych
podatników, którzy mogliby byæ objêci nowym
rozwi¹zaniem, bêdzie znacznie wiêksza ni¿ ta,
z któr¹ mieliœmy do czynienia do tej pory, to jest
w sytuacji, kiedy pracodawca rozlicza praco-
wnika na jego wniosek. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, trochê w nawi¹zaniu do tej

ostatniej wypowiedzi… Jest taki zapis, ¿e p³atni-
kom przys³uguje równie¿ zrycza³towane wynagro-
dzenie. Co ustawodawca mia³ na myœli, mówi¹c
o tym zrycza³towanym wynagrodzeniu? Czy to bê-
dzie zwi¹zane z liczb¹ podañ, które bêdzie sk³ada³

w imieniu swoich pracowników? Chcia³bym tu
zauwa¿yæ, ¿e to jest bardzo Ÿle napisane, bo je¿eli
oprogramowanie, które trzeba bêdzie kupiæ dla
obs³ugi i dwóch pracowników, i dwustu – ten
przyk³ad podany przez senatora Kaletê trafia do
nas wszystkich – jest ró¿ne… Dlatego chcia³bym
prosiæ o dok³adnie wyt³umaczenie nam, na czym
bêdzie polega³o zrycza³towane wynagrodzenie,
kto i w jaki sposób… To bêdzie moje pierwsze py-
tanie.

I drugie. Czy w tej wypowiedzi wstêpnej sugero-
wa³ pan, ¿eby ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 1 sty-
cznia 2010? Czy dobrze zrozumia³em? Je¿eli pan
to potwierdza, to mam wi¹¿¹ce siê z tym pytanie:
czy ministerstwo ma przekonanie, ¿e do dnia roz-
poczêcia realizacji wymogów ustawy przedsiêbior-
cy bêd¹ w stanie przygotowaæ ca³kowite, komplet-
ne oprogramowanie, tak ¿eby do 15 stycznia ze-
braæ wiadomoœci, a do 15 lutego oddaæ urzêdom
zeznania podatkowe swoich pracowników? I kolej-
ne pytanie zwi¹zane z t¹ dat¹. Ogólnie przyjêtym
terminem – to jest ostatnie pytanie, tylko skoñczê
w¹tek – jest koniec kwietnia. Tutaj narzucamy ró¿-
ne traktowanie podatników, bo p³atnik w imieniu
podatników sk³ada zeznania do 15 lutego, a gene-
ralna zasada jest taka, ¿e robi siê to do koñca
kwietnia. Dlaczego wprowadzono tak¹ ró¿nicê?
Jeszcze o to zapytam. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
A potem pan senator Pawe³ Klimowicz.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê za te pytania.
Co do wysokoœci wynagrodzenia i tego, od cze-

go to rycza³towane wynagrodzenie bêdzie wyzna-
czane, to ono jest proporcjonalne, tak zreszt¹, jak
i w tej chwili, do wysokoœci odprowadzanych po-
datków. Poniewa¿ wysokoœæ tego odprowadzenia
jest regulowana w drodze rozporz¹dzenia, propo-
nujemy – zreszt¹ to siê znalaz³o w materia³ach,
które rz¹d przed³o¿y³ – ¿eby to by³o wynagrodzenie
wy¿sze w zwi¹zku z wy¿szymi kosztami, które
pracodawca bêdzie ponosi³, wy¿sze w stosunku
do obecnego.

Rzeczywiœcie w przed³o¿eniu rz¹dowym jest data
wejœcia w ¿ycie przepisów dwa tygodnie po uchwa-
leniu. Jeœli chodzi o faktyczn¹ realizacjê przepisów
tej ustawy, to ona mia³aby dotyczyæ równie¿ docho-
dów uzyskanych w roku 2009, st¹d apelowa³em do
parlamentarzystów, ¿eby zechcieli stosunkowo
szybko przyj¹æ tê ustawê. Rzecz jasna muszê siê
zgodziæ z panem senatorem, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿
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procedowanie nad ustaw¹ nieco siê przeci¹ga, w tej
chwili by³by pewien problem dla przedsiêbiorców,
¿eby zd¹¿yæ siê dostosowaæ do przepisów tej usta-
wy. S¹dzê jednak, ¿e gdyby te przepisy wesz³y w ¿y-
cie z moc¹, o której ja przed chwil¹ mówi³em, to mi-
mo wszystko przedsiêbiorcy by zd¹¿yli. Rzecz
w tym, ¿e nie tylko metoda, któr¹ pan senator tu su-
gerowa³, a wiêc komputerowe rozliczanie podatku,
bêdzie mia³a zastosowanie do tego rozwi¹zania.
Myœlê, ¿e w wiêkszoœci sytuacji to biura rachunko-
we rozliczaj¹ te ma³e firmy i wówczas de facto prze-
jê³yby ten obowi¹zek od pracodawcy.

Co do dat, to tutaj sytuacja jest taka, ¿e rzeczy-
wiœcie s¹ jakby ró¿ne terminy dla p³atników i dla
podatników. Rzecz w tym, ¿eby podatnik mia³
czas niejako zweryfikowaæ zeznanie, które zrobi
za niego pracodawca, i ¿eby ewentualnie móg³ z³o-
¿yæ swoje, w cudzys³owie, w takim trybie korekty.
Dlatego w³aœnie s¹ ró¿ne daty sk³adania zeznania
przez podatnika i przez p³atnika.

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

Jadwiga Rotnicka.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie natury ogól-

nej. Mianowicie powiedzia³ pan minister, ¿e zgod-
nie z szacunkami oko³o cztery do piêciu milionów
ludzi w Polsce nie bêdzie wype³nia³o rocznego PIT.
Moje pytanie jest takie: co leg³o u podstaw takiego
rozwi¹zania, jaka idea przyœwieca³a tworzeniu ta-
kiego projektu? Dlaczego cztery do piêciu milio-
nów obywateli Polski nie ma mieæ œwiadomoœci, ja-
kie podatki p³aci naszemu pañstwu?

Mam te¿ drugie pytanie. Czy zdaniem pana mi-
nistra przerzucenie tego obowi¹zku na pracodaw-
ców zwiêkszy, czy zmniejszy koszty pracy w Pol-
sce? To na razie tyle. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
W takim razie, poniewa¿ widzê, ¿e jest kolejka

do zadawania pytañ, a dziœ od 18.00 mamy prze-
rwê w obradach, proponujê, ¿eby teraz jeszcze pa-
ni senator zada³a pytanie, a potem jeszcze kolejna
osoba.

I proszê uprzejmie pana ministra o zanotowa-
nie pytañ, a potem o odpowiedŸ.

Pan senator Grzegorz Czelej jest nastêpny.
To znaczy, ¿e teraz proszê pani¹.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Mam pytanie,
które wi¹¿e siê z jedn¹ grup¹ podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych, mianowicie
z rencistami i emerytami. Otó¿ w ich imieniu rozli-
czeñ dokonuje ZUS, organ rentowy. W uregulo-
waniach prawnych, jakie nam rz¹d przedk³ada, ta
grupa podatników nie ma mo¿liwoœci skorzysta-
nia ani z odliczeñ 1% podatku na organizacje po-
¿ytku publicznego, ani te¿ – a s¹ to ludzie w ró¿-
nych wieku, i emeryci, i renciœci – korzystania
z ulgi na internet, a w skrajnych przypadkach
tak¿e z tej zwi¹zanej z wychowywaniem dzieci. Py-
tam zatem, dlaczego istnieje pewnego rodzaju
nierównomiernoœæ w traktowaniu ró¿nych podat-
ników, ró¿nych osób fizycznych. Pomijam inne
zastrze¿enia do ustawy, ale tu proszê o wyjaœnie-
nie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, jeszcze pan senator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Przewiduj¹

pañstwo wynagrodzenie zrycza³towane i to jest
o tyle dobry pomys³, ¿e bêdzie automatycznie uw-
zglêdniana inflacja, ale mam do tego pytanie, ta-
kie praktyczne. Czy pan uwa¿a, ¿e to pokrywa fak-
tyczne koszty z tym zwi¹zane i czy robiliœcie pañ-
stwo symulacje, jakie to bêdzie przeciêtne wyna-
grodzenie? Mówiê o wynagrodzeniu dla praco-
dawcy za przygotowanie dokumentów. Drugie py-
tanie jest takie: jaka odpowiedzialnoœæ spoczywa
na pracodawcy z tytu³u przygotowania tych rozli-
czeñ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê odpowiedzieæ pokrótce na wszy-
stkie pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê za te pytania.
Jaka jest ogólna idea projektu? To mo¿e rzeczy-

wiœcie jest tutaj pytanie zasadnicze. Ja myœlê, ¿e
ogólna idea polega na tym, ¿e czêœæ podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych to oso-
by, które maj¹, tak bym powiedzia³, stosunkowo
³atwe zadanie co do tego rozliczenia rocznego, po-
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niewa¿ maj¹ jedno Ÿród³o dochodów i byæ mo¿e je-
dn¹ czy dwie ulgi. I wydaje siê, ¿e w ich sytuacji
sprawa sporz¹dzenia takiego rozliczenia roczne-
go, tego zeznania, jest stosunkowo prosta. Ale
okazuje siê, ¿e przy przepisywaniu PIT pracowni-
ka maj¹cego jedno miejsce zatrudnienia na ze-
znanie roczne mamy du¿o korekt, b³êdów, najczê-
œciej niezawinionych, które jednak powoduj¹
znaczne obci¹¿enie zarówno podatników, bo oni
s¹ wzywani do zrobienia korekty, jak i aparatu
skarbowego, który oczywiœcie musi weryfikowaæ
dokumenty. I wydaje siê, ¿e tutaj byæ mo¿e praco-
dawca jest tym ogniwem, które w sposób najbar-
dziej naturalny i w miarê zautomatyzowany mo¿e
te zeznania robiæ i niejako z jednej strony ograni-
czyæ pracê urzêdów, a z drugiej – równie¿ tê mitrê-
gê dla piêciu czy czterech milionów podatników
maj¹cych jedno miejsce zatrudnienia.

Co do œwiadomoœci podatkowej, myœlê, ¿e tutaj
nie bêdzie uszczerbku. Dlaczego? Poniewa¿ po-
datnik otrzyma od pracodawcy kopiê zeznania,
które pracodawca wyœle do urzêdu skarbowego,
w zwi¹zku z tym zobaczy na takim zeznaniu, ile
rzeczywiœcie odprowadzi³ podatku w ci¹gu roku.
A wiêc tutaj ta œwiadomoœæ bêdzie chyba zacho-
wana.

Co zaœ do takich ogólnospo³ecznych kosztów
pracy, bo rozumiem, ¿e do tego nawi¹zywa³o pyta-
nie pana senatora, ja myœlê tak: w³aœnie dlatego te
ogólnospo³eczne koszty pracy bêd¹ ni¿sze, ¿e tak
naprawdê u pracodawcy te czynnoœci mo¿na w da-
lekimstopniuzautomatyzowaæ,podczasgdypraco-
wnik… Mówimy tak naprawdê o czterech milionach
pracowników, którzy maj¹ czêsto najwiêksze pro-
blemy, wbrew pozorom, z wype³nieniem zeznania
rocznego i którym zajmuje to najwiêcej czasu.
A wiêc per saldo, je¿eli chodzi o koszty spo³eczne te-
go przedsiêwziêcia, to wydaje mi siê, ¿e zdecydowa-
nie bêdziemy tutaj po pozytywnej stronie.

Jeœli chodzi o emerytów, to tak jak pani sena-
tor wskaza³a, rzeczywiœcie ju¿ od wielu lat orga-
ny rentowe rozliczaj¹ PIT emerytów i rencistów,
i to nie na wniosek, ale w³aœnie z urzêdu, wiêc
tutaj ten system przenosimy jakby do tych pra-
codawców, system, który siê sprawdzi³, w szcze-
gólnoœci co do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. I rzeczywiœcie tutaj nie zmieniamy przepi-
sów, tak jak chcemy, ¿eby to by³o w stosunku do
pracodawców. Pani senator ma racjê, ¿e ZUS
rozlicza z urzêdu emerytów i rencistów, nie uw-
zglêdnia jednak ulg na internet i na dzieci czy
te¿ tego 1%. Faktycznie ten projekt tego nie
zmienia.

Czy to zrycza³towane wynagrodzenie pokryje
koszty, które pojawi¹ siê u pracodawców? Na-
szym zdaniem tak, ale… Oczywiœcie bierzemy
pod uwagê równie¿ opinie, jakie p³yn¹ ze strony
œrodowisk pracodawców, i muszê powiedzieæ, ¿e

jeszcze raz chyba bêdziemy musieli przeanalizo-
waæ tê sytuacjê i zastanowiæ siê, czy tutaj praco-
dawcy rzeczywiœcie nie maj¹ racji, mówi¹c, ¿e
takie zrycza³towane wynagrodzenie nie pokryje
w pe³ni ich kosztów. A wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ je-
szcze raz tê analizê musimy przeprowadziæ. Wy-
sokoœæ zaœ tego wynagrodzenia, tak jak powie-
dzia³em, bêdzie ostatecznie wskazana w rozpo-
rz¹dzeniu.

Co do odpowiedzialnoœci pracodawców za wy-
pe³nione zeznania, tutaj sytuacja nie zmieni siê
w stosunku do obecnej. Pamiêtajmy, ¿e ta insty-
tucja, polegaj¹ca na tym, i¿ to pracodawca sk³a-
da zeznanie za podatnika, jest znana w polskim
systemie podatkowym od lat i w tym zakresie tu-
taj nie zmieniamy przepisów. To znaczy, je¿eli
z winy pracownika, na przyk³ad w zwi¹zku z b³ê-
dnym czy niezamierzonym… Je¿eli pracownik
wprowadzi w b³¹d pracodawcê i w oœwiadczeniu
wska¿e na przyk³ad, ¿e ma szeœcioro dzieci,
a tak naprawdê ma czworo, oczywiœcie to praco-
wnik poniesie odpowiedzialnoœæ, a nie praco-
dawca. Tak ¿e tutaj odpowiedzialnoœci nie prze-
nosimy, sytuacja siê nie zmienia. To jest tak, jak
przepisy przewiduj¹ równie¿ w tej chwili. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jeszcze pani senator, ad vocem.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Pani Marsza³ek! Szanowny Panie Ministrze!
Pan potwierdzi³ tylko moje spostrze¿enia, ja bym
chcia³a wszak¿e wiedzieæ, dlaczego strona rz¹do-
wa tak post¹pi³a, dlaczego nie da³a mo¿liwoœci
skorzystania z pewnych odpisów tej¿e doœæ szero-
kiej grupie spo³ecznej podatników. Bo nie mo¿na
siê z tym zgodziæ. Zw³aszcza takie fundacje, które
skupiaj¹ doœæ szerokie grono osób starszych, s¹
zainteresowane pozyskaniem 1% podatków.
Choæ s¹ to kwoty niewielkie, zebrane daj¹ znacz-
n¹ wielkoœæ. Wobec tego co leg³o u podstaw wy-
³¹czenia tej grupy – oszczêdnoœci czy œwiadomoœæ
strony rz¹dowej, ¿e to s¹ jednak koszty dla ZUS,
które pañstwo musi pokryæ? Chcia³abym jakiejœ
pog³êbionej odpowiedzi, a nie tylko stwierdzenia,
¿e tak w istocie jest.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê odnieœæ siê do tej kwestii.
A potem pan senator Dobkowski. Ju¿ siê nie

mo¿e doczekaæ.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Pani Senator, ja myœlê, ¿e po prostu cel tego
przed³o¿enia by³ inny. Przed³o¿enie mia³o obejmo-
waæ bardzo du¿¹ grupê spo³eczn¹ pracodawców
i w tym zakresie nast¹pi³a pewna zmiana filozofii,
polegaj¹ca na tym, ¿e pracodawcy maj¹ rozliczaæ
PIT pracowników niejako z urzêdu, wiêc uwaga
by³a skupiona na tym, ¿eby obj¹æ tê grupê podmio-
tów, natomiast nie zajmowaliœmy siê tutaj w ogóle
t¹ kwesti¹, o której pani mówi, to nie by³o meritum
tego przed³o¿enia. To znaczy, cel tego przed³o¿enia
by³ po prostu inny. Nie by³o takiej refleksji, ¿e z tego
czy z innego powodu chcemy wykluczyæ to roz-
wi¹zanie, jeœli chodzi o Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych, bo cel tego przed³o¿enia by³ inny.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze. Teraz zada pytanie pan senator Wie-
s³aw Dobkowski, a potem pan senator Pawe³ Kli-
mowicz.

Czy ktoœ jeszcze jest chêtny? Bo jeœli nie, to
koñczymy.

Bardzo proszê, senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Dotychczas

by³o tak, ¿e jeœli pracownik, podatnik chcia³, ¿eby
go zak³ad pracy czy pracodawca rozliczy³, to sk³a-
da³ odpowiednie oœwiadczenie we wczeœniejszym
terminie i po prostu mia³ to ju¿ z g³owy, nie musia³
sam sk³adaæ zeznania podatkowego, bo robi³ to za
niego pracodawca. Teraz jest sytuacja odwrotna.
Pracownik, który do tej pory sam sk³ada³ swoje
zeznanie podatkowe, czeka³ do koñca kwietnia,
wczeœniej sobie odpuszcza³ i sk³ada³ zeznanie pod
koniec kwietnia. Je¿eli teraz zapomni i nie z³o¿y
na czas oœwiadczenia, ¿e on nie chce, ¿eby go za-
k³ad pracy rozlicza³, i pracodawca go rozliczy,
a oka¿e siê, ¿e ten cz³owiek ma dochody z ró¿nych
Ÿróde³, i sam bêdzie chcia³ siê rozliczyæ… Czy pan
siê nie obawia jakiegoœ zamieszania, takiego gali-
matiasu z tym zwi¹zanego? Ja myœlê, ¿e wiêksza
liczba pracowników nie jest objêta t¹ ustaw¹
i w zwi¹zku z tym obawiam siê, ¿e ci liczni praco-
wnicy, którzy nie bêd¹ korzystali z tego rozlicze-
nia, mog¹ spowodowaæ du¿e zamieszanie i w efek-
cie powstanie galimatias.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To wszystko, tak? Dziêkujê.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja przed chwileczk¹ zosta³em

pora¿ony wypowiedzi¹ pana ministra dotycz¹c¹
tego, ¿e piêæ milionów osób nie radzi sobie z wy-
pe³nianiem PIT.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Ja tego nie powiedzia³em.)

Ja myœlê, ¿e to w³aœnie leg³o u podstaw tych
zmian. Myœlê, ¿e nawet wiêcej ni¿ piêæ milionów, ja
równie¿ siê zaliczamdo tej grupy.Ju¿kilkadniprzed
tym, jak mam wype³niæ PIT, boli mnie g³owa. Czy za-
tem ministerstwo nie powinno pójœæ w kierunku up-
roszczenia PIT tak, aby te piêæ milionów osób rozu-
mia³o, co tamjestnapisane, iniepope³nia³ob³êdów?

Nie odpowiedzia³ pan na moje pytanie, czy ta
operacja zwiêkszy czy zmniejszy koszty pracy.
Moim zdaniem koszty pracy zostan¹ zwiêkszone.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Przemys³aw B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy w ogóle by³o rozwa¿ane…

Pracownik dostaje PIT od pracodawcy, z tego co
pamiêtam, PIT-11 i na tej podstawie rozlicza swój
PIT, który przekazuje do urzêdu skarbowego, któ-
ry nastêpnie sprawdza ka¿dy PIT, ewentualnie
wzywa do uzupe³nienia czy wyjaœnienia. Czy nie
by³oby proœciej przekazaæ to zadanie urzêdom
skarbowym – skoro one i tak tê pracê wykonuj¹,
bo przecie¿ i tak przeliczaj¹, i tak ka¿dy PIT
sprawdzaj¹ – ¿eby one wype³ni³y za pracodawcê
czy za pracownika, i bêdzie prawid³owo, nie bê-
dzie pomy³ek, nie bêdzie problemu na przyk³ad
z zatrudnianiem dodatkowych osób, nie bêdzie
potrzeby wzywania pracowników, wyjaœniania
itd., itd., i bêdzie stuprocentowa pewnoœæ. Prze-
cie¿ oni i tak to wszystko przegl¹daj¹, opieraj¹c
siê na tych samych danych, na podstawie których
my, pracownicy, wype³niamy formularze PIT. Czy
jest mo¿liwoœæ dokonania takiego uproszczenia?
To jest tak proste, ¿e nie wiem, dlaczego jeszcze
musimy siê tym zajmowaæ, wprowadzaæ jakieœ
zmiany itd. No przecie¿ to jest najprostsze i naj-
bardziej logiczne rozwi¹zanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja te¿ dziêkujê.
Przypominam, ¿e o osiemnastej koñczymy.
Jeszcze kilka osób siê zapisa³o do g³osu w de-

bacie.
Proszê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Dziêkujê.
Zacznê od odpowiedzi na to ostatnie pytanie,

chyba najbardziej podstawowe. Ja myœlê, ¿e to je-
dnak nie jest takie zupe³nie proste rozwi¹zanie.
Dlaczego? Oczywiœcie gdyby urz¹d skarbowy
przygotowa³ to rozliczenie roczne, to przecie¿
trudno sobie wyobraziæ, ¿eby to rozliczenie roczne
by³o za ka¿dym razem zatwierdzane czy uznawa-
ne przez podatnika, wiêc musia³by byæ jakiœ tryb
informowania podatnika, potem wtórnego za-
twierdzania tego obliczenia i tak dalej, tak wiêc,
wbrew pozorom, to wcale nie by³by taki prosty au-
tomat, ¿e to urz¹d skarbowy bierze na siebie od-
powiedzialnoœæ i po prostu rozlicza podatnika,
a potem go tylko obci¹¿a czy te¿ przekazuje mu
zwrot, je¿eli podatnik zap³aci³ wiêcej. Musia³aby
byæ jeszcze dodatkowa wola wyra¿ona przez po-
datnika. Nie s¹dzê, ¿eby ten system by³ bardziej
prosty. Rozumiem jednak, ¿e panu senatorowi
chodzi³o o koszty pracy w samym przedsiêbior-
stwie – nie ogólnospo³eczne koszty pracy, tak jak
ja o nich mówi³em, tylko o koszty pracy ponoszo-
ne przez przedsiêbiorcê w samym przedsiêbior-
stwie. Rzeczywiœcie ma pan racjê, koszty pracy
w samym przedsiêbiorstwie w zwi¹zku z t¹ propo-
zycj¹ ulegn¹ zwiêkszeniu, poniewa¿ iloœæ zadañ
wykonywanych przez przedsiêbiorcê zwi¹zanych
z systemem podatkowym siê zwiêkszy. Przedsiê-
biorca ju¿ dot¹d wykonywa³ kilka zadañ, jeœli
chodzi o rozliczenia podatkowe, a to bêdzie kolej-
ne zadanie,wiêc pod tym wzglêdem, rzecz jasna,
te koszty pracy siê zwiêksz¹. Dlatego mówimy, ¿e
ma byæ przewidziane pewne zwiêkszenie tego ry-
cza³towego wynagrodzenia.

Czy mo¿e dojœæ do czegoœ takiego, o czym mówi³
pan senator Dobkowski – chodzi o b³êdy spowo-
dowane tym, ¿e pracownik zapomni powiadomiæ
pracodawcê, ¿e sam siê chce rozliczaæ z jakichkol-
wiek powodów? Chcê jeszcze powiedzieæ o czymœ,
co sprawozdawca chyba nie do koñca jasno po-
wiedzia³, mianowicie o tym, ¿e pracownik mo¿e po
prostu oœwiadczyæ, ¿e sam siê chce rozliczyæ, nie
podaj¹c ¿adnych powodów. Te powody, o których
mówi³ sprawozdawca, to s¹ powody wy³¹czaj¹ce,
to znaczy wówczas pracownik jest zobowi¹zany
do samodzielnego sporz¹dzenia tego rozliczenia.
Ale tak naprawdê w ka¿dej sytuacji pracownik
mo¿e powiadomiæ pracodawcê i samodzielnie siê
rozliczyæ, je¿eli ma na to ochotê. A czy mog¹ mieæ
miejsce sytuacje, o których wspomnia³ pan sena-
tor? No oczywiœcie, ¿e mog¹ mieæ miejsce, dlatego
my zamierzamy przeprowadziæ akcjê informacyj-
n¹, uœwiadamiaj¹c¹ i pracodawcom, i podatni-
kom, jakie nowe rozwi¹zania s¹ wprowadzane.

I wreszcie kwestia uproszczenia PIT. Pamiê-
tam, ¿e jeszcze osiem, dziesiêæ lat temu PIT mia³

chyba kilkanaœcie stron. Mnie siê wydaje, ¿e w tej
chwili ten trzy- czy czterostronicowy formularz
jest znacznie uproszczony. Je¿eli siê weŸmie pod
uwagê iloœæ ulg i zwolnieñ, to wydaje siê, ¿e w tej
chwili trudno sobie wyobraziæ jakieœ systemowe
uproszczenie bez ograniczenia tych ulg, które ja-
kieœ cele spo³eczne spe³niaj¹, wiêc w tej chwili po
prostu trudno to sobie wyobraziæ. Ale na pewno
rz¹d i minister finansów bêd¹ d¹¿yli do tego, ¿eby
sposób, w jaki podatnicy wywi¹zuj¹ siê z obowi¹z-
ku podatkowego, by³ dla nich coraz bardziej dogo-
dny. Mam na myœli miêdzy innymi przesy³anie ze-
znañ drog¹ elektroniczn¹. I na pewno te dzia³ania
równie¿ bêdziemy w przysz³oœci podejmowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê za odpowiedŸ.
Pan senator Andrzej Misio³ek. Proszê.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Przys³uchujê

siê tej debacie dosyæ uwa¿nie. Byæ mo¿e moje py-
tanie nie bêdzie pytaniem szczegó³owym, tylko
pytaniem natury ogólnej. Kiedy wprowadzano
PIT, czyli na samym pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych, ide¹, jaka wtedy temu przyœwieca³a, by-
³o to, ¿eby upodmiotowiæ obywateli, ¿eby ka¿dy
wiedzia³, ile p³aci na pañstwo. Bo w minionym
systemie by³o tak, ¿e mówi³o siê, ¿e ludzie nie
p³ac¹ podatków. To by³o oczywiœcie nieprawd¹,
gdy¿ oni tylko nie wiedzieli, ile tych podatków
p³ac¹. I gdy teraz chcemy wy³¹czyæ z tego znacz-
n¹ grupê, to chcemy znowu doprowadziæ do ta-
kiej sytuacji, jaka by³a kiedyœ. Moje pytanie
brzmi tak: jaka idea przyœwieca temu, ¿eby ode-
braæ czêœci obywateli mo¿liwoœæ œwiadomego
p³acenia podatków? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Panie Ministrze, z przebiegu tej dyskusji i sze-

regu pytañ, które s¹ pod pana adresem kierowa-
ne, wy³ania siê problem jakby naszego niedosytu.
My reprezentujemy obywateli. I tutaj nie chodzi
tylko i wy³¹cznie o sprawê PIT, ale tak¿e o pracê
urzêdów skarbowych. Ja siê pos³u¿ê takim przy-
k³adem. Emerytowana nauczycielka, ponad-
szeœædziesiêcioletnia, trzeci rok z rzêdu wzywana
jest do urzêdu skarbowego, ¿eby siê wyt³umaczy-
³a, jakim prawem odpisuje sobie ulgê na internet.
Ona mówi: no, takim prawem, ¿e jestem po prostu
u¿ytkownikiem internetu. A jak szeœædziesiêcio-
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letnia osoba mo¿e byæ u¿ytkownikiem internetu?
I taka osoba otrzymuje zawiadomienie poczt¹ li-
stem poleconym, przez ileœ dni nie œpi, bo to jest
dla niej ogromny stres, a potem wchodzi, jak mi to
t³umaczy³a, na trzecie piêtro, ¿eby siê wyt³uma-
czyæ trzeci raz z rzêdu. Powiedzia³a: jeœli mnie po
raz czwarty wezwiecie, to ja ju¿ tu naprawdê nie
przyjdê, bo ja odbieram emeryturê w wysokoœci
1 tysi¹ca 100 z³ i nie mogê mieæ prawa odliczyæ in-
ternetu? Czy nie widzi pan potrzeby jakiegoœ
usprawnienia pracy w tych¿e urzêdach skarbo-
wych i nienara¿ania ludzi na takie stresy? Bo to s¹
ogromne stresy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e wiêcej pytañ nie ma. W takim razie

by³o to ostatnie pytanie. Za moment przejdziemy
do dyskusji.

Proszê odpowiedzieæ na te dwa pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Co do ostatniego pytania to nie

mam jakiejœ bardzo klarownej odpowiedzi, jeœli
chodzi o sposób dzia³ania urzêdów skarbowych
i urzêdników skarbowych. To jest oko³o piêædzie-
siêciu tysiêcy osób. Oczywiœcie s¹ pewnie ró¿ne
sytuacje. Mog¹ byæ te¿ takie sytuacje, o których
pani senator w tej chwili wspomnia³a. Urzêdy
skarbowe maj¹ dbaæ o to, ¿eby system by³ szczel-
ny i ¿eby na przyk³ad te ulgi nie by³y nadu¿ywa-
ne. Ja rozumiem, ¿e mog¹ byæ te¿ jednostkowe
sytuacje, które wywo³uj¹ zarówno we mnie, jak
i w pani jakiœ odruch, bym powiedzia³, niezrozu-
mienia albo wrêcz oporu. Ja myœlê, ¿e my popra-
wiamy prawo w ten sposób, ¿eby wywa¿yæ racje
podatnika i fiskusa, daj¹c znacznie wiêcej upra-
wnieñ, jak s¹dzê, podatnikowi. W ostatnim roku
na pewno wiele takich zmian by³o wprowadzo-
nych. Ale oczywiœcie, niestety, mog¹ siê zdarzyæ,
i pewnie bêd¹ siê zdarza³y równie¿ w przysz³oœci,
takie stosunkowo trudne do wyt³umaczenia sy-
tuacje. No, tak jak powiedzia³em, jest to armia
piêædziesiêciu tysiêcy ludzi, którzy mog¹ po-
pe³niaæ równie¿ b³êdy. Trudno mi uzasadniæ ta-
kie postêpowanie, o którym pani w tej chwili
wspomnia³a. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e to jest
zgodne z prawem. Urz¹d skarbowy ma prawo
wezwaæ podatnika, ¿eby wskaza³, na jakiej pod-
stawie tê ulgê sobie odpisa³.

Jeœli chodzi o œwiadomoœæ p³acenia podat-
ków, to, Panie Senatorze, ja myœlê, ¿e tak jak po-

wiedzia³em przed chwil¹, ta œwiadomoœæ nie
zmaleje. Dlaczego? Poniewa¿ podatnik, który
otrzyma od pracodawcy rozliczenie roczne, zo-
baczy w tym rozliczeniu rocznym, ile ze swojego
dochodu odprowadzi³ podatków w mijaj¹cym
roku. A wiêc wydaje mi siê, ¿e to jest bardziej
kwestia techniczna. On sam nie sporz¹dzi ze-
znania, ale otrzymawszy kopiê tego zeznania
sporz¹dzon¹ przez pracodawcê, bêdzie mia³ je-
dnak œwiadomoœæ, ¿e z jego dochodów tyle a tyle
zosta³o odprowadzone na podatek dochodowy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Dziêkujê pañstwu senatorom za pytania.
Otwieram dyskusjê.
Znacie pañstwo dobrze regulamin, jeœli chodzi

o dyskusjê: dziesiêæ minut.
Jeden z senatorów z³o¿y³ do protoko³u wnioski

o charakterze legislacyjnym – to pan senator Ma-
rek Trzciñski.

Teraz w kolejnoœci s¹ senatorowie: Dajczak,
Banaœ, Kaleta, Czelej i Wyrowiñski.

Bardzo serdecznie proszê, jeœli pañstwo chc¹
zd¹¿yæ na swoje dalsze zajêcia, o dyscyplinê cza-
sow¹.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym dyskusjê i swoje w¹tpliwoœci co do

procedowanej ustawy rozpocz¹æ od przypomnie-
nia dwóch zdañ z exposé pana premiera Donalda
Tuska wyg³oszonego wtedy, kiedy rozpoczyna³
urzêdowanie jako premier rz¹du Rzeczypospoli-
tej: „Bêdziemy wspieraæ przedsiêbiorczoœæ. Wre-
szcie zmienimy prawo, i to jest twarda zapowiedŸ –
podkreœli³ pan premier – które ludziom, przedsiê-
biorcom nie pomaga, a utrudnia dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹”. Myœlê, ¿e w zasadzie na tym stwier-
dzeniu, na przypomnieniu tych s³ów mo¿na by
skoñczyæ wyst¹pienie w sprawie tej ustawy. Ale
chcê te¿ powiedzieæ, ¿e to wszystko, co póŸniej siê
dzia³o, nie budzi w¹tpliwoœci, tylko siê wpisuje
w pewien cykl niestety odchodzenia pana premie-
ra od tego, co przyrzeka³ w swoim exposé. Mówiê
to z przykroœci¹, ¿e niestety, bo to, co by³o zapo-
wiadane, nie jest realizowane i to nie s³u¿y niko-
mu, a na pewno nie Polakom.

Chcê powiedzieæ, ¿e mam pewne w¹tpliwoœci.
Przede wszystkim co do sposobu procedowania

nad t¹ ustaw¹. Tutaj ju¿ by³o to powiedziane. Mó-
wili o tym przedsiêbiorcy, przedstawiciele Busi-
ness Center Club, Polskiej Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych „Lewiatan”, Zwi¹zku Rze-
mios³a Polskiego czy Krajowej Izby Gospodarczej.
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Ta ustawa to kolejna ustawa z niezrozumia³ych
powodów procedowana w sposób, mo¿na by po-
wiedzieæ, wrêcz szaleñczy, gdy¿ nie by³o czasu na
konsultacje, nie by³o czasu na powa¿n¹ dyskusjê
i wys³uchanie opinii organizacji, o których wspo-
mnia³em, bo po prostu trzeba by³o to szybko
wprowadziæ. Naprawdê nie wiadomo, z jakich po-
wodów to musi wchodziæ w ¿ycie ju¿ i teraz. Przed-
siêbiorcy wyrazili negatywn¹ opiniê, ale przede
wszystkim wyrazili ¿al, ¿e nie by³o mo¿liwoœci roz-
mowy, powa¿nej rozmowy na temat tych propo-
nowanych rozwi¹zañ.

Analizuj¹c tê ustawê, mam w¹tpliwoœci. Przede
wszystkim – o czym ju¿ dzisiaj wspomniano w py-
taniach, mówi³ o tym senator Dobkowski – ta
ustawa w sposób znakomity wprowadza pewien
galimatias biurokratyczny. Tak to trzeba powie-
dzieæ. Bo to, ¿e z jednej strony pomagamy czterem
czy piêciu milionom ludzi… Tu te¿ jest pewna
w¹tpliwoœæ, bo trzeba powiedzieæ, ¿e to jest te¿ pe-
wien wyraz braku zaufania do ludzi, tego zaufa-
nia, o którym pan premier Tusk tak du¿o mówi.
Bo dlaczego stwierdza siê w uzasadnieniu, które
mamy mo¿liwoœæ czytaæ, ¿e te cztery czy piêæ mi-
lionów ludzi, którzy uzyskuj¹ dochód z jednego
tylko Ÿród³a, to s¹ ludzie, którzy s¹ mniej przed-
siêbiorczy, maj¹ pewne problemy z wype³nieniem
formularzy PIT? Wspomina³ o tym senator Klimo-
wicz. Ja myœlê, ¿e ci ludzie doskonale sobie radz¹
z ich wype³nieniem. A jeœli jest naprawdê taka
wola, ¿eby im pomóc, konkretnie tym ludziom
uzyskuj¹cym dochody z jednego Ÿród³a, to jest ta
metoda, o której wspomnia³ pan senator B³asz-
czyk i któr¹ siê stosuje w wielu krajach, ¿eby urzê-
dy skarbowe po prostu dokonywa³y rozliczeñ tym
ludziom. I nie ma tutaj ¿adnego problemu, maj¹
wszelkie dane potrzebne do tego, maj¹ wszelkie
oprzyrz¹dowanie, ¿eby to naprawdê mo¿na by³o
wykonywaæ. I nie ma potrzeby traktowaæ tych lu-
dzi jako w pewien sposób upoœledzonych, bo oni
takimi nie s¹, oni sobie doskonale radz¹ z wy-
pe³nianiem formularzy PIT. Uzasadnianie
wprowadzanego rozwi¹zania tym argumentem
jest naprawdê dosyæ niestosowne i wrêcz obra¿a
tê w³aœnie grupê ludzi.

Myœlê, ¿e tak jak wspomnia³em, jest taki gali-
matias, ¿e te cztery czy piêæ milionów ludzi nie bê-
dzie wype³nia³o formularzy, zostan¹ z tego zwol-
nieni, natomiast bêd¹ w tym procesie uczestni-
czyli i to w sposób taki dosyæ zawi³y. Po pierwsze,
oœwiadczenia trzeba z³o¿yæ do koñca roku przez
pierwsz¹ wyp³at¹, bo trzeba z³o¿yæ pewne oœwiad-
czenie, które pomo¿e ustaliæ, jaka bêdzie zaliczka
na przysz³y rok przed pierwsz¹ wyp³at¹. To po
pierwsze. Po drugie, s¹ te wszystkie oœwiadcze-
nia, które trzeba z³o¿yæ, gdy siê chce korzystaæ
z ulg, z których mo¿na korzystaæ. Ci ludzie, którzy
nie chc¹, te¿ bêd¹ musieli to sk³adaæ. Ten galima-

tias jest naprawdê du¿y. Do tego dochodzi jeszcze
koniecznoœæ archiwizacji danych przez praco-
dawcê. Ja myœlê, ¿e to jest naprawdê ogromny ga-
limatias, ogromna machina biurokratyczna
i oczywiœcie ogromne koszty, bo to siê nie odbê-
dzie bez kosztów. Ktoœ tu powiedzia³, chyba pan
minister, ¿e to bêdzie pewien automat i nie bêdzie
z tym ¿adnego problemu. Nie, to bêdzie du¿y pro-
blem dla pracodawców i du¿e koszty.

Druga uwaga, któr¹ chcê tutaj wyraziæ, dotyczy
sprawy, która budzi moje du¿e w¹tpliwoœci. To
jest sprawa ulg, a tak¿e sprawa jednoprocentowe-
go podatku dla organizacji po¿ytku publicznego.
Jeœli podatnik bêdzie chcia³ z tego przekazania
skorzystaæ, to bêdzie musia³ z³o¿yæ oœwiadczenie,
oczywiœcie na sformalizowanym druku, które,
moim zdaniem, narusza – myœlê, ¿e mo¿na to pod
to podci¹gn¹æ – fundamenty spo³eczeñstwa oby-
watelskiego. Bo to s¹ dane wra¿liwe, to s¹ dane…
Kiedy ja sk³adam takie oœwiadczenie, to jest to pe-
wien mój wybór polityczny, ideologiczny, religijny
i nie bardzo chcê, ¿eby ktokolwiek mi w to za-
gl¹da³ i w jakiœ sposób próbowa³ wp³ywaæ na moje
wybory. No a to, ¿e pracodawca uzyskuje tak¹ in-
formacjê, jak myœlê, powoduje, ¿e wœród praco-
wników, którzy s¹ zatrudnieni w danym zak³a-
dzie, wytwarza siê atmosfera – tak to nazwijmy de-
likatnie – sprzyjaj¹ca podjêciu decyzji o przekaza-
niu tego jednego procenta okreœlonej organizacji,
jakiemuœ okreœlonemu stowarzyszeniu. I to bê-
dzie atmosfera sprzyjaj¹ca podjêciu takiej de-
cyzji, bo w przeciwnym wypadku mo¿na bêdzie
mieæ problemy w pracy, a wiemy, jak dzisiaj wy-
gl¹da sytuacja z zatrudnieniem.

Tak ¿e myœlê, ¿e to jest wa¿ny argument, który
my, jako wy¿sza izba parlamentu, dbaj¹ca o fun-
damenty pañstwa obywatelskiego, powinniœmy
wzi¹æ pod uwagê. Jest to jeden z argumentów,
który wskazuje na powiedzenie tej ustawie „nie”,
poniewa¿ ona, tak jak powiedzia³em, narusza
fundamenty spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Wreszcie trzecia sprawa. Myœlê, ¿e to bêdzie ar-
gument ostateczny, wa¿ny. O tym w³aœnie mówi¹
pracodawcy – to sprawa kosztów. Myœlê, ¿e to jest
sprawa bardzo istotna. Na pocz¹tek chcê tylko
przypomnieæ i przytoczyæ pewne dane, które osta-
tnio opublikowa³ GUS. Otó¿ w pierwszym pó³ro-
czu 2009 r. prawie 31% œrednich i du¿ych przed-
siêbiorstw w naszym kraju by³o przedsiêbior-
stwami deficytowymi. Prawie po³owa spoœród oœ-
miu i pó³ tysi¹ca firm zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿
czterdziestu dziewiêciu pracowników mia³a
w pierwszym pó³roczu ujemn¹ rentownoœæ. Za-
trudniaj¹ one prawie pó³ miliona ludzi i szykuj¹
zwolnienia. Ta „dobroczynnoœæ”, któr¹ chcemy im
zafundowaæ, to teraz niew¹tpliwy argument za
tym, aby te zwolnienia zosta³y przyspieszone. Tak
jak wspomnia³em, to s¹ naprawdê powa¿ne kosz-
ty. W ¿aden sposób nie pomagamy przedsiêbior-
com – choæ pan premier zapowiada³ to w exposé –
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ale zaczynamy przedsiêbiorcom rzucaæ k³ody pod
nogi. Niestety, taka jest prawda i taka jest rzeczy-
wistoœæ. I to przykre, ¿e nie s³ucha siê tych argu-
mentów. No a wypowiedzi pana ministra, ¿e sy-
tuacja przedsiêbiorców jest dobra i ¿e nie powinni
narzekaæ, s¹ takie trochê… No, ju¿ nie chcê tu
u¿ywaæ pewnych s³ów, ¿eby je okreœliæ.

Tak ¿e to s¹ powa¿ne sprawy. I sam fakt, ¿e ta
ustawa jest niedoprecyzowana, niedopracowa-
na… Sam pan minister powiedzia³, ¿e jest faktem,
i¿ przedsiêbiorcy podnosz¹ kwestiê tego zwiêk-
szenia wynagrodzenia, które im siê proponuje –
czyli kwestiê tego zwiêkszenia obowi¹zuj¹cego
wynagrodzenia o 0,1% z tytu³u terminowego
wp³acania podatków na rzecz Skarbu Pañstwa –
i ¿e to jest ma³o, ¿e trzeba jeszcze nad tym popra-
cowaæ, ¿e byæ mo¿e bêdzie to wiêcej, ale to bêdzie
dopiero w rozporz¹dzeniu… Przepraszam, ale je-
szcze raz, mimo wszystko, powtórzê: no po co ta-
kie szaleñcze tempo?

Myœlê, ¿e to jest z³a ustawa. To jest ustawa, któ-
ra nikomu i niczemu nie s³u¿y i my, jako wy¿sza
izba parlamentu, izba dbaj¹ca o jakoœæ i spójnoœæ
prawa, powinniœmy tê ustawê po prostu odrzuciæ.
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Banasia Grzegorza.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie Senatoro-

wie! Szanowni Goœcie!
Myœlê, ¿e warto jednak rozszyfrowaæ powód,

ten prawdziwy powód, który stoi za tym projek-
tem. Nie jest to chêæ pomocy, jak pan minister za-
uwa¿y³, czterem milionom podatników w Polsce,
którzy ponoæ nie potrafi¹ rozwi¹zaæ tej prostej
krzy¿ówki, która nazywa siê rozliczenie roczne.
Przecie¿ je¿eli tego nie potrafi¹, to mog¹, zgodnie
z zapisami dzisiejszej ustawy, zwróciæ siê do pra-
codawcy i on to zrobi za nich. Czemu ten system
jest z³y? On jest dobry. Ci, którzy nie chc¹ lub nie
potrafi¹ tego zrobiæ, maj¹ dzisiaj mo¿liwoœæ zwró-
cenia siê do pracodawcy i on to zrobi za nich.
A wiêc ten argument jest argumentem fa³szywym.

Tym bardziej fa³szywie zabrzmia³ inny argu-
ment pana ministra – który z takim pietyzmem
wymawia³ s³owo „Solidarnoœæ” – ¿e oto „Solidar-
noœæ” popar³a ten projekt. Tak, „Solidarnoœæ” ten
projekt popar³a, tylko ¿e przyzwoitoœæ nakazuje…
Ja bardzo szanujê pana ministra i wielokrotnie,
w toku prac w komisji, mia³em okazjê i polemizo-
waæ, i wymieniaæ uwagi, które zawsze w sposób

¿yczliwy pan minister traktowa³, wiêc nie chcê po-
wiedzieæ, ¿e to jest nieprzyzwoitoœæ pana ministra
jako osoby. Ale jest to przynajmniej niezrêcznoœæ,
bo gdy wymienia siê organizacje, które uczestni-
czy³y w procesie legislacji i mówi siê, ¿e tylko jed-
na – ta, która dla nas tu w zdecydowanej wiêkszo-
œci jest pewnym symbolem – wyrazi³a swoje zado-
wolenie, a nie mówi siê o innych, to jest to jednak
pewne nadu¿ycie, Panie Ministrze.

Prawdziwe dno czy te¿ przyczyna projektu tej
ustawy to ta dziura bud¿etowa, któr¹ zapropono-
wa³ nam minister finansów publicznych, pan mi-
nister Rostowski. Bo to ju¿ nie s¹ 52 miliardy. Dzi-
siaj specjaliœci szacuj¹ niedobór w kasie pañstwa
na przysz³y rok ju¿ w wysokoœci 90 miliardów!
St¹d ta gwa³towna potrzeba poszukiwania sposo-
bów, no, je¿eli nie na dodatkowe dochody, bo tych
nie widaæ, to przynajmniej na spowodowanie
szybkiego sp³ywania pewnych zobowi¹zañ ze
strony obywateli. Bo jak inaczej traktowaæ zapis
w tej ustawie, który mówi, i¿ ju¿ do 15 lutego pra-
codawca musi przes³aæ komplet dokumentów
w sprawie rozliczenia rocznego swoich pracowni-
ków? Dzisiaj ka¿dy z nas ma mo¿liwoœæ zrobienia
tego do dnia 30 kwietnia. Prawda? A wiêc jest to
znaczna ró¿nica.

Czyli to jest w³aœnie clou tej ustawy. W tej sy-
tuacji w jakiekolwiek s³owa pan minister by to
ubiera³ – ¿e oto rz¹d chce pomagaæ obywatelom
itd. – to tak naprawdê jest tak, ¿e rz¹d przerzuca
na barki obywateli i pracodawców koszty zwi¹za-
ne z nieumiejêtnoœci¹ gospodarowania finansami
publicznymi. Tak to trzeba wprost powiedzieæ. Ta
kilkudziesiêciomiliardowa dziura, która nam siê
szykuje na przysz³y rok, to w³aœnie efekt nieumie-
jêtnoœci gospodarowania finansami publicznymi
przez aktualny rz¹d.

Szanowni Pañstwo, chcia³bym zg³osiæ popraw-
kê, która tak naprawdê przywo³uje stan rzeczy
obowi¹zuj¹cy w tej chwili, to znaczy, ¿e pracodaw-
ca na wniosek podatnika bêdzie go rozlicza³. Myœ-
lê, tak jak przed chwil¹ mówi³em, ¿e jest to najlep-
szy z mo¿liwych sposobów, bo pozostawia inicja-
tywê mnie, osobie fizycznej, która jest œwiadoma
swoich podatków i chce je rozliczyæ w sposób dla
siebie najbardziej dogodny. Daje mi tak¹ mo¿li-
woœæ, ¿e je¿eli uznam, i¿ lepiej bêdzie dla mnie,
gdy rozliczy mnie pracodawca, to proszê bardzo –
pracodawca to za mnie zrobi. Przekazujê te po-
prawki na rêce pani marsza³ek.

Koñcz¹c swoje wyst¹pienie, chcia³bym jeszcze
zwróciæ uwagê na sprawê, która… Robiê to z przy-
kroœci¹, ale muszê to powiedzieæ. Niedopuszczal-
ne jest, by senator sprawozdawca na pytania se-
natorów odpowiada³ w ten sposób: uczestniczy³
pan w posiedzeniu komisji, wiêc dlaczego pan py-
ta? Ano pytam dlatego, ¿e mam takie niezbywalne
prawo. Je¿eli sprawozdawca nie wie, jak odpowie-
dzieæ, to po prostu mówi „nie wiem” – i tego siê
trzymajmy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pan senator Kaleta. O, ju¿ tu jest!
(Senator Piotr Kaleta: Jestem w gotowoœci.)
Myœla³am, ¿e pana nie ma, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:
Jestem.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja doprawdy bardzo krótko, poniewa¿ wiem, ¿e

czas nagli, zreszt¹ pani marsza³ek zwraca³a siê do
nas z apelem, ¿ebyœmy troszeczkê przyspieszyli
procedowanie.

Panie Ministrze, ja uwa¿am, ¿e te cztery milio-
ny osób, o których pan wspomnia³, ¿e maj¹ sko-
rzystaæ na tej ustawie, to s¹ w³aœnie osoby, które
w tej chwili s¹ zatrudnione w tych ma³ych przed-
siêbiorstwach. A jest ich, z tego, co mi wiadomo,
oko³o miliona. W zwi¹zku z tym ³atwo policzyæ, ¿e
to w³aœnie o tak¹ grupê osób chodzi.

Proszê pañstwa, ja w pe³ni siê zgadzam z tym,
co powiedzieli moi koledzy przedmówcy – ¿e ta
ustawa nie jest ustaw¹ dobr¹, ¿e w zasadzie po-
winna zostaæ odrzucona w ca³oœci. Bior¹c jednak
pod uwagê fakt, ¿e trzeba w jakiœ sposób j¹ ulep-
szaæ, udoskonalaæ, chcia³bym równie¿ z³o¿yæ po-
prawkê. Nale¿a³oby mo¿e siê zastanowiæ… Gdyby
takim obowi¹zkiem rozliczenia pracowników nie
by³y obci¹¿one firmy ma³e, które nie zatrudniaj¹
wiêcej ni¿ dziesiêæ osób… Moja poprawka zmierza
w³aœnie w tym kierunku. I tê poprawkê, Pani Mar-
sza³ek, sk³adam.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê

uprzejmie.
I zapraszam pana senatora Grzegorza Czeleja.

Senator Grzegorz Czelej:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chcia³bym odnieœæ siê do projektu zmian usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Kluczowym celem przedmiotowej ustawy jest
wdro¿enie systemu, w którym obowi¹zek spo-
rz¹dzania rocznego obliczenia podatku bêdzie
z urzêdu spoczywa³ na p³atniku, czyli pracodaw-
cy, a nie jak dotychczas podatniku. Zapropono-
wan¹ zmianê projektodawcy przedstawiaj¹ jako
uproszczenie systemu. Uwa¿am to za absurd.
Zreszt¹ podobnie jak niemal wszyscy opiniodaw-
cy, którym projekt zosta³ zaprezentowany w ra-
mach konsultacji spo³ecznych. Ich oceny s¹ je-
dnoznaczne i druzgoc¹ce dla pomys³u rz¹du.

Jak mo¿emy siê dowiedzieæ z wyników tych
konsultacji, BCC negatywnie oceni³ projekt i zaa-

pelowa³ o wycofanie siê z zaproponowanych
zmian. Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego równie¿ nie
popar³ propozycji zawartych w projekcie. Krajowa
Izba Gospodarcza negatywnie odnios³a siê do
tych zmian i proponuje, ¿eby taki obowi¹zek rozli-
czenia spoczywa³ na urzêdzie skarbowym. W oce-
nie Zwi¹zku Banków Polskich projekt budzi licz-
ne zastrze¿enia. Równie¿ Fundacja Ma³ych i Œre-
dnich Przedsiêbiorstw negatywnie ustosunkowa-
³a siê do propozycji.

Szczególnie chcia³bym przybli¿yæ argumenta-
cjê Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych „Lewiatan”, która zwróci³a siê do mnie ze
swoim stanowiskiem po tym, jak uwagi, które
zg³osi³a, nie zosta³y przez projektodawców uw-
zglêdnione. W opinii „Lewiatana” proponowane
zmiany korzystne bêd¹ dla zbyt ma³ej grupy spo-
³ecznej, czyli dla osób fizycznych, których jedy-
nym dochodem jest dochód z pracy i które nie ko-
rzystaj¹ ze wspólnego rozliczenia z ma³¿onkiem
lub z dzieckiem. Co wiêcej, dzia³ania rz¹du skie-
rowane s¹ w tym przypadku przeciwko sektorowi
ma³ych przedsiêbiorstw, na które w efekcie przy-
jêcia nowelizacji na³o¿one zostan¹ nowe obowi¹z-
ki, dodatkowa odpowiedzialnoœæ zwi¹zana z za-
stosowaniem nowych przepisów. W ocenie „Le-
wiatana” nowelizacja przyczyni siê do podwy¿sze-
nia kosztów administracyjnych pracodawców,
zobowi¹zanych do przygotowywania rocznych ze-
znañ podatkowych swoich pracowników. Wp³ynie
to z pewnoœci¹ na obni¿enie dochodowoœci pol-
skich przedsiêbiorców, zw³aszcza w obecnej nie-
korzystnej sytuacji gospodarczej, w której spo-
dziewaæ siê oni powinni, deklarowanego zreszt¹,
wsparcia ze strony pañstwa. Dodatkowym czyn-
nikiem, który budzi s³uszne obawy pracodawców,
jest zwiêkszenie ryzyka odpowiedzialnoœci p³atni-
ka za nieprawid³owe przygotowanie rocznych ze-
znañ podatkowych.

St¹d te¿, Panie Ministrze, pytanie, które zada-
³em. Ja rozumiem, ¿e pracownik mo¿e odpowia-
daæ za b³êdy, je¿eli powsta³y z jego winy, ale p³at-
nik, o ile mi wiadomo, bêdzie móg³ dochodziæ
swoich praw dopiero w drodze regresu, a do urzê-
du skarbowego wzywany bêdzie p³atnik, nie po-
datnik.

Zatem dodatkowym czynnikiem, który budzi
s³uszne obawy pracodawców, jest zwiêkszenie ry-
zyka odpowiedzialnoœci p³atnika za nieprawid³o-
we przygotowanie rocznych zeznañ podatkowych.
Nowelizacja zwiêksza nie tylko koszty, ale i odpo-
wiedzialnoœæ pracodawców, a tak¿e wymusza
biurokracjê i zwiêkszenie obiegu dokumentów.
Sprowadza siê to do tego, ¿e pracownik, który nie
chce byæ rozliczony przez pracodawcê, sk³ada
oœwiadczenie, ale tego typu oœwiadczenie sk³ada
równie¿ pracownik, który chce byæ rozliczony.

Nowe, bardziej skomplikowane i dla p³atnika,
i dla podatnika zasady wprowadza siê, skracaj¹c
przy tym terminy na przekazanie rozliczeñ do
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urzêdów skarbowych. „Lewiatan” podnosi rów-
nie¿ argument nierównoœci traktowania podat-
ników. Argument ten podnoszony jest tak¿e
przez œrodowisko osób starszych. Chodzi o mo¿-
liwoœæ zawierania w deklaracji PIT-40 kwot odli-
czeñ z tytu³u ulgi na dzieci, ulgi na internet oraz
mo¿liwoœci wskazywania organizacji po¿ytku
publicznego. Mo¿liwoœci te dane s¹ podatnikowi,
któremu roczne obliczenie podatku sporz¹dza
pracodawca, ale ju¿ nie podatnikowi, za którego
deklaracjê sporz¹dza organ rentowy. Czym kie-
rowa³ siê projektodawca? Czy zdaniem projekto-
dawcy emeryci i renciœci nie korzystaj¹ z interne-
tu i nie czuj¹ potrzeby przekazania 1% podatku
potrzebuj¹cym organizacjom? Czy mo¿e kiero-
wa³ siê tym, ¿e wskutek na³o¿enia takiego obo-
wi¹zku na ZUS powsta³yby dodatkowe koszty
administracyjne dla ZUS, czyli koszty obci¹¿a-
j¹ce finanse publiczne? Dowodziæ to mo¿e, ¿e
projektodawca zdaje sobie sprawê, ¿e sporz¹dze-
nie rozliczeñ rocznych powoduje du¿e koszty dla
p³atnika. Tych kosztów jednak zdaje siê nie do-
strzegaæ, proponuj¹c za wykonanie dodatkowej
pracy wynagrodzenie zupe³nie symboliczne i nie-
adekwatne do kosztów.

Zada³em pytanie o to, czy zak³adaliœcie pañ-
stwo, jakie to bêd¹ koszty. Pan minister nie odpo-
wiedzia³ mi dok³adnie, jaka jest symulacja. Zrobi-
li to jednak przedsiêbiorcy. Wynagrodzenie za
przygotowanie deklaracji mo¿e wynosiæ od kilku
do kilkunastu z³otych, a to, jeœli siê weŸmie pod
uwagê korespondencjê, wype³nienie dokumen-
tów, zarchiwizowanie ich i odpowiedzialnoœæ, jest
kwot¹ naprawdê symboliczn¹.

Moim zdaniem jest jeszcze jeden problem, pro-
blem natury zasadniczej, tkwi¹cy w tej ustawie.
Podatki s¹ i powinny byæ w œwiadomoœci nas
wszystkich kwesti¹ osobistej odpowiedzialnoœci
i powinny tkwiæ w naszej œwiadomoœci. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Listê mówców zamykaj¹ dziœ senator Wyrowiñ-
ski i senator Kleina.

Senator Jan Wyrowiñski:

Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Panie
Ministrze!

Stajê tu dzisiaj z ciê¿kim sercem. Otó¿ mia³em
wra¿enie, ¿e pan, Panie Ministrze, nie by³ do koñca
przekonany, przytaczaj¹c tutaj argumenty za tym
projektem, za t¹ ustaw¹. Mia³em wra¿enie, ¿e robi³
pan to contro il cuore, ¿e pana liberalna dusza
gdzieœ tam na dnie przeciwko temu siê buntowa³a.

Mamy oto do czynienia, Szanowni Pañstwo,
z tak¹ sytuacj¹, ¿e wszystkie – powtarzam: wszys-
tkie – reprezentacje przedsiêbiorców w Polsce zgo-
dnym chórem prezentuj¹ zdecydowanie negaty-
wn¹ opiniê na temat tej ustawy. Wszystkie, po-
wtarzam: wszystkie. I mamy tak¹ dziwn¹ sytua-
cjê, ¿e g³os tej reprezentacji, tych ludzi, którzy de
facto tworz¹ PKB, którzy, ¿e tak powiem, na
swoich barkach nios¹ polsk¹ gospodarkê, polski
wzrost… I mówi¹ dzisiaj przedstawiciele – i tutaj
pe³en szacunek – partii, która… no, te¿ oczywiœcie
ma w swoim programie wspieranie przedsiêbior-
czoœci…

(Senator Grzegorz Banaœ: Widzi pan, jak siê
pan myli³, Panie Senatorze.)

Ale to jednak moja partia, Platforma Obywatel-
ska – tak jak tutaj na pocz¹tku mówi³ pan senator
Dajczak – jako zasadniczy punkt swojego progra-
mu przyjê³a wspomaganie przedsiêbiorczoœci.
I tutaj nagle ni st¹d, ni zow¹d taki pomys³, który
równie¿ moim zdaniem jest niezgodny z liberaln¹
zasad¹ nieuszczêœliwiania ludzi na si³ê. Bo to jest
ta filozofia, niestety, to jest ta filozofia: uszczêœli-
wiæ ludzi na si³ê. Ja widzê, ¿e tego rodzaju idea
tkwi u podstaw tego projektu. Po raz pierwszy
muszê siê w zasadzie zgodziæ ze wszystkim, co
mówili tutaj koledzy z PiS, no, oprócz jednego, Pa-
nie Senatorze Banaœ – gospodarowanie finansami
publicznymi lepiej wychodzi nam ni¿ wam, jestem
o tym absolutnie przekonany…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Pozostañmy ka¿-
dy przy swoim zdaniu.)

I tutaj bym akurat takiego powodu dla tej usta-
wy, ¿eby w³aœnie mieæ wczeœniej te pieni¹dze…
Jakie to s¹ pieni¹dze? W zasadzie chodzi tylko
o ewentualne… Chyba raczej nie o to chodzi.

Pan minister, mówi¹c o tym obowi¹zku, myœlê,
¿e wbrew sobie – tak z tego przynajmniej wynika³o
– okreœli³ to jako zadanie dla przedsiêbiorców.
Otó¿ ja chcê powiedzieæ otwarcie: to obci¹¿enie,
a nie zadanie. To jest po angielsku burden, czyli
obci¹¿enie, dodatkowy k³opot, dodatkowa… No,
jest to coœ, co trzeba zrobiæ, s¹ okreœlone konsek-
wencje.

Ja pamiêtam, jak kiedyœ, jeszcze przed t¹ kam-
pani¹ wyborcz¹, bodaj¿e przed czterema laty, na
Tor-Torze, podczas meetingu przedwyborczego
Jan Maria Rokita pokazywa³ PIT wielkoœci kartki
pocztowej jako docelowy sposób rozliczania siê.
Oczywiœcie wiem, ¿e to nie jest do zrealizowania
z racji ró¿nego rodzaju dodatkowych ulg itd., itd.
Powinniœmy jednak, jak s¹dzê, zmierzaæ raczej
w tym kierunku ni¿ w kierunku zwiêkszania ob-
ci¹¿eñ, jak powtarzam, dotykaj¹cych tych, któ-
rych odpowiedzialnoœæ, których trud sprawia, ¿e
roœnie nasz dobrobyt. To oni przede wszystkim
nios¹ na swoich barkach g³ówny ciê¿ar reformo-
wania Polski, oni swoj¹ odpowiedzialnoœæ, swoje
pieni¹dze wk³adaj¹ w to, ¿eby iœæ do przodu.
Szczególnie chodzi o tych ma³ych przedsiêbior-
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ców, dla których to bêdzie znaczne obci¹¿enie.
I w³aœnie to, Szanowni Pañstwo, chcia³em powie-
dzieæ. Po raz pierwszy czujê taki dyskomfort, bo
bêdê musia³ g³osowaæ przeciw mojej partii. I to
chcia³em pañstwu powiedzieæ z tej trybuny. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Kleinê, a potem pa-

nów senatorów Misio³ka i Cichonia.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Na pocz¹tku z du¿¹ rezerw¹ podchodzi³em do

tej ustawy i myœla³em, podobnie jak wiêkszoœæ
kolegów, ¿e ta ustawa jest rzeczywiœcie niedobra,
¿e obci¹¿a pracodawców i bêdzie tylko jednym
wielkim k³opotem. Ale potem pomyœla³em: prze-
cie¿ nie mo¿e byæ tak, ¿e rz¹d przedstawia tak z³¹
ustawê, wiêc trzeba zrobiæ najprostsz¹ rzecz, jak¹
powinien zrobiæ parlamentarzysta, pose³ czy se-
nator, czyli trzeba tê ustawê dok³adnie przeczy-
taæ. I tak zrobi³em. Przeczyta³em j¹ od pocz¹tku
do koñca, zapozna³em siê z treœci¹ tej ustawy. Co
wiêcej, poprosi³em o pomoc moich znajomych,
ksiêgowych, tak¿e z mniejszych firm. Powiedzia-
³em: s³uchajcie, jest problem. Mam du¿e w¹tpli-
woœci, czy ta ustawa jest rzeczywiœcie byle jaka,
trzeba to sprawdziæ. Proszê was, przyjrzyjcie siê
jej i dok³adnie przeanalizujcie, jak to bêdzie wy-
gl¹da³o szczególnie z punktu widzenia ma³ego
przedsiêbiorcy, bo chcê rzeczywiœcie doprowadziæ
do tego, ¿eby tej ustawy nie uchwalono. No i oni
zaczêli czytaæ tê ustawê. Pierwsza ich reakcja by³a
podobna do reakcji wiêkszoœci kole¿anek i kole-
gów senatorów: tu jest coœ podejrzanego, dostaje-
my dodatkowe obowi¹zki, to powa¿na sprawa.
Ale, jak powiedzia³em, trzeba by³o to jeszcze raz
zweryfikowaæ. I okaza³o siê, ¿e prawda jest dok³a-
dnie odwrotna. Wbrew pozorom efektem tej usta-
wy bêdzie w wielu miejscach powa¿ne uproszcze-
nie, tak¿e dla pracodawców, chocia¿ rzeczywiœcie
ta ustawa dodaje im trochê dodatkowych obo-
wi¹zków. Jednak wykonaj¹ je nie za darmo, bo za
te dzia³ania zostan¹ tak¿e wynagrodzeni. Czy wy-
starczaj¹co, to ju¿ jest inna kwestia. Bêdzie to
okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra finansów.
To jest jedna sprawa.

Nastêpna sprawa. Je¿eli podatnik, osoba, któ-
ra p³aci podatek, bêdzie mia³a nadp³atê, to du¿o
szybciej otrzyma jej zwrot od pañstwa. Wynika to
ze sposobu rozliczania, poniewa¿, na co warto
zwróciæ uwagê, w trakcie tej operacji zostanie
zlikwidowany, o czym tutaj wszyscy chyba za-

pomnieli, jeden dokument PIT. Do tej pory by³a
taka sytuacja – czêœæ pañstwa pewnie doskonale
o tym wie – ¿e na koniec roku pracodawca sk³ada³
PIT-11 czy PIT-10…

(Senator £ukasz Abgarowicz: PIT-11.)
PIT-11. I to by³ PIT, który w pe³ni okreœla³ do-

chody tego pracownika z wszystkimi… I praco-
dawca odsy³a³ ten PIT do urzêdu skarbowego,
a drugi taki PIT otrzymywa³ pracownik. Dzisiaj,
po nowelizacji tej ustawy, sytuacja koñczy siê na
tym PIT, który wystawia pracodawca, czyli nastê-
puje ograniczenie biurokracji. Warto na to zwró-
ciæ uwagê.

A co musi dodatkowo zrobiæ pracodawca? Py-
ta³em o to, rozmawiaj¹c z ludŸmi w firmach, mó-
wi³em, ¿e mo¿e byæ problem z tym, co bêdzie mu-
sia³ dodatkowo zrobiæ pracodawca. A wiêc praco-
dawca nie bêdzie dodatkowo wystawia³ jakiegoœ
szczególnego, nowego dokumentu, tylko de facto
w tym samym dokumencie – to bêdzie w tej chwili
PIT-40, ale podobny do tego – bêd¹ zasygnalizo-
wane dwie lub ewentualnie trzy informacje. By³a-
by to informacja o uldze na internet, je¿eli praco-
wnik powie: ja mam internet. Druga dotyczy³aby
ulgi na dzieci, a trzecia informacja by³aby o tym,
dla kogo ma byæ przes³ana darowizna dla organi-
zacji po¿ytku publicznego. To bêdzie w tym jed-
nym dokumencie. W³aœciwie to drobna, prosta
operacja. I teraz jest takie pytanie: jak w praktyce
to siê bêdzie odbywa³o? Czy pracodawca ponosi
odpowiedzialnoœæ? Bo niektórzy koledzy mówili
tutaj o odpowiedzialnoœci pracodawcy za infor-
macje zawarte w tym dokumencie. Oczywiœcie za
tê kwestiê, za to, czy informacja zawarta w tym
dokumencie bêdzie prawdziwa, czy fa³szywa, od-
powiedzialny w dalszym ci¹gu bêdzie pracownik,
ten podatnik. Pracodawca nie bêdzie tego weryfi-
kowa³, on siê ma opieraæ tylko i wy³¹cznie na
oœwiadczeniu pracownika.

I kolejna prosta sprawa. Je¿eli p³atnik poda
fa³szyw¹ informacjê lub siê pomyli, to zgodnie
z przepisami tej ustawy do urzêdu skarbowego
nie bêdzie biega³ pracodawca, tylko ten podat-
nik, który jest odpowiedzialny za informacje za-
warte w PIT.

Myœlê, ¿e jest tu wiele takich sytuacji. I myœlê,
¿e gdybyœmy dok³adnie przeczytali tê ustawê
i przeanalizowali j¹, to nie mielibyœmy wiêkszoœci
tych w¹tpliwoœci, o których mówi¹ panie senator
i panowie senatorowie. Jak powiedzia³em, ja te¿
na pocz¹tku mia³em takie w¹tpliwoœci. Ale moja
pierwsza reakcja by³a efektem tego, ¿e przeczyta-
³em nie ustawê, tylko opiniê wielkich korporacji
pracodawców. To wtedy uprzedzi³em siê do tego
rozwi¹zania. A wydaje mi siê, ¿e wbrew pozorom,
ta ustawa mo¿e byæ pierwszym, ¿e tak powiem,
krokiem w kierunku uproszczenia ró¿nych proce-
dur. I wbrew pozorom pracodawcy – oczywiœcie ci,
z którymi rozmawia³em, pracodawcy w niedu¿ych
firmach, a tak¿e jeden w wiêkszej, i ksiêgowa –
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mówili: je¿eli tak to wygl¹da, a ja to jeszcze zwery-
fikujê, to faktycznie to nie jest taki problem. Uwa-
¿ali wrêcz odwrotnie, ¿e jest to dobre rozwi¹zanie.
Jak powiedzia³em, warto czasami po prostu… Ja
wiem, ¿e wszyscy czytaj¹ te ustawy, ale czasami
lekko pobie¿nie, czasami opinia jest wa¿niejsza
ni¿ sam tekst ustawy. A wtedy dochodzi do du¿e-
go zamieszania.

Myœlê wiêc – jestem ju¿ dzisiaj o tym przekonany
– ¿e warto g³osowaæ za uchwaleniem tej ustawy, bo
ona rzeczywiœcie prowadzi do odbiurokratyzowa-
nia ró¿nych spraw. Ona daje najwiêcej… W³aœci-
wie wbrew pozorom jej efekt jest du¿y. Co dla nas
wszystkich powinno byæ wa¿ne, w urzêdach skar-
bowych nie bêdzie podwójnej weryfikacji doku-
mentów. Bo czêsto dochodzi³o do tego, ¿e podatnik
po otrzymaniu PIT od pracodawcy wype³nia³ swój
PIT, przepisuj¹c de facto wszystko, co by³o w tam-
tym dokumencie, który dosta³, i pope³nia³ drobny
b³¹d. A wówczas w urzêdzie skarbowym zaczyna³o
siê weryfikowanie tych dwóch dokumentów, wzy-
wanie p³atników itd. Myœlê wiêc, ¿e wbrew pozo-
rom ta sprawa mo¿e siê uproœciæ.

Myœlê, ¿emo¿nabyby³odyskutowaæ, imo¿ewar-
to – my zreszt¹ ju¿ dyskutowaliœmy w gronie kole-
gów z Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych –
o tym, ¿eby rozpocz¹æ wiêksz¹ debatê nad reform¹
systemu podatkowego w ogóle i nad sposobami p³a-
cenia podatków id¹cymi. Chodzi o to, ¿eby ten sys-
tem uproœciæ. Im bardziej bêdziemy siê zbli¿ali do
podatku liniowego, tym bardziej w zasadzie mo¿na
by uproœciæ sposób p³acenia podatku od dochodów
osobistych tam, gdzie p³aci siê te podatki niejako
w jednym miejscu, do formy ju¿ zapomnianej, czyli
podatku od funduszu p³ac. To by tê biurokracjê de
facto ograniczy³o w sposób radykalny. Ale to jest
dyskusja na inny czas, na inny moment.

A dzisiaj namawia³bym panie i panów senato-
rów do tego, aby tê ustawê poprzeæ w takim
kszta³cie, jaki zaproponowa³a Komisja Bud¿etu
i Finansów Publicznych, z t¹ jedn¹ poprawk¹.
Rz¹d naciska³ na nas, ¿eby ta ustawa wesz³a w ¿y-
cie ju¿ od 1 stycznia przysz³ego roku. My jednak
proponujemy, ¿eby wesz³a ona w ¿ycie po roku.
Bêdzie wówczas czas na to, ¿eby przekonaæ praco-
dawców, pokazaæ zalety tej ustawy lub ewentual-
nie usun¹æ jakieœ s³aboœci, które mog¹ siê w niej
pojawiæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê i zapraszam pana senatora Andrzeja
Misio³ka.

(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze jedna kwe-
stia. Nie powiedzia³em o tym, co najwa¿niejsze.
Nie ma to zwi¹zku z dziur¹ bud¿etow¹.)

To proszê, Panie Senatorze. Jest jeszcze mo-
ment. Proszê dopowiedzieæ, bo nie wszyscy to…

(Senator Jadwiga Rotnicka: To nie ma zwi¹zku
z dziur¹ bud¿etow¹.)

Ale jedno zdanie.

Senator Kazimierz Kleina:
Przepraszam bardzo, ¿eby drugi raz nie prosiæ

o g³os… Chcia³bym tylko dopowiedzieæ, poniewa¿
senator Banaœ czy inni senatorowie, ju¿ nie wiem,
mówili, ¿e ustawa ma zwi¹zek z dziur¹ bud¿eto-
w¹. Absolutnie nie. Nie ma najmniejszego zwi¹z-
ku, wrêcz… Po prostu nie ma ¿adnego zwi¹zku.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Dusza gospodarczego libera³a nakazuje mi za-

braæ g³os w debacie nad t¹ ustaw¹. Chcia³bym
krótko podzieliæ siê pewnymi refleksjami natury
ogólnej i refleksjami natury szczegó³owej doty-
cz¹cymi tej ustawy.

Otó¿ ka¿dy podatek p³acony przez osobê fizycz-
n¹ jest niczym innym, jak op³at¹, któr¹ obywatel
wnosi pañstwu za œwiadczone dla niego przez
pañstwo us³ugi. Te us³ugi s¹ bardzo konkretne
i dotycz¹ wszystkich w takim samym stopniu.
Niezale¿nie od tego, czy obywatel mieszka w tym
mieœcie, czy w innym, czy zarabia du¿o, czy ma³o,
pañstwo œwiadczy takie same us³ugi dla niego itd.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby siê mo¿e bardziej za-
stanowiæ – nie dotyczy to oczywiœcie tylko tej po-
prawki w ustawie, ale w ogóle – nad systemem po-
datkowym i nad tym, czy podatek dochodowy jest
podatkiem dobrym. Podatek dochodowy jest po-
datkiem szkodliwym, bo im wiêcej zarabiasz, tym
wiêcej p³acisz. Zniechêca wiêc do intensywniej-
szej pracy. Jest równie¿ podatkiem niemoralnym,
poniewa¿ zachêca ludzi do ukrywania dochodów,
czyli zachêca ich do tego, ¿eby oszukiwali.

Dlatego uwa¿am, ¿e nale¿a³oby siê zastanowiæ
nad innym rodzajem podatku. Mo¿e warto rozwa-
¿yæ podatek osobisty czy jakiœ rycza³towy. Ka¿dy
obywatel p³aci³by tyle samo, bo tyle samo od pañ-
stwa otrzymuje. Pañstwo œwiadczy us³ugi na
rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa zewnêtrznego
– czyli utrzymuje wojsko, i wewnêtrznego – czyli
utrzymuje policjê, s¹dy, administracjê pañstwo-
w¹ i administracjê samorz¹dow¹. Na to, jak rozu-
miem, p³acimy ten podatek, który dzisiaj jest po-
datkiem dochodowym, i on powinien byæ dla
wszystkich taki sam.

Odnosz¹c siê do tej ustawy, chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e ja mam jeszcze jedn¹ zasadnicz¹ w¹tpli-
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woœæ. Chodzi o to, ¿e ujawnianie dochodów oby-
wateli powinno zale¿eæ tylko i wy³¹cznie od tego,
czy ktoœ chce je ujawniæ, czy nie. Je¿eli pracodaw-
ca rozlicza moje dochody, to pracodawca wie, ¿e ja
nie mam ¿adnych innych dochodów. Wiedz¹c, ¿e
nie mam ¿adnych innych dochodów, mo¿e wywie-
raæ na mnie presjê, bo jestem tylko i wy³¹cznie
z nim zwi¹zany. (Oklaski) W zwi¹zku z tym, proszê
pañstwa, tu gdzieœ jest jeszcze pewnego rodzaju
b³¹d czy nieœcis³oœæ w myœleniu przy konstruowa-
niu tej ustawy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Cicho-

nia, a potem pana senatora Grzegorza Banasia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja jestem przeciwny temu projektowi zawarte-

mu w art. 37. Argumenty czerpiê nie tylko z filozo-
fii liberalnej, ale i z filozofii œredniowiecznej,
a konkretnie z filozofii œwiêtego Tomasza z Akwi-
nu, co mo¿e byæ na pozór bardzo zaskakuj¹ce.

Ten¿e wspania³y filozof powiedzia³ kiedyœ m¹d-
r¹ rzecz: nie nale¿y mno¿yæ bytów ponad potrze-
bê. A to rozwi¹zanie prawne jest modelowym
przyk³adem mno¿enia bytów ponad potrzebê, bo
ono dotychczas istnieje w formie szcz¹tkowej w tej
regulacji prawnej, albowiem przewiduje, ¿e na
wniosek pracownika deklaracja jest sporz¹dzana
przez pracodawcê. I tu nagle usi³uje siê zrobiæ
zmianê, ¿e w miejsce wniosku ma byæ to obligato-
ryjne dzia³anie pracodawcy. W ten sposób usta-
wodawca usi³uje podj¹æ decyzjê za wolnego cz³o-
wieka, jakim jest pracownik, czy on sobie tego ¿y-
czy, czy on sobie tego nie ¿yczy.

Nastêpne zagadnienie, które ju¿ tutaj mój
przedmówca poruszy³. Proszê pañstwa, tego typu
deklaracje ze strony pracownika, czyli to, czy on
ma inne miejsce pracy, inne Ÿród³a dochodu, rze-
czywiœcie mog¹ prowadziæ do tego, ¿e pracodawca
bêdzie wywiera³ na pracownika presjê. Je¿eli pra-
codawca wie, ¿e praca, któr¹ ten pracownik ma
u niego, jest dla niego jedynym Ÿród³em utrzyma-
nia, to ten pracownik jest bardzo uzale¿niony od
swojego pracodawcy.

Ma³o tego, proszê pañstwa. Uwa¿am, ¿e jest to
niedopuszczalna ingerencja w sferê prywatnoœci
równie¿ w innym aspekcie. Niby z jakiej racji ja na
przyk³ad, jako pracownik, mam deklarowaæ pra-
codawcy, na któr¹ organizacjê po¿ytku publicz-
nego – bo muszê to wskazaæ zgodnie z tym projek-
towanym rozwi¹zaniem – zamierzam przeznaczyæ
1% podatku. A có¿ to obchodzi pracodawcê?
A mo¿e pracodawcy siê ta organizacja nie spodo-

ba i w zwi¹zku z tym bêdzie dyskryminowa³ praco-
wnika. Z jakiej racji pracownik ma ujawniaæ in-
formacjê, czy ma dzieci, a jeœli tak, to ile i w jakim
wieku i wreszcie, czy ma internet, czy nie ma in-
ternetu, je¿eli by chcia³ skorzystaæ z tych ulg?

S¹ to zatem dodatkowe argumenty, które moim
zdaniem przemawiaj¹ przeciwko temu projekto-
wanemu rozwi¹zaniu, i dlatego wnoszê o jego od-
rzucenie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
Pan senator Grzegorz Banaœ.
Czy ktoœ siê jeszcze zg³asza, czy to bêdzie ostat-

ni mówca? Ostatni, czyli potem zamykamy deba-
tê. Jeszcze pan senator Gruszka, tak? Dobrze.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowna Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Postaram siê na bardzo krótko zaj¹æ uwagê

Wysokiej Izby. Ja wielce szanujê tê dzisiejsz¹ dys-
kusjê, bo ona pokazuje, ¿e dyskutujemy tu na-
prawdê jak wolni senatorowie, bez znaczka par-
tyjnego za sob¹. To po pierwsze.

Po drugie, chcia³bym mojemu wielce szanowne-
mu koledze – mam nadziejê, ¿e mogê tak powiedzieæ
– panu senatorowi Wyrowiñskiemu, którego nie-
zwykle ceniê i szanujê, powiedzieæ, ¿e Prawo i Spra-
wiedliwoœæ w ¿aden sposób nigdzie w swoim pro-
gramie ani dzia³aniu nie stosuje opresji w stosunku
doprzedsiêbiorców.To, conas ró¿ni, topojmowanie
istoty i roli pañstwa, Szanowny Panie Senatorze, bo
my uwa¿amy, ¿e pañstwo ma wiele zadañ do
spe³nienia. To pañstwo ma zapewniæ bezpieczeñ-
stwo, to pañstwo odpowiada miêdzy innymi za
zdrowie, za szkolnictwo etc. Wy chcecie to wszystko
demontowaæ w imiê neoliberalizmu. Trzeba jakoœ
odró¿niæ liberalizmwpojêciuSmita zXVIIIwieku…

(G³os z sali: Smitha.)
…Smitha, dziêkujê za podpowiedŸ, z XVIII wie-

ku, od tego, co dzisiaj proponuj¹ elity, które t¹ na-
zw¹ tylko i wy³¹cznie podpieraj¹ swój program
neoliberalny, a tak naprawdê w tym programie
proponuj¹ coœ zgo³a innego ni¿ liberalizm.

Tak ¿e myœlê, ¿e decyzja bêdzie podjêta tak na-
prawdê w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹z-
ku, wynikaj¹cego z pe³nienia mandatu pos³a czy
senatora, i nie bêdzie ona obarczona ¿adnymi na-
kazami, które p³yn¹ z zewn¹trz tej Izby, czego pañ-
stwu i sobie serdecznie ¿yczê. Dziêkujê uprzejmie.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Tadeusz Gruszka.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, cieszê siê, ¿e zauwa¿ono dzisiaj,

i¿ prawa strona dba o œrednich i ma³ych przedsiê-
biorców. Jest to ju¿ kolejna ustawa, poprzednio
tak samo by³ wniosek o to, aby ci przedsiêbiorcy
mieli lepiej. W zwi¹zku z tym w imieniu swoim
i czterech innych senatorów wnoszê o odrzucenie
ustawy w ca³oœci. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Informujê pañstwa, ¿e lista mówców zosta³a

wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-

natorowie: Grzegorz Banaœ, Piotr Kaleta… A prze-
praszam, to s¹przemówienia*.Wnioski legislacyjne
z³o¿yli:MarekTrzciñski, TadeuszGruszka. I to tyle.

(Rozmowy na sali)
Proszê o powstrzymanie siê od rozmów, Panie

Senatorze Janie, a w³aœciwie dwóch Janów.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania w tej sprawie. Wiadomo, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia.

Jeszcze powinnam zapytaæ, czy pan minister
chce siê do tych wniosków ustosunkowaæ.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Dziêkujê bardzo, Pani Marsza-
³ek, spróbujê popracowaæ z senatorami nad po-
prawkami w czasie prac komisji.)

Dziêkujê bardzo za udzia³ w dzisiejszym posie-
dzeniu.

Proszê senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-

torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych podczas debaty do

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym odbêdzie siê dzisiaj, to jest 21 paŸdzier-
nika, bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê w dniu jutrzejszym o godzinie
8.15 w sali nr 179. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie
wniosków zg³oszonych w trakcie debaty do usta-
wy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Gospodarki Narodowej w celu rozpatrzenia
wniosków zg³oszonych podczas debaty do ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi oraz o zmianie innych ustaw, a tak¿e do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicz-
nych oraz ustawy o kosztach s¹dowych w spra-
wach cywilnych odbêdzie siê dzisiaj, to jest
21 paŸdziernika, dziesiêæ minut po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
w sprawie poprawek zg³oszonych do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postê-
powania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw odbêdzie siê w dniu
jutrzejszym, czyli 22 paŸdziernika, o godzinie
8.30 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu odbêdzie siê 22 paŸdziernika, czyli jutro, trzy-
dzieœci minut po zakoñczeniu obrad Senatu w sali
nr 182. Porz¹dek posiedzenia: rozpatrzenie usta-
wy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamiêci Po-
wstania Warszawskiego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo pañstwu senatorom.
Zarz¹dzam przerwê w obradach do jutra do go-

dziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 24)

42. posiedzenie Senatu w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 17)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Senator sekretarz zaj¹³ miejsce.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Finlandii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu, podpisanej
w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 663,
a sprawozdania komisji w drukach nr 663A
i 663B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Paw³a Klimowicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam opiniê Komisji Spraw Zagranicz-

nych w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Fin-
landii w sprawie unikania podwójnego opodatko-
wania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu, podpisa-
nej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r., wed³ug
druku senackiego nr 663.

W opiniowanej ustawie wyra¿a siê zgodê na ra-
tyfikowanie przez prezydenta RP Konwencji miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Finlandii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu, podpisanej
w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Okreœla ona zakres i zasady opodatkowania
podatkami dochodowymi podmiotów maj¹cych
miejsce zamieszkania lub siedzibê w jednym lub
obu umawiaj¹cych siê pañstwach. Postanowie-
nia umowy oparte s¹ na modelowej konwencji Or-

ganizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
w sprawie podatków od dochodu i maj¹tku.

Przedmiotowa konwencja ma zast¹piæ dotych-
czasow¹ umowê miêdzy rz¹dem PRL a rz¹dem Re-
publiki Finlandii, która by³a podpisana 26 paŸ-
dziernika 1977 r., w zupe³nie innych realiach go-
spodarczych, jeœli chodzi o Polsk¹ Rzeczpospolit¹
Ludow¹.

Ustawa sk³ada siê z dwóch artyku³ów. W art. 1
wyra¿a siê zgodê na dokonanie przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji konwencji,
a art. 2 mówi o tym, i¿ ustawa wchodzi w ¿ycie po
up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia.

Podczas obrad Komisji Spraw Zagranicznych
praktycznie nie by³o dyskusji ani pytañ, byæ mo¿e
dlatego, i¿ cz³onkowie Komisji Spraw Zagranicz-
nych procedowali nad podobn¹ ustaw¹ dwa tygo-
dnie temu. To by³a umowa miêdzy Rzecz¹pospoli-
t¹ Polsk¹ a Katarem. Dlatego jednomyœlnie przy-
jêto pozytywn¹ opiniê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych, pana senatora Wies³awa
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Bud¿etu i Finansów Publicznych z dnia
6 paŸdziernika 2009 r. dotycz¹ce rozpatrzonej
ustawy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 24 wrzeœnia 2009 r., o ratyfikacji
Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Finlandii w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê
od opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca
2009 r.

Ustawa wyra¿a zgodê na ratyfikacjê wy¿ej wy-
mienionej konwencji. Konwencja jest umow¹



okreœlaj¹c¹ zakres i zasady opodatkowania po-
datkami dochodowymi podmiotów maj¹cych
miejsce zamieszkania lub siedzibê w jednym lub
w obu pañstwach. W Polsce dotyczy podatku do-
chodowego od osób fizycznych i podatku docho-
dowego od osób prawnych.

Jak ju¿ kolega z innej komisji wspomnia³, po-
stanowienia te zosta³y oparte na modelowej euro-
pejskiej konwencji Organizacji Wspó³pracy Go-
spodarczej i Rozwoju, OECD, w sprawie podatku
od dochodu i maj¹tku. Ratyfikowana konwencja
ma zast¹piæ dotychczasow¹ Umowê miêdzy
rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
a rz¹dem Republiki Finlandii w sprawie zapobie-
¿enia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie po-
datków od dochodu i maj¹tku, podpisan¹ w Hel-
sinkach dnia 26 grudnia 1977 r.

W porównaniu z dotychczasowym stanem
prawnym zmianie ulega metoda unikania pod-
wójnego opodatkowania. Obecnie Polska w sto-
sunku do wszystkich kategorii dochodu stosuje
metodê proporcjonalnego zaliczenia. Po ratyfi-
kacji konwencji metoda ta bêdzie stosowana do
dochodów z dywidend, odsetek, nale¿noœci li-
cencyjnych i zysków maj¹tkowych. Zaœ w sto-
sunku do dochodu z pracy najemnej, uzyskiwa-
nego przez rezydentów polskich œwiadcz¹cych
pracê w Republice Finlandii, bêdzie stosowana
metoda wy³¹czenia z progresj¹. Metoda ta pole-
ga na tym, ¿e dochód osi¹gniêty za granic¹ jest
zwolniony z podatku w kraju rezydencji podat-
kowej, a brany jest pod uwagê jedynie przy obli-
czaniu stawki podatkowej, wed³ug której podat-
nik bêdzie zobowi¹zany rozliczyæ podatek od do-
chodów uzyskanych w kraju rezydencji podat-
kowej. Metoda proporcjonalnego zaliczenia,
stosowana dotychczas i która bêdzie stosowana
do czêœci kategorii dochodów po ratyfikacji kon-
wencji, polega na tym, ¿e podatek zap³acony od
dochodu osi¹gniêtego za granic¹ jest zaliczany
na poczet podatku nale¿nego w kraju rezydencji
podatkowej, obliczonego od ca³oœci dochodów
w takiej proporcji, w jakiej dochód ze Ÿróde³ za-
granicznych pozostaje w stosunku do ca³oœci
dochodu podatnika.

Finlandia jest dwudziestym pierwszym partne-
rem Polski w œwiecie pod wzglêdem wielkoœci ob-
rotów. Obecnie w Polsce prowadzi swoj¹ dzia³al-
noœæ obrotow¹ dwieœcie piêædziesi¹t firm fiñ-
skich, z czego osiemdziesi¹t prowadzi dzia³alnoœæ
produkcyjn¹, w tym jest osiemnastu du¿ych in-
westorów. Do koñca 2007 r. Finlandia zainwesto-
wa³a w Polsce w formie inwestycji bezpoœrednich
1,26 miliarda euro, zaœ wartoœæ polskich inwesty-
cji bezpoœrednich w Finlandii szacowana jest na
3,5 miliona euro, a wiêc wymiana handlowa cha-
rakteryzuje siê znacznym ujemnym saldem po
stronie Polski.

Umowa nie spowoduje obci¹¿eñ finansowych
dla sektora finansów publicznych. Nie jest sprze-
czna z polskim porz¹dkiem prawnym. Wobec te-
go, ¿e umowa dotyczy konstytucyjnych praw
i wolnoœci, zasadny jest tryb zwi¹zania Polski
umow¹ za uprzedni¹ zgod¹ na ratyfikacjê wyra¿o-
n¹ w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 5
konstytucji.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych po
rozpatrzeniu ustawy w dniu 6 paŸdziernika
2009 r. rekomenduje Wysokiemu Senatowi, aby
raczy³ przyj¹æ ustawê bez poprawek. Stanowisko
to komisja przyjê³a jednog³oœnie. 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 pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów oraz minister spraw zagranicznych.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Bor-
kowski, pragnie zabraæ g³os i przedstawiæ stano-
wisko w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Panie Marsza³ku, dziê-
kujê bardzo.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Nie widzê chêtnych do zadania pytañ.
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.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Biszty-
ga z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Za chwilê przyst¹pimy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad, ale najpierw
chcia³bym powiedzieæ jedno zdanie na temat dzi-
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siejszych obrad. Po rozpatrzeniu informacji
o dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa zosta-
nie zarz¹dzona przerwa do godziny 12.00, po
czym zajmiemy siê uchwa³¹ dotycz¹c¹ rocznicy
œmierci ksiêdza Popie³uszki, a potem przyst¹pimy
do bloku g³osowañ.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o stabilizacji
i stowarzyszeniumiêdzyWspólnotamiEuropejskimi
i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony,
a Boœni¹ i Hercegowin¹, z drugiej strony, sporz¹dzo-
nego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 665,
a sprawozdania komisji w drukach nr 665A
i 665B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej, pana senatora Grzegorza Czeleja,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Komisja na posiedzeniu 29 wrzeœnia jedno-

g³oœnie podjê³a decyzjê o skierowaniu ustawy do
Wysokiego Senatu. Co do przedmiotowej ustawy
nie by³o w¹tpliwoœci. Naszym zdaniem podpisa-
nie umowy z Boœni¹ i Hercegowin¹ przyczyni siê
do stabilizacji ekonomicznej i politycznej w tam-
tym regionie. Rekomendujê Wysokiej Izbie przyjê-
cie tej uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Spraw Za-

granicznych, pana senatora Macieja Grubskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie! Panie Ministrze!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ Wysokiej Izbie

sprawozdanie z prac senackiej Komisji Spraw Za-
granicznych w sprawie uchwalonej przez Sejm
dnia 24 paŸdziernika 2009 r. ustawy o ratyfikacji
Uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu miêdzy
Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi z jednej strony, a Boœni¹ i Herce-
gowin¹ z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luk-
semburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

Szanowny Panie Marsza³ku, przedstawiony
paniom i panom senatorom w uzasadnieniu do
projektu ustawy rozpatrywany uk³ad pozwoli na
pog³êbienie, przyspieszenie integracji Boœni i Her-
cegowiny z Uni¹ Europejsk¹ oraz bli¿sze ich po-
wi¹zanie ze Wspólnotami Europejskimi. Efektem

ma byæ stabilnoœæ polityczna i gospodarcza Boœni
i Hercegowiny oraz ca³ego obszaru obejmuj¹cego
Ba³kany Zachodnie. Rozpatrywany uk³ad regulu-
je szeroko rozumian¹ wspó³pracê miêdzy Uni¹
Europejsk¹ a Boœni¹ i Hercegowin¹, w szczegól-
noœci w ramach warunków dialogu politycznego,
warunków wzmocnienia wspó³pracy regionalnej,
perspektywy utworzenia strefy wolnego handlu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi a Boœni¹
i Hercegowin¹ w terminie piêciu lat po wejœciu
rozpatrywanego uk³adu w ¿ycie, warunków prze-
p³ywu osób, u³atwienia zak³adania przedsiê-
biorstw, œwiadczenia us³ug, p³atnoœci bie¿¹cych
i przep³ywu kapita³u, zasady zbli¿ania ustawo-
dawstwa Boœni i Hercegowiny do unijnych zasad
prawnych, równie¿ zasady wspó³pracy w kwestii
wolnoœci, sprawiedliwoœci i bezpieczeñstwa. Ten
katalog jest bardzo szeroki. Rozpatrywany dzisiaj
uk³ad przewiduje równie¿ utworzenie Rady Stabi-
lizacji i Stowarzyszenia, której celem bêdzie nad-
zorowanie jakoœci wykonywania postanowieñ
uk³adu. Powy¿sza rada w swoich dzia³aniach bê-
dzie wspierana przez Komitet Stabilizacji i Stowa-
rzyszenia. Rozpatrywany dziœ uk³ad ma charak-
ter umowy miêdzynarodowej mieszanej. Zawrzeæ
j¹ musz¹ zarówno Wspólnota Europejska, jak
i pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej.

Panie Marsza³ku, rozpatrywany w dniu dzisiej-
szym projekt ustawy nie powoduje potrzeby
wprowadzania zmian w przepisach polskiego pra-
wa. Polska popiera zawarcie uk³adu. Jednym
z wielu argumentów za przyjêciem ustawy jest
wzrost obrotów handlowych z Boœni¹ i Hercego-
win¹ w ostatnim okresie. Uk³ad spowoduje wza-
jemne otwarcie obu rynków i wzrost mo¿liwoœci
zwiêkszania obrotów handlowych. Po wejœciu
w ¿ycie uk³ad nie wywo³a dla Polski skutków spo-
³ecznych ani finansowych.

Panie Marsza³ku, senacka Komisja Spraw Za-
granicznych na posiedzeniu w dniu 6 paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku rozpatrzy³a prezentowany pro-
jekt ustawy. W dyskusji nie wniesiono do niego
uwag. W g³osowaniu projekt zosta³ przyjêty je-
dnog³oœnie, dlatego te¿ w imieniu senackiej Komi-
sji Spraw Zagranicznych proszê Wysoki Senat
o przyjêcie rozpatrywanego projektu ustawy bez
poprawek. Dziêkujê.

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 do zadawania pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw zagranicznych.
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Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Proszê bardzo, Panie Ministrze. Czy chcia³by
pan zabraæ g³os? Proszê, pan minister Borkowski.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym tylko podkreœliæ, ¿e jest to kolejne

pañstwo z Ba³kanów Zachodnich, które zostaje
objête procesem stabilizacji i stowarzyszenia.
Jest to wyj¹tkowo s³abe pañstwo, ale istnieje na-
dzieja, ¿e ta umowa bêdzie s³u¿y³a wzmocnieniu
relacji miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i pañstwa-
mi cz³onkowskimi a Boœni¹ i Hercegowin¹ i ¿e ten
proces bêdzie towarzyszy³ wzmacnianiu siê tego
pañstwa od wewn¹trz, chocia¿ nadzieje na to s¹
niezwykle ma³e. Niemniej jednak takie dzia³ania
nale¿y podejmowaæ. Podpisanie tej umowy jest,
mo¿na powiedzieæ, takim gestem mocno na wy-
rost, ale powinniœmy siê przychyliæ do decyzji o jej
podpisaniu. Dziêkujê bardzo.

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

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

Nie widzê chêtnych.
A zatem ja chcia³bym, Panie Ministrze, zadaæ

pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Faktycznie, Boœnia i Hercegowina jest s³abym

pañstwem i, niestety, jego wewnêtrzna integracja
w ostatnim okresie zosta³a zatrzymana. Unia Eu-
ropejska zamierza wprowadziæ ruch bezwizowy
dla obywateli Serbii i Chorwacji. Czy w tej sytua-
cji, po wprowadzeniu tego ruchu bezwizowego dla
obywateli Serbii i Chorwacji, nie zwiêksz¹ siê ten-
dencje dezintegracyjne w Boœni i Hercegowinie?
Bo przecie¿ znaczna czêœæ obywateli tego pañstwa
ma tak¿e obywatelstwo chorwackie i serbskie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Dzia³ania

Unii Europejskiej na rzecz stworzenia ruchu bez-
wizowego z pañstwami Ba³kanów Zachodnich

opieraj¹ siê na tak zwanej mapie drogowej. Jest to
proces, który bêdzie odpowiednio monitorowany,
a wiêc nie jest to jednorazowe przedsiêwziêcie.
Przewiduje siê, ¿e docelowo tymi dzia³aniami bê-
d¹ objête tak¿e pozosta³e pañstwa Ba³kanów Za-
chodnich. Oznacza to, ¿e w³aœciwie Unia Europej-
ska poszukuje instrumentów, które by usuwa³y
te sztuczne przeszkody, te bariery istniej¹ce miê-
dzy pañstwami i nieeliminuj¹ce napiêæ. A wiêc to,
co siê dzieje obecnie w Boœni i Hercegowinie, wca-
le nie jest procesem zadowalaj¹cym ani obiecu-
j¹cym. W tej chwili mo¿e dojœæ do dezintegracji,
mimo ¿e procedura ruchu bezwizowego jeszcze
nie wesz³a w ¿ycie.

Wszelkie dzia³ania, które Wspólnota podejmu-
je, maj¹ na celu moderowanie pokojowego
wspó³istnienia tych narodów. Jest to proces trud-
ny i nie ma jasnych symulacji, nie ma jasnych
prognoz, jaki bêdzie tego efekt. Niemniej jednak
pewne ryzyko trzeba podj¹æ. Tak bym tê sytuacjê
oceni³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Nie widzê zg³oszeñ.
W takim razie ja zabiorê g³os w dyskusji.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze!
My, czyli Polska, tak¿e utrzymujemy tam,

w Boœni i Hercegowinie, kontyngent wojskowy.
Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa ³o¿y na funkcjono-
wanie tego pañstwa. My równie¿ mamy udzia³
w tym kontyngencie wojskowym. Utrzymujemy
wojsko po to, ¿eby to pañstwo istnia³o, ¿eby nie
zosta³o zdezintegrowane, poniewa¿ dezintegracja
grozi powa¿nymi problemami w tym regionie.
A wyraŸnie proces integracji wewnêtrznej zosta³
zatrzymany. Ja mia³em mo¿liwoœæ rozmawiania
z prezydentem i z szefem parlamentu i ich pogl¹dy
wskazuj¹ na to, ¿e integracja jest bardzo trudna.
Je¿eli takie pogl¹dy maj¹ najwy¿sze w³adze tego
pañstwa, to znaczy, ¿e integracja jest bardzo trud-
na. A wiêc z jednej strony jest zaanga¿owanie spo-
³ecznoœci miêdzynarodowej, a z drugiej strony po-
dejmuje siê akurat takie kroki, które, wed³ug mo-
jej oceny, dezintegruj¹ to pañstwo. Na pocz¹tku
wydawa³o siê, ¿e obywatele Boœni i Hercegowiny
powinni zostaæ objêci u³atwieniami i ¿e nale¿y
przyspieszyæ integracjê tego kraju z Uni¹ Euro-

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu

miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi… 179

(marsza³ek B. Borusewicz)



pejsk¹ po to, ¿eby poprzez integracjê utrzymaæ go
w ca³oœci. W sytuacji, kiedy Unia decyduje siê na
zniesienie wiz dla obywateli Serbii i Chorwacji,
a nie dotyczy to obywateli Boœni i Hercegowiny…
Ja mniej wiêcej wiem dlaczego – w³aœnie ze wzglê-
du na zatrzymanie procesu wewnêtrznej integra-
cji tego pañstwa. Niemniej jednak taka sytuacja
musi spowodowaæ zwiêkszenie tendencji odœrod-
kowych, Panie Ministrze. To jest dla mnie jasne.
Chcia³bym, ¿eby ministerstwo i rz¹d polski zda-
wali sobie z tego sprawê, bo przecie¿ my tak¿e bê-
dziemy za to odpowiedzialni. I na tym chcê zakoñ-
czyæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e do protoko³u z³o¿y³ swoje prze-

mówienie pan senator Bisztyga*.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: informacja z dzia-
³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa w 2008 r.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 576.
Marsza³ek Senatu otrzyman¹ informacjê skie-

rowa³ do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 8 lip-
ca 2009 r. wys³ucha³a informacji i poinformowa³a
o tym marsza³ka Senatu.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downi-
ctwa, sêdziego Stanis³awa D¹browskiego.

Proszê pana przewodnicz¹cego o zabranie g³o-
su i przedstawienie informacji.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Informacjê o dzia³alnoœci w 2008 r. Krajowa

Rada S¹downictwa z³o¿y³a na piœmie.
W ustnym wyst¹pieniu pragnê przypomnieæ,

¿e rada jest centralnym konstytucyjnym organem
pañstwa. W jej sk³ad wchodzi dwudziestu piêciu
cz³onków: piêtnastu wybranych spoœród sêdziów,
czterech pos³ów, dwóch senatorów, a tak¿e,
z urzêdu, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego, pre-
zes Naczelnego S¹du Administracyjnego, mini-
ster sprawiedliwoœci i osoba powo³ana przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja wskazuje jako cel, który rada ma
realizowaæ, stanie na stra¿y niezale¿noœci s¹dów

i niezawis³oœci sêdziów. Mo¿na by zadaæ pytanie,
dlaczego ustrojodawca przywi¹za³ tak znaczn¹
wagê do niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sê-
dziów, ¿e powo³a³ specjalny organ pañstwa, aby
sta³ on na stra¿y tych wartoœci. Niezale¿noœæ
s¹dów i niezawis³oœæ sêdziów nie jest przywilejem
sêdziów. Jest to gwarancja dla obywateli, gwaran-
cja ich prawa do sprawiedliwego i bezstronnego
s¹du. S¹d, który by³by uleg³y wobec innych w³adz
lub œrodków spo³ecznego przekazu, z pewnoœci¹
by³by zdolny do za³atwiania spraw, mo¿e nawet
do bardzo sprawnego ich za³atwiania, ale nie by-
³oby to wymierzanie sprawiedliwoœci.

Konstytucja wyposa¿y³a Krajow¹ Radê S¹do-
wnictwa w dwa instrumenty dzia³ania. Pier-
wszym z nich jest uprawnienie, na zasadzie wy-
³¹cznoœci, do wystêpowania do prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z wnioskami o powo³anie
sêdziów s¹dów wszystkich rodzajów i wszystkich
szczebli. Wnoszenie o powo³anie sêdziów poprze-
dzone rozpatrywaniem i ocen¹ kandydatów jest
bardzo wa¿nym zadaniem rady. Jakoœæ wymiaru
sprawiedliwoœci w wielkim stopniu zale¿y od tego,
czy sêdziowie spe³niaj¹ najwy¿sze wymogi etycz-
ne i profesjonalne.

W ubieg³ym roku rada obradowa³a na trzynastu
posiedzeniach plenarnych, ³¹cznie przez czterdzie-
œci dni, i wiêkszoœæ tego czasu poœwiêca³a na roz-
patrywanie kandydatur na urz¹d sêdziego. Rozpa-
trzy³a i oceni³a tysi¹c dwieœcie dwadzieœcia siedem
kandydatur i podjê³a uchwa³y o przedstawieniu
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, z wnios-
kiem o powo³anie, oœmiuset dziewiêædziesiêciu
siedmiu osób: trzech do S¹du Najwy¿szego, trzy-
dziestu dziewiêciu do s¹dów apelacyjnych, piêæ-
dziesiêciu oœmiu do wojewódzkich s¹dów admini-
stracyjnych, stu osiemdziesiêciu do s¹dów okrêgo-
wych i szeœciuset trzynastu do s¹dów rejonowych.
W stosunku do dwustu dziewiêædziesiêciu osób
podjê³a uchwa³y o nieprzedstawieniu ich z wnios-
kiem o powo³anie. W stosunku do czterdziestu
osób umorzono postêpowanie.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. nowelizuj¹ca
ustawê – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
wprowadzi³a tak zwany awans poziomy na stano-
wiska sêdziów s¹du apelacyjnego w s¹dzie okrê-
gowym i sêdziów s¹du okrêgowego w s¹dzie rejo-
nowym dla sêdziów z co najmniej piêtnastoletnim
sta¿em nienagannej s³u¿by sêdziowskiej. Wpro-
wadzone przepisy zosta³y uchylone ustaw¹ z dnia
22 stycznia bie¿¹cego roku, ale zgodnie z t¹ usta-
w¹ wnioski wczeœniej z³o¿one wymagaj¹ rozpa-
trzenia. W 2008 r. rada rozpozna³a osiemset
czterdzieœci dwa wnioski o awans poziomy.
Uchwa³y o przedstawieniu prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej wniosków o powo³anie zapad³y
w odniesieniu do oœmiuset jeden osób, w stosun-
ku do trzydziestu trzech osób zapad³y uchwa³y
odmowne, a wobec oœmiu osób postêpowanie
umorzono.
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W 2008 r. pojawi³ siê bardzo istotny problem
bêd¹cy skutkiem wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z dnia 24 paŸdziernika 2007 r. W tym wy-
roku trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹
przepisu pozwalaj¹cego powierzaæ obowi¹zki sê-
dziowskie asesorom. Asesor by³ w istocie, ¿e tak
powiem, sêdzi¹ na próbê. Asesorzy s¹dowi stano-
wili ponad 90% kandydatów na stanowiska sê-
dziowskie w s¹dach rejonowych. Wprawdzie pra-
wo o ustroju s¹dów powszechnych pozwala³o i po-
zwala prawnikom wykonuj¹cym inne zawody
ubiegaæ siê o urz¹d sêdziego, ale ze wzglêdu na
znaczne ró¿nice miêdzy uposa¿eniem sêdziów
a przeciêtn¹ wysokoœci¹ dochodów notariuszy,
adwokatów i radców prawnych zg³aszanie siê
kandydatów wykonuj¹cych te zawody by³o za-
wsze rzadkie. Wobec likwidacji instytucji asesora
s¹dowego wyst¹pi³a koniecznoœæ wypracowania
nowego modelu dochodzenia do stanowiska sê-
dziego. W tym celu Krajowa Rada S¹downictwa
zorganizowa³a w dniu 22 kwietnia 2008 r. konfe-
rencjê zatytu³owan¹ „Urz¹d sêdziego koron¹ za-
wodów prawniczych” oraz w dniach 22 i 23 paŸ-
dziernika 2008 r. – II Kongres Sêdziów Polskich.

Bior¹c pod uwagê postulaty œrodowisk prawni-
czych, rada zaproponowa³a utworzenie stanowis-
ka sêdziego grodzkiego, o ograniczonej kognicji,
na które mogliby byæ powo³ywani kandydaci bez-
poœrednio po zdaniu egzaminu sêdziowskiego.
Rada popar³a zg³oszony przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej projekt zmiany ustawy ustro-
jowej. Niestety, projekt ten zosta³ odrzucony przez
Sejm w pierwszym czytaniu. Praktyka posz³a
w przeciwnym kierunku. Likwiduje siê w s¹dach
wydzia³y grodzkie, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ka¿-
dy sêdzia powinien orzekaæ zarówno w sprawach
drobnych, jak i w powa¿nych. Kierunek ten budzi
powa¿ne w¹tpliwoœci ze wzglêdu na negatywne
skutki, jeœli chodzi o sprawnoœæ postêpowania,
jednak¿e w tym zakresie rada nie ma uprawnieñ
w³adczych, a jedynie opiniodawcze.

Drugim instrumentem dzia³ania rady okreœlo-
nym w konstytucji jest uprawnienie do wystêpo-
wania do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnios-
kiem o zbadanie zgodnoœci z konstytucj¹ aktów
normatywnych w takim zakresie, w jakim dotycz¹
one niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów.
W 2008 r. rada wyst¹pi³a do Trybuna³u Konstytu-
cyjnego tylko z jednym wnioskiem, o zbadanie
zgodnoœci z konstytucj¹ art. 91 prawa o ustroju
s¹dów powszechnych, który dotyczy³ wynagro-
dzeñ sêdziowskich. Po z³o¿eniu tego wniosku rz¹d
wniós³ projekt zmiany tego przepisu. Ostatecznie,
ustaw¹ z dnia 20 marca bie¿¹cego roku, art. 91
zosta³ zmieniony. W rezultacie postêpowanie
przed Trybuna³em Konstytucyjnym zosta³o umo-
rzone. Zmiana co do zasady uwzglêdnia wiêc po-
stulaty Krajowej Rady S¹downictwa.

Innym zagadnieniem jest kwestia wysokoœci
wynagrodzeñ sêdziów. Wynagrodzenia te w latach
1996–2008 systematycznie zmniejsza³y siê w po-
równaniu ze œredni¹ krajow¹ wynagrodzeñ. Usta-
wa z dnia 20 marca 2009 r. czêœciowo poprawi³a
sytuacjê, jednak¿e w stopniu niewystarczaj¹cym,
by zapewniæ dop³yw odpowiednich kandydatów
na sêdziów, zw³aszcza do s¹dów w Warszawie i in-
nych wielkich miastach. W dniu 16 kwietnia
2008 r. Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ wyrok
w sprawie z wniosku Krajowej Rady S¹downictwa
z³o¿onego w 2007 r., stwierdzaj¹c niezgodnoœæ
z konstytucj¹ trzech przepisów o Krajowej Radzie
S¹downictwa dodanych w ustawie z dnia 16 mar-
ca 2007 r.

W 2008 r. ze strony ani w³adzy ustawodawczej,
ani w³adzy wykonawczej nie by³o dzia³añ, które
zagra¿a³yby niezawis³oœci sêdziów. Wystêpowa³y
jednak trudnoœci w relacjach s¹dów i sêdziów
z tak zwan¹ czwart¹ w³adz¹, czyli œrodkami spo³e-
cznego przekazu. Czêsto trudnoœci te wynikaj¹ ze
wzajemnego niezrozumienia. Sêdziowie bywaj¹
ma³o komunikatywni, maj¹ sk³onnoœæ do pos³u-
giwania siê hermetycznym jêzykiem prawniczym.
Z kolei dziennikarze czêsto przedstawiaj¹ sprawy
jednostronnie, w kolorze czarno-bia³ym, sami po-
chopnie feruj¹ wyroki, oczekuj¹c od s¹du ich po-
twierdzenia, a je¿eli rozstrzygniêcie nie spe³nia
ich oczekiwañ, oskar¿aj¹ s¹d o despotyzm. W celu
poprawy relacji miêdzy mediami a s¹dami Krajo-
wa Rada S¹downictwa zorganizowa³a w dniu
13 czerwca 2008 r. konferencjê, w której wziêli
udzia³ sêdziowie i dziennikarze.

Na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Ra-
dzie S¹downictwa rada opiniuje projekty aktów
normatywnych dotycz¹cych s¹downictwa i sê-
dziów. Rada przyjê³a w 2008 r. dwadzieœcia trzy
stanowiska, trzydzieœci dwie opinie i szesnaœcie
uchwa³. W 2008 r. wp³ynê³o do rady tysi¹c cztery-
sta piêæ skarg i wniosków od siedmiuset trzydzie-
stu osób. Niestety, z treœci skarg wynika, ¿e zada-
nia rady nie s¹ znane spo³eczeñstwu. Skar¿¹cy
traktuj¹ radê jako najwy¿szy organ nadzoru judy-
kacyjnego i administracyjnego nad s¹dami, do-
magaj¹c siê zmiany orzeczeñ s¹dowych lub inge-
rencji w postêpowania s¹dowe. W 2008 r. rada
wyst¹pi³a do rzecznika dyscyplinarnego sêdziów
s¹dów powszechnych o podjêcie czynnoœci dys-
cyplinarnych w stosunku do dwóch sêdziów oraz
zaskar¿y³a jedenaœcie wyroków s¹dów dyscypli-
narnych pierwszej instancji.

Na arenie miêdzynarodowej rada koncentro-
wa³a siê na wspó³pracy z radami s¹downictwa
w krajach Unii Europejskiej. W dwudziestu oœ-
miu pañstwach Unii istnieje osiemnaœcie rad
s¹downictwa, które tworz¹ Europejsk¹ Sieæ Rad
S¹downictwa. Nasza rada cieszy siê znacznym
presti¿em w Europie. Wyrazem tego by³ wybór
Polski na ubieg³orocznym zjeŸdzie sieci w Buda-
peszcie do komitetu steruj¹cego, to jest organu
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reprezentuj¹cego sieæ w okresach miêdzy zjazda-
mi, sk³adaj¹cego siê z oœmiu pañstw. Przy tym
w tajnym g³osowaniu Polska uzyska³a wiêcej g³o-
sów ni¿ takie kraje, jak: Francja, W³ochy czy Hi-
szpania. Cz³onek naszej rady, pani Teresa Flem-
ming-Kulesza, sêdzia S¹du Najwy¿szego, zosta³a
wybrana do czteroosobowej rady wykonawczej
sieci, która miêdzy innymi nadzoruje prace biura
w Brukseli.

Korzystaj¹c z okazji, pragnê serdecznie podziê-
kowaæ senatorom cz³onkom Krajowej Rady S¹do-
wnictwa, obecnemu tu panu Piotrowi Zientar-
skiemu i panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, za
ich wielkie osobiste zaanga¿owanie w prace rady.
Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu przewodnicz¹cemu?
Panie Przewodnicz¹cy, przepraszam bardzo,

jeszcze…
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa

Stanis³aw D¹browski: Mam siê zatrzymaæ i tu zo-
staæ?)

Tak, tak, je¿eli mo¿na. Bo s¹ pytania.
Pan senator Bender, proszê uprzejmie.

Senator Ryszard Bender:
Panie Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downi-

ctwa, wspomnia³ pan o tym, ¿e tworzy siê s¹dy gro-
dzkie, ¿e nastêpuje – my to odczuwamy – zmiana
nazw s¹dów. Powoduje to pewien zamêt. Ja sam
proces, który wytoczy³ mi Jerzy Urban za nazwanie
go Goebbelsem stanu wojennego, przez trzynaœcie
lat toczy³em w s¹dach o najró¿niejszych nazwach.
Raz to by³y s¹dy okrêgowe, innym razem wojewó-
dzkie albo jeszcze inne. Czy nie mo¿na by³oby je-
dnak dziêki inicjatywie rady doprowadziæ do tego,
aby by³a pewna stabilnoœæ nazw? Tak by³o przed
wojn¹: by³y s¹d apelacyjny, s¹d okrêgowy i s¹d
grodzki, a teraz dokonuj¹ siê ró¿ne zmiany.

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

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Tak, zgadzam siê ca³kowicie z panem senato-

rem, ¿e s¹downictwu jest potrzebna pewna stabil-
noœæ, a szczególnie pewna stabilnoœæ jest potrzeb-
na obywatelom. Tego, ¿e obywatele maj¹ trudno-
œci, sam doœwiadczam. Gdy idê spacerem do

S¹du Najwy¿szego, ludzie czêsto pytaj¹ mnie
o s¹dy, bo tych s¹dów w samej Warszawie jest ty-
le, ¿e obywatele s¹ po prostu zdezorientowani.

Jeœli chodzi o s¹dy grodzkie, to ta nazwa ma ta-
kie bardzo szacowne pochodzenie…

(Senator Ryszard Bender: Niech bêdzie.)
…i d³ug¹ tradycjê. S¹dy grodzkie istnia³y

w okresie miêdzywojennym jako s¹dy najni¿szego
szczebla, powiedzia³bym, podstawowe. W 1950 r.
zosta³y zlikwidowane. Po transformacji ustrojo-
wej przywrócono nazwê: s¹dy grodzkie, ale nie
s¹dom najni¿szego szczebla, tylko w s¹dach rejo-
nowych utworzono wydzia³y zajmuj¹ce siê spra-
wami drobniejszymi, które nazwano s¹dami gro-
dzkimi. Ja tutaj w swojej informacji wspomnia-
³em o projekcie pana prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, wspartym zreszt¹ przez Krajow¹ Radê
S¹downictwa. W tym projekcie proponowano
utworzenie w s¹dzie rejonowym stanowiska sê-
dziego grodzkiego. Chodzi o to, ¿eby sêdziego nie
wypuszczaæ od razu na g³êbokie wody, ale ¿eby
móg³ on stopniowo nabywaæ doœwiadczenia. Nie-
stety, ten projekt jest ju¿ histori¹, bo Sejm,
wprawdzie niewielk¹ wiêkszoœci¹ g³osów, odrzu-
ci³ projekt w ubieg³ym roku w pierwszym czyta-
niu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, jak Krajowa Rada S¹do-

wnictwa ocenia likwidacjê awansu poziomego sê-
dziów? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Jaki jest stosunek Krajowej Rady
S¹downictwa do likwidacji wielu s¹dów, wydzia-
³ów gospodarczych? Pytam o to z tego wzglêdu, ¿e
wiele pism z poszczególnych s¹dów w Polsce
wp³ywa do komisji, której mam zaszczyt przewo-
dniczyæ, do Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Œrodowiska sêdziowskie s¹ za-
niepokojone likwidacj¹ wydzia³ów gospodarczych
w poszczególnych s¹dach. Jaki jest stosunek
Krajowej Rady S¹downictwa do tych zamierzeñ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:

Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, to Krajowa
Rada S¹downictwa nie zajmowa³a stanowiska.
Jednak w trakcie dwóch spotkañ z prezydentem
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Rzeczypospolitej Polskiej prezydent przedstawia³
zamiar wyst¹pienia z inicjatyw¹ ustawodawcz¹
zmierzaj¹c¹ do przywrócenia mo¿liwoœci awansu
poziomego. Ja osobiœcie z³o¿y³em zapewnienie, ¿e
Krajowa Rada S¹downictwa nie bêdzie siê prze-
ciwstawia³a takim projektom, je¿eli te awanse nie
bêd¹ automatyczne. Bo uwa¿am, ¿e b³êdem po-
przedniej ustawy by³o to, ¿e by³ pewien automa-
tyzm: ka¿dy sêdzia, który przez piêtnaœcie lat nie
by³ karany dyscyplinarnie, podlega³ awansowi.
W moim przekonaniu, je¿eliby taki awans dopu-
œciæ, powinni awansowaæ ci sêdziowie, którzy na
to zas³uguj¹. S¹dy maj¹ strukturê, powie-
dzia³bym, piramidy – jest szeroka podstawa sê-
dziów s¹dów rejonowych, potem ich liczba
w s¹dach wy¿szego szczebla zmniejsza siê. Prak-
tycznie rzecz bior¹c, sêdzia s¹du rejonowego, na-
wet bardzo dobry, nigdy nie ma szans awansu do
s¹du apelacyjnego czy S¹du Najwy¿szego. Realny
jest jedynie awans do s¹du okrêgowego, ale to te¿
nie zawsze jest mo¿liwe. A wiêc gdyby ustawa
przewidywa³a, ¿e sêdziowie, którzy spe³niaj¹ swo-
j¹ s³u¿b¹ warunki awansu do s¹du wy¿szego
szczebla, a ze wzglêdu na brak stanowisk jest to
niemo¿liwe… Taki projekt niew¹tpliwie by³by go-
dny wsparcia i je¿eli pojawi siê taka inicjatywa,
niekoniecznie ze strony prezydenta, to na pewno
Krajowa Rada S¹downictwa j¹ wesprze.

Co do drugiego pytania, to niestety jest tak, ¿e
naj³atwiej jest og³aszaæ reformy przez reorganiza-
cjê. Ja mam ju¿ prawie czterdzieœci lat doœwiad-
czenia i wiem, ¿e s¹ takie sta³e tendencje – ¿eby
móc siê pochwaliæ wykonaniem reformy – aby
zmieniaæ coœ organizacyjnie. A potem, po kilku la-
tach mo¿na dokonywaæ nowej reformy, przywra-
caj¹c stan poprzedni.

Co do likwidacji s¹dów gospodarczych, to ze
strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci nie wp³y-
n¹³ jeszcze projekt do zaopiniowania przez Krajo-
w¹ Radê S¹downictwa. Osobiœcie dosyæ negaty-
wnie postrzegam tendencjê do reformowania
przez zmiany organizacyjne, o czym mówi³em,
jak równie¿ do pewnego automatyzmu w zmia-
nach organizacyjnych. Z pewnoœci¹ jest tak, ¿e
niektóre wydzia³y gospodarcze mog³yby zostaæ
zlikwidowane bez szkody dla sprawnoœci postê-
powania i jakoœci tego postêpowania, ale nie po-
winno byæ w tym automatyzmu, to powinno byæ
robione po g³êbszej analizie i na pewno powinny
te¿ byæ uwzglêdniane postulaty i aspiracje œro-
dowisk lokalnych. Podobnie jest z ma³ymi s¹da-
mi. Wiem, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci s¹
tendencje do likwidowania ma³ych s¹dów, tym-
czasem te ma³e s¹dy s¹ najbardziej sprawne. To
s¹ s¹dy, w których nie czeka siê na rozpoznawa-
nie spraw. W dodatku czêsto s¹ to s¹dy tworzone
z du¿ym udzia³em spo³ecznoœci lokalnych, które
czêsto przeznacza³y na ten cel nieruchomoœci,

budynki, a nawet wspó³uczestniczy³y w wyposa-
¿aniu tych s¹dów. Z tymi aspiracjami te¿ trzeba
siê liczyæ. Poza tym w ma³ych miejscowoœciach
s¹dy s¹ czêsto takim czynnikiem kulturotwór-
czym i to te¿ ma du¿e znaczenie.

My jako rada mamy tylko mo¿liwoœci wydawa-
nia opinii, ale staramy siê hamowaæ pewn¹ tak¹
radosn¹ twórczoœæ Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci. Osobiœcie wi¹¿ê du¿e nadzieje z ostatnimi
zmianami w Ministerstwie Sprawiedliwoœci i, po-
wiem wprost, z osob¹ nowego ministra sprawied-
liwoœci. Przygl¹da³em siê jego dzia³alnoœci jeszcze
jako przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej
Senatu, jako poprzednika pana senatora Piotra
Zientarskiego, i w Krajowej Radzie S¹downictwa.
Uwa¿am, ¿e ma on wszelkie predyspozycje do te-
go, ¿eby jakoœciowo zmieniæ prace Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, i nie ukrywam, ¿e wi¹¿ê z nim
du¿e nadzieje. Mam tak¹ nadziejê, ¿e nie bêdzie
psucia s¹downictwa, a bêd¹ zmiany polegaj¹ce
na rzeczywistym reformowaniu w dobrym kierun-
ku, tak pod wzglêdem sprawnoœci postêpowania
w s¹dach, jak równie¿ jakoœci pracy s¹dów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê za odpowiedŸ, Panie Przewo-
dnicz¹cy.

I teraz pan senator Jan Dobrzyñski… Przepra-
szam, Cichoñ, przepraszam bardzo, pan senator
Zbigniew Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Mam do pana przewodnicz¹cego pytanie, na-
wi¹zuj¹ce do pytania mojego przedmówcy. Co
pan przewodnicz¹cy s¹dzi o ewentualnych propo-
zycjach zrezygnowania z odrêbnego trybu postê-
powania w sprawach gospodarczych, który ce-
chuje siê zbytnim formalizmem prowadz¹cym
czasami a¿ do granic absurdu? Przyk³adem jest
chocia¿by stosowanie tego przepisu, który stano-
wi, ¿e przeciwnikowi procesowemu nale¿y dorê-
czyæ, w dodatku za potwierdzeniem odbioru, ka¿-
de pismo procesowe. Wiemy, ¿e prowadzi³o to do
takiej sytuacji, i¿ jak siê z³o¿y³o wniosek o dorê-
czenie uzasadnienia wyroku, a nie dorêczy³o siê
stronie przeciwnej tego odpisu, to niektóre s¹dy
³askawe by³y odrzucaæ apelacje. Moim zdaniem to
jest w ogóle niepotrzebne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o odpowiedŸ.
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Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:

Panie Senatorze, jestem sêdzi¹ i jako sêdziemu
trudno mi jest krytykowaæ prawo, zw³aszcza
przed izb¹ parlamentu. Niemniej jednak mam pe-
wne w¹tpliwoœci co do tego, czy formalizm w spra-
wach gospodarczych nie poszed³ zbyt daleko. Nie
ukrywam, ¿e jako sêdzia nie orzekam merytorycz-
nie, ale w postêpowaniu kasacyjnym ocenia siê
przecie¿ s¹dy drugiej instancji, które obowi¹zuj¹
te rzeczywiœcie bardzo formalistyczne przepisy.
Nie ukrywam te¿, ¿e czujê dyskomfort, i mam ta-
kie spostrze¿enia, i¿ s¹dy mo¿e nawet nadmiernie
chêtnie wykorzystuj¹ mo¿liwoœci unikania mery-
torycznego zag³êbiania siê stwarzane przez te
przepisy procedury cywilnej. ¯eby zreasumowaæ,
to powiem, ¿e mo¿e dobrze by³oby zlikwidowaæ
nadmierny formalizm w sprawach gospodar-
czych, nie likwiduj¹c specjalnych wydzia³ów go-
spodarczych w s¹dach. Bo mimo tej samej proce-
dury materia w sprawach gospodarczych jest in-
na i w sprawach czysto cywilnych inna, wiêc pew-
na specjalizacja sêdziów rozstrzygaj¹cych te
sprawy na pewno dzia³a na korzyœæ i umo¿liwia
wydawanie optymalnych wyroków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I teraz pan senator Jan Dobrzyñski.
Proszê uprzejmie.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Sêdzio, niew¹tpliwie w naszym kraju

wielkim problemem s¹ przed³u¿aj¹ce siê procesy.
One trwaj¹ przez wiele, wiele lat. I ja mam takie
pytania. Jaka jest pana opinia w tej sprawie? Co
jest przyczyn¹ takiego stanu rzeczy? Czy Krajowa
Rada S¹downictwa wystêpowa³a z propozycjami
rozwi¹zañ, czy te¿ z wnioskami, które by chocia¿
w jakimœ ma³ym zakresie to zmieni³y?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downiczej
Stanis³aw D¹browski:

Dziêkujê bardzo.
Tak, zgadzam siê z tym, ¿e sprawnoœæ postêpo-

wania s¹dów nie jest doskona³a i ¿e cierpi na tym
wartoœæ, która jest przecie¿ wartoœci¹ konstytu-
cyjn¹ – prawo do s¹du musi byæ prawem do s¹du
w rozs¹dnym terminie. Nie jest to tylko problem
Polski, powiedzia³bym, ¿e jest to problem ogólno-
œwiatowy. S¹ kraje, gdzie sytuacja jest gorsza, no
ale to nie jest ¿adne pocieszenie. Ten problem jest

wynikiem ca³ego splotu okolicznoœci. Myœlê, ¿e na
niedostateczn¹ sprawnoœæ postêpowania wp³ywa
znaczny wzrost liczby spraw w s¹dach. To jest
efekt zwiêkszenia, a w³aœciwie ci¹g³ego zwiêksza-
nia kognicji s¹dów. I tak jak w roku 1989, ostat-
nim roku PRL, do s¹dów wp³ynê³y dwa miliony
spraw, to w roku 2008 wp³ynê³o ich ponad jede-
naœcie milionów. Konstytucja ustanawia bardzo
wysokie standardy: w ka¿dej sprawie s¹d powi-
nien byæ w dwóch instancjach. Mo¿e s¹ to zbyt
wysokie standardy. Doprawdy nie wiem, czy
sprawa dotycz¹ca wykroczenia polegaj¹cego na
nieuprz¹tniêciu œniegu z chodnika powinna byæ
rozpatrywana przez dwie instancje s¹dowe. Kie-
dyœ, przed wojn¹, w takich sprawach orzeka³ sta-
rosta i by³o to zupe³nie dobre rozwi¹zanie. A dziœ
jest nieustaj¹ca tendencja do zwiêkszania kogni-
cji s¹dów. Na przyk³ad teraz w Sejmie jest projekt
ustawy o zmianie ustawy o komornikach, w któ-
rym siê proponuje, ¿eby ka¿dy d³u¿nik móg³ skar-
¿yæ do s¹du rozstrzygniêcie komornika o kosz-
tach egzekucji, a wiêc znowu dwie instancje s¹do-
we. Tych spraw mog¹ byæ dziesi¹tki tysiêcy rocz-
nie. A przecie¿ je¿eli bêdziemy dok³adali s¹dom
spraw, to sprawnoœæ postêpowania bêdzie siê po-
garsza³a.

Niezale¿nie od tego jest kwestia organizacji
w s¹dach, rada tutaj nie ma praktycznie ¿adnych
mo¿liwoœci, bo administracja s¹dów i nadzór nad
t¹ administracj¹ le¿y w gestii rz¹du, konkretnie
w gestii ministra sprawiedliwoœci i podleg³ych mu
agend. Próbuje siê dokonaæ reform w tym kierun-
ku, z tym ¿e – obym nie by³ z³ym prorokiem – jak
czytam te projekty, które w³aœnie zosta³y wypra-
cowane w ministerstwie, to wydaje mi siê, ¿e one
id¹ akurat w odwrotnym kierunku. Proponuje siê
w nich, na przyk³ad, zwiêkszyæ kompetencje dy-
rektora s¹du w ten sposób, ¿e prezes s¹du by³by
prze³o¿onym i pracodawc¹ tylko sêdziów, referen-
darzy s¹dowych i asystentów sêdziów, natomiast
prze³o¿onym s³u¿bowym i pracodawc¹ wszyst-
kich innych pracowników s¹dów, urzêdników
s¹dowych, pracowników obs³ugi by³by dyrektor
s¹du. Taki dualizm i dwuw³adza w s¹dach
w moim przekonaniu spowoduje skokowe pogor-
szenie sprawnoœci dzia³ania s¹dów i wieczne kon-
flikty miêdzy prezesem s¹du a dyrektorem s¹du.
Oczywiœcie wzrosn¹ mo¿liwoœci Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, które bêdzie rozjemc¹, ale
z punktu widzenia sprawnoœci postêpowania nie
s¹ to dobre pomys³y.

My mamy tylko mo¿liwoœci opiniodawcze, nie-
mniej chcê powiedzieæ, ¿e w ostatnich kilku la-
tach wp³yw w s¹dach jest opanowywany, global-
nie rzecz bior¹c, to znaczy nie zwiêkszaj¹ siê za-
leg³oœci, a najwiêksze trudnoœci s¹ w Warszawie
i w innych wielkich miastach, gdzie dochodz¹ je-
szcze trudnoœci kadrowe, i to dotycz¹ce nie tylko
sêdziów, ale i urzêdników, ci¹g³a fluktuacja po-
woduje, ¿e kadra nie jest tak dobra, jak powinna
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byæ, ale jest to konkurencja wielkomiejskiego
rynku pracy. A na pracê s¹dów niestety patrzy siê
przede wszystkim przez pryzmat tych s¹dów wiel-
komiejskich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy s¹ jeszcze pytania do pana przewodni-
cz¹cego?

Bardzo proszê, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Nawi¹zuj¹c do tego, co powiedzia³ pan przewo-

dnicz¹cy à propos iloœci spraw, ja chcia³bym tylko
uzyskaæ ewentualne potwierdzenie, czy prawd¹
jest, ¿e jeœli chodzi o wskaŸnik liczby sêdziów na
dziesiêæ tysiêcy mieszkañców, to Polska nale¿y do
czo³ówki – mamy du¿o wiêcej sêdziów ni¿ na przy-
k³ad Francja czy Wielka Brytania, czy Niemcy.
Czy nie jest przypadkiem tak, ¿e przyczyna zaleg-
³oœci le¿y nie tyle w szczup³oœci kadr, co czasami
w b³êdnym procedowaniu?

Ja jako praktyk spostrzeg³em tak¹ dziwn¹ ma-
nierê, panuj¹c¹ od paru lat, ¿e ka¿dy s¹d obecnie
po wp³ywie byle jakiej sprawy ma ambicje do wzy-
wania do uzupe³nienia rzekomych braków for-
malnych, mimo ¿e one nie s¹ w istocie brakami
formalnymi. Na przyk³ad w prostej sprawie
o stwierdzenie nabycia spadku s¹d domaga siê
sprecyzowania, czy w sk³ad spadku wchodzi go-
spodarstwo rolne. Wtedy ja jako adwokat odpo-
wiadam, ¿e skoro adwokat nic na ten temat nie
napisa³, to jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e nie wchodzi.
Ale takie wzywanie przez s¹d do usuniêcia rzeko-
mych braków to przecie¿ zupe³nie zbyteczna pra-
ca. Dawniej tego nie by³o, sk³ada³o siê pozew i s¹d
wyznacza³ od razu termin rozprawy, a w tej chwili
niestety przebiega to tak, jak powiedzia³em.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:

Tak, co do tej ostatniej kwestii, mo¿e takiej stri-
cte prawniczej, to rzeczywiœcie takie wezwanie
jest ca³kiem niepotrzebne, bo przecie¿ s¹d w spra-
wie o stwierdzenie nabycia spadku musi odebraæ
zapewnienie spadkowe, wiêc tak czy owak spad-
kobierców bêdzie s³ucha³ i wtedy sam mo¿e to
ustaliæ. Zapewne s¹dowi chodzi o przyspieszenie
postêpowania i dokonanie ustaleñ przed rozpra-
w¹, ¿eby potem nie by³o potrzeby odraczania, je-
¿eli na rozprawie siê oka¿e, ¿e jest niepewna spra-
wa co do tego gospodarstwa. Ale oczywiœcie to nie
jest brak formalny.

Co do liczby sêdziów, to rzeczywiœcie, sêdziów
w Polsce jest du¿o, to jest liczba siêgaj¹ca dziesiê-
ciu tysiêcy we wszystkich s¹dach, to jest prawie
trzy razy wiêcej ni¿ w okresie miêdzywojennym,
z tym ¿e, jak powiedzia³em, i spraw jest nieporó-
wnywalnie wiêcej. By³oby na pewno ³atwiej utrzy-
maæ etos œrodowiska sêdziowskiego, gdyby liczba
sêdziów by³a mniejsza. Zawsze ³atwiej jest zape-
wniæ ten wysoki etos moralny i profesjonalny, jak
œrodowisko jest mniejsze, ni¿ jak jest du¿e. No ale
spraw jest bardzo du¿o, dlatego rzeczywiœcie jest
trochê wiêcej sêdziów na dziesiêæ tysiêcy miesz-
kañców ni¿ w Niemczech czy we Francji, i bez po-
równania wiêcej ni¿ w Wielkiej Brytanii, ale te¿
i kognicja jest wiêksza. Zapewne mo¿na by i w Pol-
sce oddaæ sprawy rodzinne takim jugendamtom,
wtedy sêdziowie rodzinni nie obrywaliby w me-
diach za rozstrzygniêcia w sprawach rodzinnych
i mog³oby byæ mniej sêdziów. Mo¿na by te¿ zmie-
niæ konstytucjê, i zapewne dobrze by siê sta³o,
gdyby drobne wykroczenia odesz³y z kognicji
s¹dów, a przynajmniej wystarcza³aby pewna kon-
trola w drugiej instancji. Ale na razie jest, jak jest.
I w takiej sytuacji, jak jest tysi¹c spraw rocznie na
sêdziego, to nie ma mo¿liwoœci zmniejszania licz-
by stanowisk. Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie
d¹¿y do wygaszania stanowisk, chocia¿ ma takie
mo¿liwoœci, ale uwa¿am, ¿e czyni s³usznie, bo to
odby³oby siê kosztem sprawnoœci postêpowania.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pañstwo senatorowie nie maj¹ wiêcej pytañ.

Ale ja jeszcze zadam pytanie.

Senator Krystyna Bochenek:
Pan przewodnicz¹cy zaznaczy³ tu kilkakrotnie,

¿e do s¹dów nap³ywa bardzo du¿o spraw, ³¹cznie
z takimi sprawami jak ta dotycz¹ca wykroczenia
polegaj¹cego na nieodgarnianiu œniegu z chodni-
ka, któr¹ by³ pan uprzejmy opisaæ. Chcia³abym
zapytaæ, w jakim procencie zdaniem pana prze-
wodnicz¹cego mo¿na by zleciæ za³atwianie tych
drobnych spraw, które trafiaj¹ do s¹du, innym or-
ganom?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Nie potrafiê oszacowaæ procentu, bo to by wy-

maga³o analizy spraw, i powiem jeszcze, ¿e nieste-
ty wymaga to zmiany konstytucji, dlatego ¿e pro-
blem tkwi w tym, ¿e konstytucja z kwietnia
1997 r. stanowi, ¿e wymiar sprawiedliwoœci spra-
wuj¹ tylko s¹dy i w ka¿dej sprawie musz¹ byæ co
najmniej dwie instancje, mo¿e byæ wiêcej, ale
dwie instancje to konstytucyjny standard. Tak ¿e
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dokonanie zmian w tej kwestii uzale¿nione jest od
ewentualnej zmiany konstytucji. Niemniej jednak
takie prace mo¿na podj¹æ, ja spróbujê dokonaæ
tego si³ami rady s¹downictwa i przekazaæ odpo-
wiedŸ na piœmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeœlimo¿na, tobardzobymprosi³a, inie chodzimi

o jakieœ konkretne liczby, tylko o dane szacunkowe
na temat tego, ¿e ta procedura przed³u¿a siê ze
wzglêdu na nap³yw tych drobnych spraw, prawda?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:

To s¹ ró¿nego rodzaju sprawy, na pewno wykro-
czenia. Pewne sprawy odchodz¹ od s¹dów. Jest
w tej chwili na przyk³ad, przy tych sprawach, o któ-
rych pan senator wspomnia³, o stwierdzenie naby-
cia spadku, mo¿liwoœæ za³atwiania tych spraw
w notariacie, z tym, ¿e to troszeczkê wiêcej kosztu-
je. Poza tym ludzie s¹ przyzwyczajeni do s¹dów,
wiêc wnosz¹ do s¹dów, a nie mo¿na odmówiæ…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

A potem narzekaj¹, ¿e siê sprawa przed³u¿a.
Dziêkujê bardzo.
Jeœli pan przewodnicz¹cy by³by uprzejmy, to

prosi³abym o tak¹ informacjê.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Moja wypowiedŸ jest nastêpstwem wypowiedzi

pana przewodnicz¹cego dotycz¹cej zwiêkszania
kognicji s¹dów. Jak pamiêtam, czêstokroæ by³o tak,
¿e kiedy poszerzano kognicjê s¹dów, to u¿ywano ar-
gumentacji, ¿e takie s¹ standardy unijne, ¿eby po-
szerzaæ kognicjê, i ¿e o prawach obywatelskich
w ka¿dym przypadku winny decydowaæ s¹dy.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski: Co jest nieprawd¹.)

No w³aœnie. Ale z wypowiedzi pana przewodni-
cz¹cego wynika, ¿e w innych krajach o takich bar-
dzo delikatnych sprawach, jak sprawy rodzinne,
decyduj¹ inne organy. Czy nie uwa¿a pan przewo-
dnicz¹cy, ¿e dopuszczano siê czasami nadu¿yæ,
twierdz¹c, ¿e zwiêkszanie kognicji s¹dów to potrze-
ba chwili i ¿e wynika to ze standardów unijnych?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:

Panie Senatorze, to przekracza moje kompe-
tencje, ale zgodzê siê, bo sam czêsto zastanawiam
siê, czytaj¹c o standardach unijnych, czy nie ma
zbyt wielkiej sk³onnoœci do, powiedzmy, podpie-
rania siê tymi standardami, i to nie tylko, je¿eli
chodzi o sprawy kognicji s¹dów, ale generalnie
w przypadku wprowadzania pewnych rozwi¹zañ
ustawowych. Jest taka sk³onnoœæ do wspierania
siê standardami unijnymi dla wzmocnienia uza-
sadnienia, ale nie w¹tpiê, ¿e zarówno Sejm, jak
i Wysoki Senat bacz¹ na to, jaka jest rzeczywi-
stoœæ i takie nadu¿ycia z powo³ywaniem siê na
standardy unijne nie przechodz¹ w parlamencie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Przewo-

dnicz¹cy!
Mnie chodzi o reprezentowanie stron przed

s¹dem przez prawników, generalnie adwokatów,
powiedzmy tak ogólnie. S¹dy bardzo czêsto od-
rzucaj¹ wnioski o ustanowienie pe³nomocnika
z urzêdu. Podstawow¹ argumentacj¹ jest wtedy
to, ¿e sprawa ma nieskomplikowany charakter.
Zg³osi³o siê jednak do mojego biura kilka osób,
którym te wnioski w³aœnie z tego wzglêdu zosta³y
odrzucone. I nastêpnie w uzasadnieniu wyroku
czy w uzasadnienia postanowienia pojawia³a siê
informacja, ¿e strona nie sprecyzowa³a wniosku,
¿e nie sprecyzowa³a tego czy tamtego w sposób
poprawny, i wyrok by³ niekorzystny. Czy pan
przewodnicz¹cy móg³by to w jakiœ sposób sko-
mentowaæ? Dziêkujê.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Tak, Panie Senatorze. Nie chcia³bym tutaj

udzielaæ porad prawnych… Oczywiœcie, ¿e s¹dom
zdarzaj¹ siê ró¿nego rodzaju uchybienia. Mog¹ siê
te¿ zdarzaæ uchybienia, je¿eli chodzi o zwolnienie
od kosztów s¹dowych. Osobiœcie najchêtniej
w ogóle bym wyprowadzi³ z s¹dów sprawê zwol-
nienia od kosztów s¹dowych, bo to te¿ jest przy-
k³adem nadmiernej kognicji s¹dów. Dlaczego
o zwolnieniu od kosztów s¹dowych ma decydo-
waæ s¹d? To w zasadzie sprzeciwia siê takiej pryn-
cypialnej zasadzie równoœci stron, bo oto jedn¹ ze
stron s¹d zwalnia od kosztów, a druga strona mu-
si p³aciæ. Tak wiêc, ¿e tak powiem, z mocy dyskre-
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cjonalnej w³adzy s¹du ³amie siê równoœæ s¹dów.
W moim przekonaniu by³oby najlepiej, gdyby to
organ administracji samorz¹dowej czy organ po-
mocy spo³ecznej decydowa³ o tym, za kogo trzeba
op³aciæ te koszty s¹dowe, i on by to op³aca³, potem
taka osoba zwolniona od kosztów s¹dowych przy-
chodzi³aby do s¹du z adwokatem, a s¹d by w ogóle
nie wnika³, czy ta osoba zas³uguje na zwolnienie
od kosztów, czy nie zas³uguje. Dopóki jest takie
rozwi¹zanie, jakie jest, ¿e ta decyzja nale¿y do
s¹du, to s¹dy musz¹ siê borykaæ z tym proble-
mem. A bardzo czêsto wnioski o zwolnienie od ko-
sztów s¹dowych s¹ nadu¿ywane i sk³adane przez
osoby, które maj¹tkowo stoj¹ ca³kiem nieŸle i nie
zas³uguj¹, mówi¹c wprost, na zwolnienie od kosz-
tów s¹dowych. Organ pomocy spo³ecznej dzia³a-
j¹cy w gminie czy nawet w powiecie mia³by zape-
wne pe³niejsz¹ informacjê ni¿ s¹d o faktycznej sy-
tuacji materialnej takiej osoby i te decyzje mia³y-
by mniejszy margines omy³ek ni¿ rozstrzygniêcia
s¹dowe. Na odmowê zwolnienia od kosztów s¹do-
wych przys³uguje œrodek zaskar¿enia. Nic poza
tym nie mogê powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma ju¿ pytañ, wiêc zamykam tê czêœæ na-

szej procedury i przechodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusjê.
Zapisa³ siê pan senator Ryszard Bender.
Proszê uprzejmie.
Czy ktoœ jeszcze chce zabraæ g³os?
Pan senator Zbigniew Cichoñ zabierze g³os jako

drugi.

Senator Ryszard Bender:
Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie! Pano-

wie, bo ¿adnej z kole¿anek nie widzê…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-

szam bardzo, ale ja jestem.)
(Weso³oœæ na sali)
A, przepraszam… Ale pani marsza³ek jest tutaj

z urzêdu…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Te¿ jes-

tem kole¿ank¹.)
…a szeregowych nie dostrzegam.
(Weso³oœæ na sali)
Nie obradowalibyœmy, gdyby pani nie mog³a tu

z nami byæ.
Ale przejdŸmy do rzeczy, do meritum sprawy.

Chcê rzeczywiœcie wyraziæ zadowolenie dotycz¹ce
tego dog³êbnego przedstawienia spraw wi¹¿¹cych
siê z funkcjonowaniem Krajowej Rady S¹downi-
ctwa, o czym pan prezes mówi³, oraz wiêkszoœci
konstatacji. Powiedzia³ pan prezes, ¿e rada dba

o to, a¿eby nie ulegaæ w³adzy zewnêtrznej; rozu-
miem, ¿e przede wszystkim w³adzy rz¹dowej. To
dobrze, bo przecie¿ ile w tych w³adzach gdzieœ siê
pochowa³o, poukrywa³o, a potem wyp³ynê³o jako
zupe³nie inne postacie, choæby tajnych wspó³pra-
cowników S³u¿by Bezpieczeñstwa; nawet mini-
sterialne stanowiska sprawuj¹. To bardzo, bardzo
wa¿ne, ¿eby takiej w³adzy, tej czy innej, z takimi
ludŸmi, nie ulegaæ.

Wspomnia³ te¿ pan prezes, ¿e rada stara siê nie
ulegaæ mediom, scilicet opinii publicznej. To ju¿
by³oby troszkê problematyczne, tutaj mo¿na by-
³oby polemizowaæ.

Ale wrócê do kwestii pierwszej. Chcia³bym za-
pytaæ, czy jest ju¿ osi¹gniête, czy rzeczywiœcie
uda³o siê za spraw¹ rady pozbyæ siê z zespo³ów
s¹dowych ludzi, którzy w przesz³oœci ulegali a¿ do
bólu dawnemu komunistycznemu nadaniu, ludzi
o przesz³oœci mo¿e ju¿ nie kapepowskiej, ale pepe-
rowskiej, nie mówi¹c ju¿ o pezetpeerowskiej. Czy
rada postulowa³a odsuniêcie niektórych sêdziów
ze wzglêdu na ich zale¿noœæ od dawnego zbrodni-
czego systemu komunistycznego? Czy dotyczy³o
to wielu sêdziów, czy jednego sêdziego? Bo nieraz
jest tak, kiedy przemawia pan prezes S¹du Najwy-
¿szego, ¿e gdy takie pytania padaj¹, nie zawsze
uzyskujemy adekwatn¹ do nich odpowiedŸ. Czy
rada zajmowa³a jakieœ stanowisko co do tego?

Pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego z pocz¹t-
ków transformacji, jak to siê mówi, Adam Strzem-
bosz, stwierdzi³, ¿e s¹dy same siê oczyszcz¹.
Z czasem przyzna³, i s³owem, i w druku, ¿e myli³
siê i ¿e tak siê nie sta³o. A wiêc by³bym wdziêczny
za stwierdzenie, w jakiej mierze, mo¿e przynaj-
mniej symbolicznej, to oczyszczenie, ¿e tak okreœ-
lê, ju¿ jest za nami.

Uleg³oœæ mediom. To jest rzeczywiœcie pro-
blem, ¿eby nie podlegaæ presji medialnej. Wiemy,
jak one na nas wp³ywaj¹. Znam ksi¹¿kê, która
mówi o mediotach. Do nich zalicza autor ka¿dego,
tak¿e i siebie, bo ka¿dy w jakimœ promilu, jak on
uwa¿a, mediom ulega. Nie da rady, musi ulec. Ale
niekiedy te media podnosz¹ sprawy istotne. Sam
czyta³em, ¿e w niektórych s¹dach s¹ takie sytua-
cje, ¿e osoby bez doœwiadczenia, m³odzi, dziew-
czêta i ch³opcy rozstrzygaj¹ w sprawach zwi¹za-
nych z problematyk¹ seksualn¹. Dobrze, dzisiaj
ju¿ jest wczeœniejszy, ¿e tak powiem, kontakt
z tym problemem i mo¿e to jeszcze uda³oby siê
zrozumieæ, ale gdy takie m³ode osoby decyduj¹
o rozwodach czy o rentach, to ju¿ jest sprawa
trudniejsza. A s¹ jeszcze bardziej pogmatwane ¿y-
ciowo sprawy, wynikaj¹ce choæby z wieku ludzi.
Czy nie mo¿na i czy nie nale¿a³oby nawet wprost
wymagaæ, aby takie sprawy rozpatrywali sêdzio-
wie z pewnym doœwiadczeniem ¿yciowym, a nie
tacy m³odziutcy?

Druga kwestia co do nieulegania mediom. Me-
dia podnios³y tak¹ sprawê, i bardzo s³usznie, któ-
ra bulwersuje chyba wszystkich nas Polaków,
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a któr¹ nasza pani senator Mielewczyk wraz ze
stowarzyszeniem, jakiemu patronuje, niejedno-
krotnie ju¿ porusza³a. Chodzi o to, co siê dzieje
w miejscowoœci Jedwabno na Mazurach. Chodzi
o pani¹ Trawn¹, która teraz siê nazywa Trawny.
Ona wyjecha³a z kraju, nie p³aci³a podatków, a te-
raz próbuje odzyskaæ stan posiadania.

Drodzy Pañstwo, wiem o tym, bo tak siê sk³ada,
¿e mnie zawsze ciekawi³y tamte strony i nawet
kiedyœ w dawnych latach wêdrowa³em tamtêdy,
mam znajomych wokó³ gminy Jewabno – istnieje
te¿ Jedwabne. A wiêc tu s¹ stare zasz³oœci, Mazu-
rzy wêdrowali… I ta nazwa zosta³a do koñca woj-
ny, Niemcy jej nie zmienili. To te¿ pewnie dziêki
tym ludziom, oni byli przywi¹zani do nazwy i jej
nie zmieniono. Teraz spoœród tych osób zosta³y
ju¿ bardzo nieliczne, ale jeszcze kilka czy kilkana-
œcie lat temu by³o ich wiêcej – wiadomo, czas robi
swoje, odchodz¹ w œwiat doskonalszy – i ich de-
nerwuje, ¿e taka osoba bêdzie dwukrotnie wyna-
grodzona, bo gdy wyjecha³a, dosta³a w Niemczech
odszkodowanie, a teraz tutaj wróci³a i znów s¹d
polski w aurze s¹dowej poprawnoœci przyzna³ jej
tamten obszar i zabudowania. Ci ludzie, którzy
w dobrej wierze tam poszli, zostali tam osiedleni
przez w³adze polskie, teraz maj¹ uciekaæ. A prze-
cie¿ tu wchodz¹ w grê chyba zwyczajne sprawy,
jak zasiedzenie, niep³acenie podatków. To by wy-
starczy³o. A ta sprawa kilkakrotnie by³a w S¹dzie
Najwy¿szym i S¹d Najwy¿szy to zaakceptowa³.

Ja, Panie Prezesie, Panie Przewodnicz¹cy, te¿
siê rzeczywiœcie dziwiê, bo S¹d Najwy¿szy jest jak-
by Ÿrenic¹ oka prawniczego. Ale sam wiem, co do
sprawy wspomnianej tutaj, gdy zadawa³em panu
pytanie, ¿e S¹d Najwy¿szy cztery razy rozpatry-
wa³, bo nie móg³ dociec kwestii za pierwszym, dru-
gim ani trzecim razem, czy Jerzy Urban, którego
nazwa³em Goebbelsem stanu wojennego, by³ nim
czy nie by³… Cztery razy w S¹dzie Najwy¿szym,
kilkanaœcie razy w s¹dach, wtedy one siê nazywa-
³y wojewódzkimi, apelacyjnymi, ró¿nie. Sprawa
trwa³a trzynaœcie lat. To kompromituje, tak myœ-
lê, system s¹dowy w Polsce, czyni go jakimœ uleg-
³ym wobec tej sytuacji, jaka tworzy siê wraz z na-
szym wejœciem do struktur przysz³ej Unii Euro-
pejskiej, i w zwi¹zku z tym wywo³uje w spo³eczeñ-
stwie jakieœ uczucie podleg³oœci…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze
tylko minutka, Panie Senatorze.)

Dobrze. Wiem, ¿e ma pani zawsze uprzejmoœæ
przypominania mi… Traktujê to jako uprzejmoœæ,
a nie jako odwrotnoœæ tego wyrazu. O, i ju¿ ta mi-
nutka pewnie prawie minê³a, pewnie mam jakieœ
piêædziesi¹t sekund.

Chcê w zwi¹zku z tym powiedzieæ, ¿e tutaj coœ
trzeba zrobiæ, aby zw³aszcza S¹d Najwy¿szy, ale
i inne nasze s¹dy bra³y pod uwagê interesy naro-
du polskiego, pañstwa polskiego, wagê opinii

publicznej, w tym tak¿e mediów, które chyba
w dobrym rozumieniu s¹ bezradne, nie wiedz¹, co
czyniæ. Jak to siê dzieje, ¿e ktoœ, kto nie op³aca po-
datków, ktoœ, komu inni zasiedzieli te rzeczy zgo-
dnie z prawem obowi¹zuj¹cym w ca³ej Europie,
a mo¿e i w wiêkszej czêœci œwiata – a teraz nie mo-
g¹ byæ posiadaczami – w³aœnie mo¿e zostaæ posia-
daczem? I taki ktoœ, czyli pani Trawna zostaje
uhonorowana materialnie po raz drugi – bo pier-
wszy raz tam w Niemczech – teraz z mocy prawa
polskiego. Coœ trzeba zrobiæ, mo¿e rada s¹downi-
cza bêdzie tutaj mog³a swoje, jak najlepiej rozu-
miane, trzy grosze do³o¿yæ. Skoñczy³em.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê za dyscyplinê czasow¹, Panie

Senatorze.
I zapraszam senatora Zbigniewa Cichonia.
Czy jeszcze ktoœ poza tymi senatorami, którzy

zapisali siê do g³osu, zechce wzi¹æ udzia³ w dys-
kusji?

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Przewodnicz¹cy! Wyso-

ka Izbo!
Z uwag¹ wys³ucha³em sprawozdania pana sê-

dziego, który wskaza³ na to, ¿e wymiar sprawiedli-
woœci, zgodnie z konstytucyjn¹ zasad¹, ma mono-
pol na sprawowanie kontroli nad sprawiedliwoœci¹
w Polsce i ma siê cieszyæ przymiotem niezawis³oœci,
i ¿e Krajowa Rada S¹downictwa pilnie strze¿e owej
niezawis³oœci. Ja chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na
czynniki, które w konkretnych przypadkach decy-
duj¹ o tym, czy mamy do czynienia z prawdziwie
niezawis³ym sêdzi¹, czy nie. Oczywiœcie jest to
przede wszystkim kwestia osobowoœci sêdziego.
I uwa¿am, ¿e w programach szkolenia w ramach
aplikacji sêdziowskiej na to g³ównie powinien byæ
k³adziony nacisk, albowiem nauczyæ siê przepisów,
które siê czêsto zmieniaj¹, dzisiaj mo¿na dosyæ
szybko i niekoniecznie w trybie szkolenia aplikan-
ckiego, bo jest masa komentarzy, masa podrêczni-
ków, jest powszechnie dostêpna baza Ÿróde³ prawa,
¿e wspomnê choæby o programie „Lex” czy innych
programach. W zwi¹zku z tym najwa¿niejsza jest
osobowoœæ sêdziego. I to powinno byæ g³ównie
przedmiotem szkolenia w czasie zajêæ aplikacyj-
nych, tak ¿ebyœmy wychowali sêdziego humanistê,
sêdziego prawdziwie niezawis³ego, a nie tylko in¿y-
niera prawa, który doskonale siê pos³uguje formal-
nymi tekstami obowi¹zuj¹cego prawa, zw³aszcza
z pomoc¹ ca³ego dodatkowego wyposa¿enia techni-
cznego, jakie mu dzisiaj daje komputeryzacja, in-
formatyzacja.

Poza tym uwa¿am, ¿e powinniœmy zwolniæ sê-
dziów od uci¹¿liwego obowi¹zku, tak jak wspomi-
na³ pan przewodnicz¹cy, rozstrzygania kwestii
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spadkowych, chocia¿by takich, jak zwi¹zane
z tym, czy zwolniæ stronê od kosztów postêpowania
s¹dowego, czy nie. W tej chwili, proszê zwa¿yæ, na-
wet je¿eli analizujemy orzecznictwo S¹du Najwy¿-
szego, to przecie¿ gros rozstrzygniêæ dotyczy nie
meritum spraw, czyli jakichœ problemów z zakresu
prawa materialnego, tylko kwestii procesowych,
a w zasadzie bardzo czêsto zawê¿onych do kwestii
kosztów. Ustawa o kosztach s¹dowych, licz¹ca
prawie dwieœcie artyku³ów, zaczyna byæ najwa¿-
niejsz¹ ustaw¹ w stosowaniu prawa. Jest to swoje-
go rodzaju absurd. To, co ma byæ tylko narzê-
dziem, instrumentem zapobiegaj¹cym ewentual-
nemu pieniactwu, bo temu generalnie s³u¿y insty-
tucja kosztów s¹dowych, dodatkowo jeszcze zasi-
leniu bud¿etu pañstwa z myœl¹ o funkcjonowaniu
wymiaru sprawiedliwoœci, staje siê czymœ bardzo
czêsto najwa¿niejszym i nie tylko w wymiarze inte-
lektualnym, ale tak¿e czasowym zaczyna najbar-
dziej poch³aniaæ s¹d.

Ma³o tego, zaczyna dochodziæ do sytuacji,
o czym pan przewodnicz¹cy równie¿ wspomnia³,
¿e niektóre s¹dy, chc¹c przesun¹æ na drugi plan
rozstrzyganie merytoryczne, bo przecie¿ ono jest
najtrudniejsze, czêsto w sposób instrumentalny
podchodz¹ do stosowania tej¿e ustawy o kosztach
s¹dowych i a¿eby sprawy w ogóle nie rozpoznaæ,
stosuj¹ ró¿nego rodzaju procedury, zmierzaj¹ce
do pozbycia siê sprawy ju¿ na etapie wstêpnym.
Wystarczy przecie¿ na przyk³ad odmówiæ stronie
zwolnienia od kosztów s¹dowych i sprawê, jak to
siê mówi kolokwialnie, ma siê z g³owy, bo strona
nie zostanie zwolniona od kosztów s¹dowych,
a w zwi¹zku z tym bardzo czêsto nie bêdzie ju¿
prowadzi³a tej sprawy przed s¹dem.

Ja uwa¿am, ¿e w ogóle kwestiê kosztów s¹do-
wych nale¿a³oby przemyœleæ. To jest równie¿ uwa-
ga do nas jako parlamentarzystów. Przypomnê, ¿e
s¹ pañstwa, w których w ogóle nie ma kosztów
s¹dowych, i jakoœ siê wymiar sprawiedliwoœci nie
zawali³, aczkolwiek bior¹c pod uwagê tendencje
pieniacze w naszym spo³eczeñstwie, mo¿na dojœæ
do wniosku, ¿e chyba jednak jakaœ zapora w po-
staci kosztów s¹dowych powinna istnieæ. Ja przy-
pomnê chocia¿by rozwi¹zania francuskie. We
Francji w ogóle nie ma kosztów s¹dowych. Gdy
rozmawiam z kolegami prawnikami, czy to sê-
dziami, czy adwokatami, z Francji i mówiê na te-
mat kosztów sadowych, to oni w ogóle nie s¹
w stanie tego zrozumieæ i na koniec dyskusji bar-
dzo czêsto pada z ich strony pytanie o to, czy
w Polsce nie istniej¹ podatki, czy ludzie nie p³ac¹
podatków. Ja mówiê: s¹ ró¿nego rodzaju podatki.
Wtedy oni pytaj¹: to w takim razie dlaczego trzeba
jeszcze op³acaæ jakieœ koszty s¹dowe? Dla nich to
jest sprawa zupe³nie nie do pojêcia. Tak ¿e warto
czasami równie¿ ten aspekt mieæ na uwadze, roz-
strzygaj¹c pewne zagadnienia.

Wreszcie kwestia tego, czy nadmiernie nie roz-
szerzono kognicji, czyli zakresu rozpoznawanych
przez s¹dy spraw. Rzeczywiœcie w tej chwili jest to
chyba nadmierne rozci¹gniêcie czasami na zu-
pe³nie b³ahe, drugorzêdne sprawy, przyk³adem
jest chocia¿by ta przys³owiowa kwestia nieod-
œnie¿enia chodnika. Trzeba by siê tu zastanowiæ
nad zmian¹ w konstytucji i powierzeniem ewen-
tualnie tej roli innym organom, pozas¹dowym, al-
bowiem rzeczywiœcie w wiêkszoœci krajów euro-
pejskich tak to funkcjonuje, aczkolwiek – to trze-
ba dodaæ – organom wyposa¿onym w atrybuty
s¹dowe. Proszê pañstwa, bo to nie do koñca tak
jest, jak siê czasami zdarza, ¿e siê usi³uje o sto
osiemdziesi¹t stopni odwróciæ rozwi¹zania w Unii
Europejskiej, a w zasadzie, bym powiedzia³, w ra-
mach Rady Europy. Ja przypominam o istnieniu
art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka,
który mówi o tym, ¿e w sprawach cywilnych i kar-
nych powinna istnieæ droga s¹dowa. W zwi¹zku
z tym, je¿eli nawet przeka¿emy pewn¹ liczbê tych
spraw do organów, które nie bêd¹ zwane s¹dami,
to te organy powinny byæ jednak wyposa¿one we
wszelkie atrybuty niezawis³ego s¹du. Pamiêtamy
chocia¿by sprawê, któr¹ niedawno przegraliœmy
w Strasburgu, dotycz¹c¹ izb morskich, kiedy to
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu orzek³, ¿e izby morskie nie spe³niaj¹ wymogów
s¹du. Mog³yby one istnieæ, gdyby by³y wyposa¿o-
ne we wszystkie atrybuty niezawis³oœci, myœlê
o kwestii kadencyjnoœci albo na przyk³ad do¿y-
wotniego sprawowania funkcji przez cz³onka izby
morskiej, kwestii jego niepodleg³oœci okreœlonym
urzêdom itd.

Przestrzegam równie¿ przed tym, ¿ebyœmy nie
popadli w drug¹ skrajnoœæ i nie doszli do wniosku,
¿e da siê tak gremialnie wy³¹czyæ z zakresu dzia³a-
nia s¹dów wiele spraw i powierzyæ je innym insty-
tucjom, które bêd¹ w tych sprawach orzeka³y. Ow-
szem, mo¿na te sprawy powierzyæ, ale wszystkie
inne instytucje, gdyby mia³y orzekaæ w sprawach
o charakterze cywilnym czy odpowiedzialnoœci
karnej, musz¹ byæ wyposa¿one w atrybut nieza-
wis³oœci, bo jest to wymóg z art. 6 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka, która w ramach insty-
tucji ochrony praw cz³owieka zaistnia³a du¿o
wczeœniej ani¿eli wszystkie inne rozwi¹zania, przy-
jête przez Uniê Europejsk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-

drzejewskiego, apotempanasenatoraPiesiewicza.

Senator Piotr Andrzejewski:
Obywatelski projekt konstytucji, potwierdzony

podpisem przez oko³o pó³tora miliona obywateli,
by³ swego rodzaju pionierskim ewenementem
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w konstytucyjnych rozwi¹zaniach europejskich,
a mo¿e i œwiatowych. W ramach trójpodzia³u
w³adz stwierdza³, i¿ w³adzê s¹dow¹ w Rzeczypo-
spolitej Polskiej pe³ni¹ sêdziowie, nie s¹dy, sê-
dziowie. Jest to nawi¹zanie do bardzo starej tra-
dycji, nie chcê siê do niej odwo³ywaæ, gdzie do w³a-
dzy sêdziów przywi¹zuje siê wiêksz¹ wagê ni¿ do
wszystkich innych instytucji demokratycznego
pañstwa.

Uwa¿aliœmy i, prowadz¹c ten dzia³, uwa¿a³em
osobiœcie, po aplikacji sêdziowskiej, po zdaniu eg-
zaminu sêdziowskiego, ¿e to w³aœnie, zw³aszcza
w kszta³towaniu nowego ³adu demokratycznego
w Polsce, jest szczególny wyró¿nik dla stanu sê-
dziowskiego, ale i zobowi¹zanie. �renic¹ oka de-
mokratycznego spo³eczeñstwa, wcielaj¹cego bar-
dzo podstawowe, fundamentalne zasady moral-
noœci i porz¹dku prawnego, jest prawo i sprawied-
liwoœæ, oczywiœcie nie w aspekcie formacji, do któ-
rej nale¿ê, tylko w takim aspekcie, o jakim mówi³
przy okazji uroczystoœci zwi¹zanych ze zjazdem
w Krakowie ksi¹dz arcybiskup Dziwisz. Odwo³ujê
siê te¿ do przes³ania, które tam zosta³o zawarte,
a które jest przes³aniem adresowanym nie tylko
do ludzi sprawuj¹cych w³adzê ustawodawcz¹,
wykonawcz¹, ale zw³aszcza do ludzi sprawu-
j¹cych w³adzê s¹downicz¹. Za krótkie jest to prze-
mówienie, ¿eby cytowaæ to wspania³e wyst¹pie-
nie, wyg³oszone w Bazylice Mariackiej.

Wydaje mi siê, ¿e to zobowi¹zanie jest i powin-
no byæ realizowane przynajmniej przez tê forma-
cjê samorz¹dow¹, ¿eby nie powiedzieæ – bo to za-
czyna ju¿, z przykroœci¹ to stwierdzam, nabieraæ
pejoratywnego znaczenia – korporacjê. To nie jest
korporacja. To jest jedna z czêœci spo³eczeñstwa
obywatelskiego, nie wiem, czy najwa¿niejsza, ta
korporacja w pozytywnym znaczeniu tego s³owa,
któr¹ reprezentuje pan przewodnicz¹cy sêdzia.

Tym bardziej wa¿ne jest przyjrzenie siê, jak dzi-
siaj stan sêdziowski kszta³tuje autorytet prawa
i sprawiedliwoœci dla spo³eczeñstwa demokraty-
cznego. A mo¿emy mieæ zastrze¿enia. �renic¹
wolnoœci, odpowiedzialnoœci i stabilnoœci nieza-
le¿nego, niepodleg³ego pañstwa polskiego jest
niew¹tpliwie niezawis³oœæ sêdziowska. Nie mo¿e
to byæ jednak niezawis³oœæ niekontrolowana i do-
wolna, nie mo¿e to byæ niezawis³oœæ, która jest po-
za wszelk¹ kontrol¹ spo³eczn¹, nie mo¿e to byæ
niezawis³oœæ rodz¹ca nieodpowiedzialnoœæ. I ta-
kie orzeczenia jak orzeczenie, uchwa³a S¹du Naj-
wy¿szego z grudnia 2007 r., która mówi o tym, ¿e
sêdziowie, jeœli nawet byli zbrodniarzami w to-
gach, a tak ich oceniamy, bo ³ami¹c zasadê nieza-
wis³oœci, pope³niali przestêpstwo najgroŸniejsze,
mianowicie zale¿noœci w orzecznictwie od w³adzy
politycznej… Mam tu oficjaln¹ informacjê o tym,
jak pan wiceminister Kostrzewa czy jak pan mini-
ster sprawiedliwoœci – nie wstydzono siê tego –

przeprowadza³ odprawy z sêdziami, tu, w gmachu
na ówczesnej ulicy Œwierczewskiego, na których
miêdzy innymi pada³y s³owa, które trzeba jako
memento przypominaæ, ze wstydem, ale przypo-
minaæ: „Towarzysze, pamiêtajcie, wyroki s¹dowe
s¹ form¹ dialogu w³adzy ze spo³eczeñstwem.
W tym szczególnym okresie nie mog¹ one byæ ³a-
godne”. I takie dyrektywy formu³owa³ minister
sprawiedliwoœci, który przecie¿ ma tylko admini-
strowaæ sam¹ instytucj¹ s¹dów, ale wara mu od
wp³ywania na orzecznictwo sêdziów.

Ale dzisiaj mamy orzeczenia paru sk³adów sê-
dziowskich – zanim zosta³o to skorygowane, trwa-
³o to przez tyle lat – uniewinniaj¹ce zbrodniarzy
z kopalni „Wujek”. Czy ci sêdziowie w jakimœ sen-
sie w swojej niezawis³oœci zmienili swoje pogl¹dy?
Bo wydali b³êdne orzeczenie. A orzeczenie S¹du
Wojewódzkiego w Warszawie, wydane teraz, nie-
dawno, w sprawie Rywina? Sk³ad sêdziowski,
znakomici sêdziowie, ³¹cznie chyba z przewodni-
cz¹cym wydzia³u, wbrew k.p.k., który mówi, ¿e
udzia³ czynnika spo³ecznego jest obligatoryjny,
odmawia zrealizowania wniosku fundacji helsiñ-
skiej, ¿eby procesowi, jego praworz¹dnoœci przy-
gl¹da³ siê przedstawiciel spo³eczny delegowany
przez fundacjê helsiñsk¹. Czy s¹dy maj¹ coœ do
ukrycia? Czy przeszkadzamy wymiarowi spra-
wiedliwoœæ? I uzasadnienie: nie le¿y to w interesie
wymiaru sprawiedliwoœci. Orzeczenie to zosta³o
przez s¹d drugiej instancji uchylone.

Czy ci sêdziowie nie powinni korygowaæ w ja-
kimœ sensie niezawis³oœci sêdziowskiej i czy sa-
morz¹d sêdziowski nie powinien mieæ instrumen-
tów pozwalaj¹cych na przypominanie o tym i ko-
rygowanie takiego sposobu wykonywania tej nie-
zawis³oœci? Nie wiem, stawiam pytanie. Bo tak sa-
mo jak wolnoœæ, niezawis³oœæ musi mieæ pewne
granice.

To wszystko to s¹ wyzwania, wyzwania bardzo
powa¿ne, stoj¹ce przed mo¿e najwa¿niejsz¹ kor-
poracj¹, najwa¿niejszym, jaki mamy w demokra-
tycznym spo³eczeñstwie, samorz¹dem zawodo-
wym. Dziêkuj¹c za sprawozdanie, ¿yczê panu
przewodnicz¹cemu, ¿eby i te poruszone kwestie
znalaz³y wyraz w pracy samorz¹du. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
ZapraszampanasenatoraKrzysztofaPiesiewicza.
Czy jeszcze ktoœ siê zg³asza?
Piotr Zientarski.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zabieram g³os przede wszystkim dlatego, ¿e…

nie dlatego, ¿e mam jakieœ zastrze¿enia do spra-
wozdania. Chcê raczej powiedzieæ, ¿e w zwichro-
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wanej przestrzeni politycznej, zwichrowanej prze-
strzeni aksjologicznej, na jakimœ zakrêcie, na któ-
rym, mam takie poczucie, znajduje siê demokra-
cja, ale to mówiê nie tylko o Polsce, demokracja,
która poszukuje nowych dróg w zwi¹zku z nowy-
mi technologiami… Akurat mam kontakt z lu-
dŸmi, którzy pracuj¹ naukowo nad zagadnie-
niem: filozofia prawa a nowe technologie. To s¹
bardzo z³o¿one sprawy, z których konsekwencji
my, zabiegani ludzie nie do koñca zdajemy sobie
sprawê. Pan senator Andrzejewski wyg³osi³ prze-
mówienie, z którym siê zgadzam, tylko moim zda-
niem ono ju¿ trochê tr¹ci myszk¹. My jesteœmy
ju¿ w zupe³nie nowej przestrzeni cywilizacyjnej
i to niestety nie zawsze przestrzeni, któr¹ mo¿emy
uznaæ za sympatyczn¹ albo za tak¹, o której myœ-
limy jako o platformie, na której jesteœmy i która
nas prowadzi w jak¹œ jasn¹, czyteln¹, piêkn¹
przysz³oœæ, gdzie ta wolnoœæ, w której funkcjonu-
jemy, da nam rzeczywiœcie oczekiwane owoce.

I chcê powiedzieæ, ¿e pan senator Andrzejewski
mówi³ o tym, o czym od lat, znaj¹c siê jeszcze z opo-
zycji, mówiliœmy. ¯e dosyæ tego manipulowania
przez polityków sêdziami, ¿e niezawis³oœæ sêdziow-
ska jest zagro¿ona, bo oto politycy… itd., itd. Ja
bym siê dzisiaj obawia³ o niezawis³oœæ z innego
punktu widzenia. Niezawis³oœæ to jest równie¿ nie-
zawis³oœæ od g³upoty, niezawis³oœæ od populizmu,
niezawis³oœæ od jednego s³usznego punktu widze-
nia, niezawis³oœæ od koniunkturalizmu, niezawis-
³oœæ od tak zwanego s³usznego g³osu ludu, nieza-
wis³oœæ od pogardy dla empatii, niezawis³oœæ od
lekcewa¿enia godnoœci cz³owieka, niezawis³oœæ od
mody i trendów. Dlaczego o tym mówiê? Poniewa¿
mam nieodparte poczucie, ¿e od kilku lat jesteœmy
w rêkach ró¿nych osób, które, nie zawsze bêd¹c
przygotowanymi do rozumienia wymiaru spra-
wiedliwoœci, w ramach populizmów, ró¿nych mód
i trendów chc¹ dokonywaæ rewolucji.

Proszê pañstwa, wymiar sprawiedliwoœci to
m¹drzy sêdziowie niezawiœli. Ale wymiar spra-
wiedliwoœci to równie¿ oskar¿yciel i obroñca, to
pe³nomocnik po jednej stronie i pe³nomocnik po
drugiej stronie. ¯aden s¹d, nawet najm¹drzejszy,
nie da sobie rady bez tej wypracowanej przez lata
kontradyktoryjnoœci procesu. Dlaczego siê oba-
wiam? Poniewa¿ mamy now¹ ustawê o Krajowej
Szkole S¹downictwa, mamy now¹ ustawê o pro-
kuraturze, mamy ci¹gle nowelizowan¹ ustawê
o tak zwanych zawodach prawniczych. Czy te
wszystkie ustawy prowadz¹ nas w lepsz¹ przy-
sz³oœæ i daj¹ wiêksz¹ pewnoœæ niezawis³oœci
i m¹droœci s¹du? Nie krytykujê tych ustaw. Tylko
czy wszyscy powa¿nie siê zastanowili nad tym,
czy te ustawy, które czêsto by³y dyktowane nie
przez m¹droœæ rz¹dz¹cych, ale przez wielkie tytu-
³y gazetowe, prowadz¹ nas do wielkiego s¹downi-
ctwa?

Proszê pañstwa, w tym roku w Warszawie na
aplikacjê adwokack¹, czyli na aplikacjê, która ma
doprowadziæ prawników do sali s¹dowej, gdzie
maj¹ pomagaæ ludziom swoj¹ m¹droœci¹ i przygo-
towaniem, przyjêto dwa tysi¹ce osób. Nie ma ta-
kiej ludzkiej si³y, która by ich przygotowa³a do za-
wodu. A to s¹ ludzie, do których bêdzie przycho-
dzi³ obywatel ze swoimi najpowa¿niejszymi pro-
blemami ¿yciowymi. Bo nam siê mo¿e wydawaæ,
¿e co to za sprawa – skoro my siedzimy tu, w Sena-
cie i tu s¹ wielkie problemy: polityka, tarcza anty-
rakietowa, wielkie zagadnienia ekonomiczne – ¿e
ktoœ przychodzi ze spraw¹ o w³adzê rodzicielsk¹.
I czy ci ludzie, te dwa tysi¹ce osób, bêd¹ przygoto-
wani pod wzglêdem m¹droœci, wiedzy prawniczej,
etyki? Dlaczego znowu jakaœ organizacja chce le-
karzy, ¿e tak powiem, przewracaæ i mówi, ¿e spe-
cjalizacja ma byæ na studiach? To znaczy ¿e po
studiach od razu do operacji mózgu, tak? Czy my
sobie zdajemy sprawê, my politycy, pod jakim jes-
teœmy ciœnieniem, ¿e nie potrafimy podejmowaæ
decyzji m¹drych dla ludu, dla ludzi w przysz³oœci?
Oni nie musz¹ wiedzieæ, ¿e te decyzje podejmuje-
my w ich perspektywicznym interesie, a nie in sta-
tu nascendi, bo s¹ s³upki poparcia. Dwa tysi¹ce
osób w Warszawie na aplikacji. A ile jest w Polsce?
Kto ma ich szkoliæ? Wynajmuj¹ sale gimnastycz-
ne i hale, ¿eby robiæ wyk³ady. A oni nie maj¹ za-
trudnienia w kancelariach. Kto to wymyœli³? Nikt
nie s³ucha³ tych doœwiadczonych ¿yciowo, bo nie
mia³ w tym ¿adnego interesu. A ostrzegali.

Drugi problem. Tworzymy ustawê oddzielaj¹c¹
prokuraturê od uk³adów politycznych. Idziemy
w nieznane. Ja nie krytykujê tej ustawy, ale je¿eli
j¹ tworzymy, to pamiêtajmy, ¿e tu znowu musi byæ
nie tylko znajomoœæ prawa, ale i m¹droœæ, musimy
tam kierowaæ m¹drych ludzi. Czy wytwarzamy
mechanizmy do tego, ¿eby ci, którzy o losach poje-
dynczych obywateli… Bo jest tak, ¿e je¿eli siê ju¿
nie wierzy w s¹d, to pozostaje tylko modlitwa. Co
siê dzia³o w PRL? Dlaczego by³y te tysi¹ce ludzi
w koœcio³ach? Bo nie wierzono ju¿ w ¿adn¹ spra-
wiedliwoœæ, gdziekolwiek. Czy zdajemy sobie spra-
wê, dok¹d my idziemy? Stawiam pytanie. Robiê to
w obecnoœci sprawozdawcy Krajowej Rady S¹do-
wnictwa, która wype³nia swoje funkcje w trudnych
okolicznoœciach, poniewa¿ efekty tego bêd¹ za
piêæ, szeœæ, siedem lat. Coœ trzeba zrobiæ.

Krajowa szko³a s¹downictwa. Dobrze. Ale ja
pytam, czy naprawdê jest porz¹dku, ¿eby w³adza
wykonawcza od pocz¹tku wi¹za³a ze sob¹ tych
m³odych ludzi w jakikolwiek sposób? Bo to orga-
nizuje ministerstwo. I to nie jest pomys³ tej forma-
cji, która rz¹dzi, to by³ wczeœniejszy pomys³.

(Senator Ryszard Bender: Unia Europejska
odchodzi od monteskiuszowskiego podzia³u
w³adzy.)

Ja tylko stawiam pytania. Czy robimy wszy-
stko… Proszê pañstwa, w g³êbokim PRL –
w 1970 r., 1971 r. – zaczyna³em aplikacjê s¹dow¹.
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Nawet tam by³o wtedy tak, ¿e nie musia³em podpi-
sywaæ listy. Mia³em patrona, zapraszano mnie do
pokoju narad, dawano mi akta do domu, bo budo-
wano we mnie, m³odym odpowiedzialnoœæ i w spo-
sób mentalny przygotowywano mnie… Czy ja
znam dzisiaj odpowiedzi na te pytania? Nie.
Wiem, ¿e jesteœmy na gigantycznym zakrêcie. Je-
szcze raz podkreœlam: niezawis³oœæ od g³upoty, od
populizmu, od jednego s³usznego punktu widze-
nia, od koniunkturalizmu, od sonda¿y, od g³osu
tak zwanego ludu nie wiadomo sk¹d, od pogardy
dla empatii, od lekcewa¿enia godnoœci cz³owieka,
od mód i trendów.

I ostatnie uwagi. Zróbmy wszystko, ¿eby tam
na salach s¹dowych, w tych najdrobniejszych
sprawach, gdy na wokandzie jest po jedenaœcie,
piêtnaœcie spraw, po obu stronach proceso-
wych… ¿eby sêdziowie to byli naprawdê ludzie,
którym stworzyliœmy szansê, bo daliœmy im w³a-
dzê decydowania o losach pojedynczego cz³owie-
ka. Musimy nad tym pracowaæ, bo coœ tu zaczy-
na… W jaki sposób opanowaæ te tysi¹ce ludzi,
którzy otrzymaj¹ zielone legitymacje adwokac-
kie? Samorz¹d nie mo¿e podj¹æ odpowiedzialno-
œci za ich dzia³anie, a przecie¿ oni maj¹ takie mo¿-
liwoœci… I tu pozostawiê kropeczki. Nikogo nie
os¹dzam, nikomu nic nie zarzucam. Ale myœmy
siê chyba troszeczkê pogubili.

I na koniec refleksja, uwaga do Krajowej Rady
S¹downictwa. Komisja praw cz³owieka i prawo-
rz¹dnoœci obecnie ma jeszcze dodatek – jest te¿
komisj¹ petycji. Chodzi mi tu o ten potê¿ny zakres
kognicji s¹dowej w Polsce, on jest zdecydowanie
za du¿y. I to jest nie tylko tak, ¿e jest za du¿y, bo
jest za du¿y… To te¿ obni¿a rangê ³añcucha, togi,
wszystkiego. Czy przypadkiem przez to nie mo¿na
by³oby przejœæ tak, ¿e Krajowa Rada S¹downictwa
stworzy³aby zespó³ praktyków, naukowców, który
da³by mo¿liwoœæ podjêcia przez nas jakiejœ inicja-
tywy ustawodawczej – gdyby to z³o¿yæ do naszej
komisji – ¿eby jednak rozpocz¹æ prace nad okraja-
niem tej kognicji… Na przyk³ad ten pomys³ z nota-
riuszami, którzy mog¹ w tej chwili stwierdzaæ pra-
wa do spadku, to jest ta droga, to jest ta droga.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Prze-

wodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa!
Po tak p³omiennym wyst¹pieniu mojego szano-

wnego kolegi trudno mi przemawiaæ, tym bar-

dziej, ¿e pewne myœli, którymi chcia³em siê po-
dzieliæ, ju¿ pad³y i oczywiœcie nie bêdê ich powta-
rza³. Ta dyskusja rzeczywiœcie ma wymiar nie tyl-
ko dyskusji nad sprawozdaniem, ale jest przy-
czynkiem do takiej szerszej debaty na temat wy-
miaru sprawiedliwoœci, dobra wymiaru sprawied-
liwoœci i jego funkcjonowania.

Na pewno Krajowa Rada S¹downictwa dba o to,
¿eby zawód sêdziego istotnie by³ koron¹ zawodów
prawniczych. Ale to nie mo¿e byæ tylko has³o, nie
mo¿e tak byæ tylko z nazwy. Jeœli to jest korona, to
tych sêdziów nie mo¿e byæ za du¿o, ci sêdziowie
musz¹ godnie zarabiaæ i musi byæ autentyczne
parcie z innych zawodów, parcie dobrych prawni-
ków do zawodu sêdziego jako ukoronowania ka-
riery prawniczej. Ale tak nie jest i jak do tej pory te
wszystkie rozwi¹zania czy wiêkszoœæ z nich nie-
stety nie id¹ w tym kierunku.

Oczywiœcie zakres kognicji s¹dów jest za du¿y.
Ale ja ju¿ w niektórych rozmowach, bardziej lub
mniej formalnych, s³ysza³em, ¿e nawet bez zmia-
ny konstytucji mo¿na by stworzyæ instytucjê sê-
dziego pokoju czy coœ w tym rodzaju. Przecie¿ pa-
miêtamy kolegia do spraw wykroczeñ. One nie
cieszy³y siê dobr¹ s³aw¹, ale przecie¿ w pewnym
okresie by³a mo¿liwoœæ zaskar¿enia orzeczenia
kolegium do s¹du pierwszej instancji. Ta zaskar-
¿alnoœæ by³a niewielka procentowo. Kolegia za³at-
wia³y, jak pamiêtam, po dwadzieœcia, trzydzieœci
spraw, wykroczeñ, a teraz s¹d za³atwia trzy, czte-
ry. Takie s¹ realia. Kiedy kolegia przesz³y do
s¹dów nast¹pi³a wielka zapaœæ. Ale przecie¿ wi-
dzimy pewne postêpy, ewidentne: rozwój techni-
ki, komputeryzacjê, ale tak¿e przydzielenie sê-
dziom do pomocy, czego kiedyœ nie by³o, referen-
darzy, asystentów sêdziów, wykwalifikowanych
prawników po egzaminie sêdziowskim. Nie zapo-
minajmy o tym. Liczba sêdziów by³aby olbrzymia,
gdyby i ich do³¹czyæ… Oczywiœcie nie maj¹ oni
mo¿liwoœci orzekania, chocia¿ tu na poparcie za-
s³uguje koncepcja ministerstwa, ¿eby na przy-
k³ad sprawy dotycz¹ce wpisów do rejestrów s¹do-
wych i KRS, ale tak¿e wpisów w ksiêgach wieczy-
stych, postêpowanie wieczystoksiêgowe… Czy
musi byæ sêdzia, który to wpisuje, skoro i tak jest
mo¿liwoœæ zaskar¿enia do s¹du? Pyta³em wicemi-
nistra Czajê i mówi³, ¿e czterystu sêdziów mo¿na
by by³o wyj¹æ z tej liczby, gdyby tê koncepcjê zrea-
lizowano. Ona jest, ¿e tak powiem, realizowana.

Ale to jest tylko jeden ma³y wycinek. A wykro-
czenia, drobne przestêpstwa itd.? Oczywiœcie zga-
dzam siê z tym, ¿e nie mo¿e byæ automatyzmu. Ale
sprawy gospodarcze… Bo to wynika³o chyba
z niew³aœciwego zorganizowania tego przez preze-
sa. Rzeczywiœcie – ja to wiem od sêdziów – w s¹dzie
nie by³o sprawiedliwoœci w obci¹¿eniu, by³ ma³y
wp³yw spraw do s¹dów gospodarczych, do wy-
dzia³ów gospodarczych i trzeba by³o ich przesu-
waæ. Teraz jest tak, ¿e sêdziowie gospodarczy za-
³atwiaj¹ na przyk³ad tylko rozwody – bo spotykam
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siê w praktyce z tak¹ sytuacj¹ – na przyk³ad tylko
to, w ogóle odchodz¹ od cywilistyki.

I dobrze – to jest to, nad czym dzisiaj bêdziemy
g³osowaæ – ¿e poszerzyliœmy art. 46 ust. 10 kodek-
su karnego tak, ¿e w sprawach karnych na wnio-
sek trzeba bêdzie zas¹dziæ pokrzywdzonym za-
doœæuczynienie i odszkodowanie. Niech sêdzio-
wie… Specjalizacja tak, ale nie zbyt w¹ska i nie
tak rutynowa, ¿e doprowadzi do tego, ¿e karnista
nie bêdzie mia³ pojêcia o cywilistyce. A przecie¿
odszkodowania, zadoœæuczynienie to jest cywili-
styka. I rozszerzamy uprawnienia i chcemy, ¿eby
zmniejszyæ liczbê spraw, ¿eby w procesie karnym
za³atwiæ problem cywilny, ¿eby ten pokrzywdzony
ju¿ nie musia³ obci¹¿aæ wydzia³u cywilnego i sta-
tystycznie zwiêkszaæ liczby spraw.

Oczywiœcie gdyby tak przyjrzeæ siê, ile jest tych
spraw du¿ych, wielkich, to naprawdê zastrasza-
j¹ce jest to, ¿e te sprawy drobne, formalne bardzo
czêsto… Oczywiœcie co do tych kosztów absolut-
nie zgadzam siê z panem senatorem mecenasem
Cichoniem. Absolutnie tak, nad tym trzeba by siê
zastanowiæ.

Jeœli my, jako ustawodawcy, bo przecie¿ mamy
inicjatywê ustawodawcz¹… S³usznie pani mar-
sza³ek zwróci³a siê do pana przewodnicz¹cego
o pewne sugestie ustawodawcze, o to, ¿eby przed-
stawiæ problem. Musimy mieæ te¿ pretensjê, ¿e
tak powiem, pro domo sua, bo to od nas rzeczywi-
œcie zale¿y, jak ustalimy procedury, które musz¹
byæ, i to jest ju¿ poma³u robione, odformalizowa-
ne, bo dosz³o do absurdów, o czym mówi³ mece-
nas Cichoñ. Nie mo¿e byæ tak, ¿e prekluzja dowo-
dowa uniemo¿liwia dochodzenie do prawdy tylko
dlatego, ¿e ktoœ nie przewidzia³, ¿e strona przeci-
wna wymyœli argument, który by³ w momencie
tworzenia pozwu nie do przewidzenia, i docho-
dz¹cy s³usznego roszczenia pozbawiony jest mo¿-
liwoœci otrzymania tego s³usznego roszczenia. Nie
mo¿e tak byæ. Jednak to jest wymiar sprawiedli-
woœci, a nie wymiar za³atwiania spraw. Uwa¿am,
¿e to te¿ bardzo wa¿na myœl. Bo zaufanie do
s¹dów to równie¿ satysfakcja z w³aœciwego prze-
prowadzenia postêpowania, a nie za³atwienie for-
malne sprawy. I wtedy oczywiœcie wp³ynie to na
szybkoœæ postêpowania itd., itd.

Przychylam siê równie¿ do tego, co powiedzia³
pan mecenas, pan senator Piesiewicz, ¿e adwoka-
tura by³a i myœlê, ¿e teraz te¿ jest, wspó³czynni-
kiem wymiaru sprawiedliwoœci. I jeœli bêdziemy
obni¿aæ ten pu³ap… Za moich czasów studia pra-
wnicze, ³¹cznie z zaocznymi, koñczy³o oko³o ty-
si¹ca piêciuset osób, a w tej chwili kilkanaœcie,
œrednio siedemnaœcie tysiêcy. Jak te iloœci mog¹
byæ wch³oniête przez zawody prawnicze? Zadajê
pytanie. Jeœli obni¿a siê ten poziom, to obni¿a siê
poziom ca³ego wymiaru sprawiedliwoœci. Bo po-
ziom adwokata wp³ywa na s¹d i odwrotnie: po-

ziom sêdziego podnosi poziom adwokatury. Tak
jest w praktyce, to s¹ s³u¿by zale¿ne. Tak ¿e po-
chylmy siê nad tym.

Uwa¿am, ¿e mamy bardzo du¿e pole do popisu,
jeœli chodzi o inicjatywy ustawodawcze w tym za-
kresie, i gdy to wykorzystamy, na wymiar spra-
wiedliwoœci bêdziemy mogli spojrzeæ zupe³nie
inaczej, bardziej swobodnie i krytycznie go recen-
zowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, informujê, ¿e

lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Czy pan przewodnicz¹cy chcia³by jeszcze za-

braæ g³os i ustosunkowaæ siê do wyst¹pieñ? To nie
jest obowi¹zek, tylko kwestia woli.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Mo¿e powiem w ten sposób: podzielam obawy

wyra¿one w przejmuj¹cym przemówieniu pana
senatora Piesiewicza i zgadzam siê z tym, co mó-
wi³ pan senator Zientarski.

Ale chcia³bym, czujê taki obowi¹zek, odnieœæ
siê do wypowiedzi pana senatora Bendera. Bo rze-
czywiœcie okres PRL to okres, powiedzia³bym,
wstydliwy równie¿ dla s¹downictwa polskiego.
Sytuacja s¹downictwa, jaka by³a, wszyscy wiemy
i ona wynika³a z realiów ustrojowych. Wówczas
niezawis³oœæ sêdziowska by³a czymœ w ogóle po-
dejrzanym. Obowi¹zywa³a zasada jednolitoœci
w³adzy pañstwowej, co polega³o w istocie na tym,
¿e pe³nia w³adzy nale¿a³a do partii, a s¹dy mia³y
byæ ramieniem partii stosuj¹cym œrodki przymu-
su. Z tym, ¿e prawda jest taka, ¿e oczywiœcie byli
sêdziowie dyspozycyjni, ale mo¿na by³o równie¿
utrzymaæ niezawis³oœæ sêdziowsk¹. Ja jestem sê-
dzi¹, proszê pañstwa, od blisko czterdziestu lat.
To prawda, ¿e po pó³ roku s¹dzenia odsuniêto
mnie od spraw karnych, ¿e jak pod koniec lat sie-
demdziesi¹tych by³a propozycja, ¿ebym przewo-
dniczy³ wydzia³owi rodzinnemu, to powiedziano,
¿e nie dajê gwarancji socjalistycznego oddzia³y-
wania na rodzinê. Ale nigdy nie zdarzy³o siê, ¿eby
ktoœ odwa¿y³ mi siê powiedzieæ, jak mam orzekaæ
w sprawie.

(Senator Ryszard Bender: Kwestia osobowoœci
– mówimy ja i pan Cichoñ.)

By³bym nieuczciwy, gdybym powiedzia³, ¿e
zdarzy³ siê taki przypadek. Inna sprawa, ¿e obser-
wowa³em kolegów, co do których uwa¿a³em, ¿e
nie powinni byæ sêdziami. I zgadzam siê z tym, ¿e
zacny prezes Strzembosz w 1990 r. pope³ni³ b³¹d
polegaj¹cy chocia¿by na tym, ¿e nie by³o instru-
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mentów do samooczyszczenia siê przez sêdziów.
Ten b³¹d zosta³ pope³niony. Inna sprawa, ¿e we-
ryfikacja sêdziów niekoniecznie musia³aby do-
prowadziæ do jakichœ nadzwyczajnych rezulta-
tów. Mieliœmy przecie¿ weryfikacjê w prokura-
turze i w tej chwili, mimo tego, kondycja proku-
ratorów jest jakby gorsza ni¿ kondycja sêdziów,
tak ja to oceniam. Tak ¿e nie w tym rzecz. Minê³o
dwadzieœcia lat od 1989 r. i uwa¿am, ¿e Krajowa
Rada S¹downictwa nie ma mo¿liwoœci powrotu
do tej kwestii. Zreszt¹ nast¹pi³a zmiana pokole-
niowa. Powiem szczerze, ¿e osobiœcie znam je-
den przypadek sêdziego, który ze wzglêdu na
orzeczenia sprzed 1989 r. nie powinien orzekaæ,
ale nie mogê nawet powiedzieæ, o kim myœlê, bo
przecie¿ nie mam ¿adnych instrumentów. Pro-
szê pañstwa, nast¹pi³a zdecydowana zmiana
pokoleniowa. Przecie¿ od czasu powo³ania Kra-
jowej Rady S¹downictwa w 1990 r. wystêpowa-
liœmy do prezydentów i prezydenci powo³ali po-
nad dziesiêæ tysiêcy nowych sêdziów, wiêc prak-
tycznie w s¹dach wszystkich szczebli, z wyj¹t-
kiem S¹du Najwy¿szego, s¹ ju¿ sêdziowie nowe-
go pokolenia, a S¹d Najwy¿szy podlega³ weryfi-
kacji. Od 1 lipca 1990 r. powo³ano ca³kowicie
nowy sk³ad S¹du Najwy¿szego, a w jego Izbie
Karnej znalaz³y siê tylko trzy osoby z poprzed-
niego sk³adu S¹du Najwy¿szego.

Co do poszczególnych wyroków, o których
mówi³ pan senator Andrzejewski, to nie chcê siê
wypowiadaæ. Panowie senatorowie mog¹ wyroki
s¹dowe krytykowaæ, ale mnie jako sêdziemu to
nie uchodzi. Powiem jednak, ¿e akurat w przy-
padku sprawy pani Trawny stanowisko s¹dów
oceniam jako trafne. Je¿eli chodzi o Niemców
zamieszkuj¹cych obszary, które Polska uzyska-
³a po roku 1945, to ich maj¹tek przeszed³ na
rzecz pañstwa polskiego i sprawa jest zamkniê-
ta. Problem jest z ludnoœci¹ polsk¹ czy, powie-
dzmy, s³owiañsk¹, która naby³a obywatelstwo
polskie po II wojnie œwiatowej i w zwi¹zku z tym
nie utraci³a maj¹tków. To dotyczy równie¿ Ma-
zurów. Niestety – tu pewno jest wina pañstwa
polskiego – mimo ¿e niew¹tpliwie s¹ oni etnicz-
nymi Polakami, a przynajmniej S³owianami, to
po swoich doœwiadczeniach wybrali niemiec-
koœæ i opuszczali Polskê w ró¿nych okresach.
Z tymi, którzy, opuszczaj¹c Polskê, zrzekli siê
maj¹tku, nie ma problemu. Ale je¿eli ktoœ wyje-
cha³ z Polski, a nawet naby³ inne obywatelstwo,
to przecie¿ nie jest powód do tego, ¿eby go po-
zbawiaæ prywatnych praw maj¹tkowych. Gdyby
tak siê zachowa³y polskie s¹dy, by³oby to naru-
szenie elementarnych standardów cywilizacyj-
nych.

(Senator Ryszard Bender: To jest zasiedzenie
w dobrej wierze, Panie Przewodnicz¹cy. Nic nowe-
go w…)

To ju¿ jest inna kwestia. Co do zasiedzenia to
jest wymóg posiadania w³aœcicielskiego. Nie tylko
jest potrzebny corpus, a wiêc w³adanie rzecz¹, ale
i animus, czyli wola posiadania w charakterze
w³aœciciela. I o ile siê orientujê, to osobom miesz-
kaj¹cym w tej nieruchomoœci zabrak³o tej woli,
czyli brakowa³o tego drugiego elementu. Oni nie
czuli siê samoistnymi posiadaczami, tylko najem-
cami pañstwa, a pañstwo w ogóle nie czu³o siê po-
siadaczem tej nieruchomoœci. Ale to jest konkret-
na sprawa. Ja przyjmujê krytykê. Ka¿dy ma pra-
wo do krytyki wyroków s¹dowych. Chcia³em tylko
powiedzieæ, czym siê kierowa³ s¹d. I w moim prze-
konaniu w interesie Polski jest to, ¿eby s¹dy orze-
ka³y równie¿ na korzyœæ obywateli innych pañ-
stw, nawet na korzyœæ tych, którzy odst¹pili od
polskoœci i przyjêli inne obywatelstwo, je¿eli wy-
maga tego prawo. Summa summarum to jest w³a-
œnie zgodne, w moim przekonaniu, z polsk¹ racj¹
stanu.

Z wypowiedzi pana senatora Cichonia i pana
senatora Piesiewicza wynika, ¿e bardzo wa¿n¹
spraw¹ jest to, ¿eby sêdziowie byli po prostu m¹d-
rzy. Wa¿na jest osobowoœæ sêdziego. My w Krajo-
wej Radzie S¹downictwa zdajemy sobie z tego
sprawê i podczas oceny kandydatów staramy siê
to mieæ na wzglêdzie. Wa¿na jest te¿ sprawa naj-
wy¿szych walorów etycznych, tej nieskazitelnoœci
charakteru. Skromne s¹ nasze mo¿liwoœci. Na
przyk³ad w przysz³ym miesi¹cu, 18 listopada, or-
ganizujemy konferencjê dla sêdziów powo³anych
w tym roku – tematem wprowadzaj¹cym bêdzie
w³aœnie etyka sêdziowska – bo uwa¿amy, ¿e, jak-
kolwiek przez wyk³ady nie mo¿na staæ siê cz³owie-
kiem etycznym, trzeba sêdziów uczuliæ na tê pro-
blematykê. Ja zreszt¹ myœlê, ¿e, ogólnie rzecz bio-
r¹c, poziom etyczny sêdziów jest wysoki, czasami
gorzej wygl¹da, powiedzia³bym, sprawa kultury,
zw³aszcza je¿eli chodzi o m³ode pokolenie. Ale to
nie dotyczy tylko sêdziów. Tak mi siê wydaje. Obe-
cnie m³ode pokolenie jest bardziej asertywne,
a ma mniej empatii, o której wspomina³ pan sena-
tor Piesiewicz. To jest problem wychowania w ogó-
le i problem wczeœniejszego wychowania – zanim
ci ludzie zostan¹ sêdziami – aplikantów nie tylko
s¹dowych, bo myœlê, ¿e przecie¿ w coraz wiêk-
szym stopniu sêdziowie bêd¹ siê rekrutowaæ
spoœród adwokatów, radców prawnych czy pro-
kuratorów. Zgadzam siê, ¿e ten kszta³t aplikacji
budzi w¹tpliwoœci. Ja sobie nie wyobra¿am, jak
w Warszawie te dwa tysi¹ce aplikantów, o której
to liczbie wspomnia³ pan senator Piesiewicz, bê-
dzie siê kszta³ciæ. Poza kszta³ceniem potrzebne
jest przecie¿ w³aœnie oddzia³ywanie, takie osobo-
woœciowe, patrona, a to, wydaje siê, mo¿e w ogóle
zanikn¹æ. Ja wszystkie wyra¿one tutaj obawy po-
dzielam. Zapewne jeszcze d³ugo bêdziemy siê
z tym borykali.

W zwi¹zku z tym to, o czym mówi³a pani mar-
sza³ek i co zaproponowa³ pan senator, przedsta-
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wiê Krajowej Radzie S¹downictwa. Myœlê, ¿e zaj-
miemy siê problemem, w jakim stopniu mo¿liwe
jest ograniczenie kognicji s¹dów, a rezultaty pra-
cy przedstawimy Wysokiemu Senatowi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Przypomnê, ¿e wyst¹pi³ pan przewodnicz¹cy

Krajowej Rady S¹downictwa Stanis³aw D¹brow-
ski i przedstawi³ nam informacjê o pracy Krajowej
Rady S¹downictwa.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹
z dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹downictwa w roku
2008.

Panie i Panowie Senatorowie, zarz¹dzam przer-
wê w obradach do godziny 12.00.

A po przerwie i po g³osowaniu nad uchwa³¹
w sprawie uczczenia 25. rocznicy mêczeñskiej
œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Jerzego Popie³uszki
bêd¹ g³osowania.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 28
do godziny 12 minut 00 )

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, w samo po³udnie wznawiam
obrady.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie uczczenia 25. roczni-
cy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Je-
rzego Popie³uszki.

Pañstwo Senatorowie, proszê o zajêcie miejsc.
Przypominam, ¿e jest to projekt uchwa³y okoli-

cznoœciowej, który zosta³ wniesiony przez grupê
senatorów. Tekst projektu uchwa³y zawarty jest
w druku nr 672, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 672O.

Pan senator Piotr Zientarski, sprawozdawca
Komisji Ustawodawczej, proszony jest o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

czej przedstawiæ Wysokiej Izbie sprawozdanie do-
tycz¹ce projektu uchwa³y w sprawie uczczenia
25. rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego
Ksiêdza Jerzego Popie³uszki.

Na wstêpie chcia³bym powiedzieæ, ¿e praca
w komisji przebiega³a bardzo zgodnie i ¿e popraw-
ki, które wypracowaliœmy, by³y wynikiem kon-

sensusu, a wiêc nie by³o potrzeby g³osowania nad
poszczególnymi wariantami. Wszystkie sformu³o-
wania i ca³a treœæ poprawki zosta³y przyjête je-
dnomyœlnie.

Chcia³bym teraz odczytaæ te dwie poprawki,
które jednoczeœnie stanowi¹ ca³¹ treœæ uchwa³y.

Tytu³ uchwa³y otrzymuje brzmienie: „w 25. ro-
cznicê mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego ksiêdza
Jerzego Popie³uszki”.

Treœæ uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce brzmie-
nie.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 25. rocznicê
mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego ksiêdza Jerze-
go Popie³uszki sk³ada ho³d Temu wielkiemu Pola-
kowi i patriocie, kapelanowi «Solidarnoœci» oraz
ludzi pracy, obroñcy ¿ycia nienarodzonych. G³o-
sz¹c zasadê «z³o dobrem zwyciê¿aj», przeciwsta-
wia³ siê On k³amstwu, nienawiœci i ob³udzie, za co
zosta³ bestialsko zamordowany przez funkcjona-
riuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL.

¯ycie i œmieræ ksiêdza Jerzego Popie³uszki bêd¹
dla nas zawsze symbolem wszystkiego, co w cz³o-
wieku najwiêksze i najœwiêtsze, czego musimy
broniæ i strzec, je¿eli chcemy ¿yæ w wolnym i spra-
wiedliwym pañstwie. Niech Jego ¿ycie bêdzie dla
pokoleñ Polaków wzorem, jak byæ wiernym Bogu
i OjczyŸnie.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przedstawicielem wnioskodawcy jest pan se-

nator Bohdan Paszkowski.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytania senatorowi sprawozdawcy albo przedsta-
wicieli wnioskodawców? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, stwierdzam, ¿e do g³osu nie

zapisa³ siê ¿aden mówca, a trzy osoby, pañstwo
senatorowie: Czes³aw Ryszka, Ma³gorzata Adam-
czak i Stanis³aw Zaj¹c…

A! Zg³asza siê pan senator, tak?
(G³os z sali: Nie.)
(Senator Tadeusz Gruszka: To jest przemówie-

nie do protoko³u.)
A nie, to te¿ do protoko³u.
(Rozmowy na sali)
To w takim razie czworo senatorów z³o¿y³o

przemówienia do protoko³u*.
W takim razie zamykam dyskusjê.
Wysoki Senacie, przystêpujemy do g³osowania

nad projektem uchwa³y w sprawie uczczenia 25.
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rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiê-
dza Jerzego Popie³uszki.

Przypominam, ¿e komisja przedstawi³a wnio-
sek o wprowadzenie poprawki do projektu.

W pierwszej kolejnoœci odbêdzie siê g³osowanie
nad poprawk¹, a potem nad ca³¹ uchwa³¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za przedstawion¹ poprawk¹. (G³osowanie nr 1)
Mo¿emy g³osowaæ nad uchwa³¹ w ca³oœci, wraz

z przyjêtymi poprawkami.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 2)
Uchwa³a zosta³a podjêta jednomyœlnie.

(Oklaski)
Dla porz¹dku, wobec wyników g³osowania,

stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w 25. rocz-
nicê mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego ksiêdza
Jerzego Popie³uszki.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej
Izbie Kontroli.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, przedstawi³a ona sprawozdanie, które jest
w druku nr 666Z.

Pan senator Janusz Sepio³ proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Do projektu ustawy wniesiono czterdzieœci sie-

dempoprawek.Jedn¹z tychpoprawekautor, sena-
tor Kleina, wycofa³ – to jest poprawka trzynasta
w zestawieniu wniosków. Poparcie wiêkszoœci ko-
misji uzyska³y nastêpuj¹ce poprawki: szósta, jede-
nasta, czternasta, szesnasta, dwudziesta pi¹ta,
trzydziesta ósma, czterdziesta, czterdziesta druga,
czterdziesta trzecia i czterdziestasiódma.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci jest pan senator

Dajczak.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W imieniu mniejszoœci komisji bardzo proszê

Wysok¹ Izbê o przyjêcie poprawek senatorów: Ro-
maszewskiego, Andrzejewskiego, Gruszki, Skur-
kiewicza i Dobrzyñskiego. S¹ to poprawki, które
prowadz¹ do tego, ¿e bardzo wa¿na instytucja dla
pañstwa demokratycznego, jak¹ jest niezale¿na
instytucja kontroli, utrzymuje swoj¹ niezale¿-
noœæ. W zwi¹zku z tym, proszê Wysok¹ Izbê
o przyjêcie tych poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Chcê powiedzieæ, ¿e w czasie dyskusji wnioski

o charakterze legislacyjnym z³o¿yli senatoro-
wie: Skurkiewicz, Dobrzyñski, Gruszka, Ro-
maszewski, Andrzejewski, Kleina, Sepio³ i Wit-
czak.

Czy któryœ z panów chcia³by zabraæ g³os? Nie.
Proszê pañstwa, mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania, w pierwszej kolejnoœci nad poprawkami,
a potem oczywiœcie nad ca³oœci¹ ustawy.

Najpierw przystêpujemy do g³osowania nad
wnioskiem senatora Wojciecha Skurkiewicza
o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za odrzuceniem ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 82 senatorów 33 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 3)
Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony.
Mo¿emy zatem g³osowaæ nad poprawkami.
Poprawka pierwsza wprowadza definicjê kon-

trolnej jednostki organizacyjnej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 83 senatorów 33 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga znosi przepisy dotycz¹ce au-

dytu zewnêtrznego NIK.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 senatorów 35 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 5)
Odrzucona.
Poprawka trzecia wy³¹cza z audytu zewnêtrz-

nego ocenê gospodarnoœci, celowoœci i rzetelno-
œci dokonywania wydatków ze œrodków publicz-
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nych oraz sposobu prowadzenia gospodarki fi-
nansowej. Jednoczeœnie wskazuje, ¿e audyt ze-
wnêtrzny nie mo¿e dotyczyæ dzia³alnoœci kon-
trolnej NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 senatorów 36 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 6)
Odrzucona.
(Senator Ryszard Bender: Zdrada!)
(Rozmowy na sali)
Poprawka czwarta ma na celu wy³¹czenie z ba-

dania audytu zewnêtrznego celowoœci dokonywa-
nych wydatków ze œrodków publicznych. Jedno-
czeœnie wskazuje, ¿e audyt zewnêtrzny nie mo¿e
dotyczyæ dzia³alnoœci kontrolnej NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 senatorów 36 g³osowa³o za, 50 – przeciw.

(G³osowanie nr 7)
Odrzucona.
Poprawka pi¹ta wy³¹cza z audytu zewnêtrzne-

go ocenê gospodarnoœci, celowoœci i rzetelnoœci
dokonywania wydatków ze œrodków publicz-
nych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 senatorów 37 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 8)
Odrzucona.
Poprawka szósta jednoznacznie wskazuje, ¿e

audyt zewnêtrzny nie mo¿e dotyczyæ dzia³alnoœci
kontrolnej NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma nakazuje przeprowadzenie

audytu zewnêtrznego przez zespó³ wy³oniony
spoœród podmiotów wskazanych przez kluby
poselskie i prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma pozwala audytorowi zewnê-

trznemu na wgl¹d do dokumentów wy³¹cznie
zwi¹zanych z przeprowadzanym audytem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

48 – przeciw. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta nak³ada na audytora ze-

wnêtrznego obowi¹zek przekazania sprawozda-
nia prezesowi NIK po up³ywie czternastu dni od
dnia zakoñczenia audytu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta znosi regulacjê dotycz¹c¹

powo³ywania wiceprezesów po zasiêgniêciu opinii
w³aœciwej komisji sejmowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta usuwa zbêdne powtórze-

nie przepisu dotycz¹cego trybu odwo³ywania wi-
ceprezesów NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za,

81 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 14)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta znosi przepisy dotycz¹ce

kadencyjnoœci wiceprezesów NIK.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Wykluczyliœmy w zwi¹zku z tym g³osowanie
nad poprawkami trzynast¹, czternast¹, piêtnast¹
i szesnast¹.

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹
siedemnast¹. Znosi ona regulacjê dotycz¹c¹ po-
wo³ywania cz³onków kolegium NIK po zasiêgniê-
ciu opinii w³aœciwej komisji sejmowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemnasta znosi nowy podzia³ je-

dnostek organizacyjnych NIK.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

49 – przeciw. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta zastêpuje wyrazy

„noœniki elektroniczne” wyrazami „informatyczne
noœniki danych”.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 18)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta znosi regulacjê, w myœl

której kontrolê przeprowadzaj¹ pracownicy bê-
d¹cy kontrolerami.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta pierwsza umo¿liwia kie-

rownikowi jednostki kontrolowanej wypowiedze-
nie siê odnoœnie do materia³ów dowodowych zgro-
madzonych przez kontrolera. Pozwala ona kon-
trolerowi przed sporz¹dzeniem wyst¹pienia po-
kontrolnego na zwrócenie siê do kierownika je-
dnostki kontrolowanej o z³o¿enie dodatkowych
wyjaœnieñ.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 20)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta druga umo¿liwia kiero-

wnikowi jednostki kontrolowanej wypowiedzenie
siê odnoœnie do materia³ów dowodowych zgroma-
dzonych przez kontrolera.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za,

52 – przeciw, 32 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 21)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami: dwudziest¹ trzeci¹, dwu-

dziest¹ siódm¹, dwudziest¹ ósm¹ i dwudziest¹
dziewi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Przywracaj¹ one
przepisy dotycz¹ce przedstawiania wyników kon-
troli w protokole kontroli, okreœlaj¹ zasady dzia³a-
nia komisji rozstrzygaj¹cej, a tak¿e sporz¹dzania
wyst¹pienia pokontrolnego. Ponadto umo¿liwiaj¹
kierownikowi jednostki kontrolowanej zg³oszenie
zastrze¿eñ do wyst¹pienia pokontrolnego, a dy-
rektorowi w³aœciwej jednostki kontrolnej dokony-
wanie zmian w wyst¹pieniu pokontrolnym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 22)
Proszê pañstwa, poprawki zosta³y odrzucone.
Teraz g³osujemy nad poprawk¹ dwudziest¹

czwart¹. Ma ona na celu usuniêcie przepisu po-
zwalaj¹cego na umieszczanie w wyst¹pieniu po-
kontrolnym oceny wskazuj¹cej na niezasadnoœæ
zajmowanego stanowiska lub pe³nienia funkcji
przez osobê odpowiedzialn¹ za stwierdzone nie-
prawid³owoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta pi¹ta ma na celu doprecy-

zowanie, ¿e prawo z³o¿enia zastrze¿eñ do wyst¹pie-
nia pokontrolnego przys³uguje w terminie dwudzie-
stu jeden dni od dnia jego przekazania kierowniko-
wi jednostki, a nie jednostce kontrolowanej.

Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta szósta powoduje, ¿e

cz³onkowie komisji rozstrzygaj¹cej bêd¹ powo³y-
wani spoœród kontrolerów kontrolnych jednostek
organizacyjnych NIK, a nie jednostki organizacyj-
nej NIK w³aœciwej w sprawach orzecznictwa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta ma na celu rezygnacjê

z precyzowania, ¿e pracownikami NIK s¹ kontro-
lerzy, a nie pracownicy nadzoruj¹cy lub wykonu-
j¹cy czynnoœci kontrolne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

52 – przeciw. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta pierwsza wprowadza

przepis, w myœl którego pracownikami NIK s¹
kontrolerzy oraz osoby zatrudnione na stanowis-
kach administracyjnych i obs³ugi.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

52 – przeciw. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta druga precyzuje, ¿e kon-

trolerem jest tak¿e prezes, wiceprezesi i dyrektor
generalny NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

52 – przeciw. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami trzydziest¹ trzeci¹ i trzydzie-

st¹ czwart¹ g³osujemy ³¹cznie. Przywracaj¹ one
mo¿liwoœæ mianowania pracownika nadzoruj¹ce-
go lub wykonuj¹cego czynnoœci kontrolne bez up-

rzedniego zawierania umowy o pracê, a tak¿e bez
zachowania wymogu aplikacji kontrolerskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

52 – przeciw. (G³osowanie nr 29)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzydziesta pi¹ta ma na celu usuniê-

cie przepisu, w myœl którego miêdzy innymi dy-
rektorzy i wicedyrektorzy biur s¹ zatrudniani na
podstawie umowy o pracê.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta szósta umo¿liwia od-

st¹pienie od naboru na stanowisko kontrolera
w drodze otwartego i konkurencyjnego postêpo-
wania kwalifikacyjnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

52 – przeciw. (G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta siódma okreœla dodatko-

we kryteria, jakie musz¹ spe³niaæ kontrolerzy
ubiegaj¹cy siê o stanowisko dyrektora kontrolnej
jednostki organizacyjnej NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta ósma ma na celu dopre-

cyzowanie terminu, od którego liczy siê up³yw ka-
dencji dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych
jednostek organizacyjnych NIK, skutkuj¹cy mia-
nowaniem tych osób na stanowisko doradców.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

3 – przeciw. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta ma na celu

zniesienie regulacji zabraniaj¹cej pracownikom
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NIK zawierania z podmiotami podlegaj¹cymi kon-
troli umów cywilnoprawnych, na mocy których
nabywaj¹ prawa na korzystniejszych warunkach
ni¿ powszechnie dostêpne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta ma na celu zastosowa-

nie jednolitej terminologii, jak¹ pos³uguje siê
ustawa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów ca³a Izba, 88 sena-

torów g³osowa³o za jednolit¹ terminologi¹. (G³o-
sowanie nr 35)

Poprawka czterdziesta pierwsza umo¿liwia
przeniesienie kontrolera do innej jednostki orga-
nizacyjnej NIK, a nie do innej kontrolnej jednostki
organizacyjnej NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta druga uzupe³nia jedn¹

z przes³anek wygaœniêcia stosunku pracy z miano-
wanym kontrolerem o uprawomocnienie siê wyroku
skazuj¹cego za umyœlne przestêpstwo skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 35 g³osowa³o za, 51 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Odrzucona.
Nad poprawkami czterdziest¹ trzeci¹ i czter-

dziest¹ siódm¹ g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ na celu
konsekwentne pos³ugiwanie siê pe³n¹ nazw¹ je-
dnostki organizacyjnej NIK.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 56 g³osowa³o za, 2 – przeciw,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 38)

Obie poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czterdziesta czwarta przesuwa datê

wygaœniêcia stosunku pracy wiceprezesów NIK
na dzieñ 1 stycznia 2013 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 87 senatorów 36 g³osowa³o za, 51 – przeciw.

(G³osowanie nr 39)
Odrzucona.
Nad poprawkami czterdziest¹ pi¹t¹ i czterdzie-

st¹ szóst¹ g³osujemy ³¹cznie. Usuwaj¹ one przepi-
sy przejœciowe dotycz¹ce wymogu posiadania ap-
likacji kontrolerskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

52 – przeciw. (G³osowanie nr 40)
Odrzucone.
I, proszê pañstwa, mo¿emy w tym momencie

przyst¹piæ do g³osowania nad podjêciem uchwa-
³y, nad ca³oœci¹.

Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

36 – przeciw. (G³osowanie nr 41)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Najwy¿szej Izbie Kontroli.

Punkt drugi porz¹dku obrad, Wysoki Sena-
cie: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredy-
towych.W przerwie odby³o siê posiedzenie Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która przy-
gotowa³a sprawozdanie po debacie, to jest druk
nr 657Z. A sprawozdanie przedstawi pan senator
Henryk WoŸniak. Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, wyra-
¿one w druku nr 657Z. Komisja, po rozpatrzeniu
na posiedzeniu w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.
wniosków zg³oszonych w toku debaty plenarnej
w dniu 20 paŸdziernika 2009 r. nad ustaw¹
o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredy-
towych, rekomenduje nastêpuj¹ce stanowisko.
Wysoki Senat raczy przyj¹æ wnioski zawarte
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w punktach: pierwszym, drugim, trzecim, czwar-
tym, pi¹tym, szóstym, siódmym, ósmym, dzie-
wi¹tym, dziesi¹tym oraz dwunastym, trzyna-
stym, czternastym, piêtnastym, szesnastym, sie-
demnastym, osiemnastym, dziewiêtnastym,
dwudziestym, dwudziestym pierwszym, dwudzie-
stym trzecim, dwudziestym czwartym, dwudzie-
stym pi¹tym, dwudziestym szóstym, dwudzie-
stym siódmym, dwudziestym ósmym, trzydzie-
stym i trzydziestym pierwszym. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wnioski w czasie dyskusji zg³osili senatorowie:

Kleina, WoŸniak, Owczarek i Banaœ.
Czy panowie chcieliby jeszcze zabraæ g³os?
Je¿eli nie ma chêtnych do zabrania g³osu, mo-

¿emy g³osowaæ nad poprawkami. Najpierw po-
prawki, a potem ca³oœæ ustawy.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza zmierza
do umo¿liwienia uprawnionym organom podej-
mowania wobec kas dzia³añ okreœlonych w usta-
wie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 55 g³osowa³o za, 32 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 42)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 43)
Przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do poprawienia czy-

telnoœci przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)
Przyjêta.
Poprawka czwarta wprowadza do ustawy prze-

pis nak³adaj¹cy na kasy i Kasê Krajow¹ obowi¹zki
w zakresie przeciwdzia³ania zjawisku prania bru-
dnych pieniêdzy.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 45)
Poprawka pi¹ta dodaje do przepisu upowa¿-

niaj¹cego brakuj¹ce wytyczne.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
A, jeszcze nie dziêkujê, chwileczkê…
Na 87 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta okreœla, ¿e funduszami w³as-

nymi kasy s¹ równie¿ za zgod¹ Komisji Nadzoru
Finansowego zobowi¹zania ze œrodków funduszu
stabilizacyjnego, oraz wprowadza ograniczenie tej
formy kapita³u w³asnego. Uzupe³nia ponadto
przepis upowa¿niaj¹cy o brakuj¹ce wytyczne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 60 g³osowa³o za, 28 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Przyjêta.
Poprawka siódma rozszerza zakres przedmioto-

wydzia³alnoœci, jak¹mo¿eprowadziækasakrajowa.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Przyjêta.
Poprawka ósma zwiêksza zakres obligatoryjnej

dzia³alnoœci kasy krajowej na rzecz poszczegól-
nych kas, a tak¿e wprowadza mo¿liwoœæ fakulta-
tywnych dzia³añ na rzecz kas i ich klientów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 senatorów 87 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 49)
Jednomyœlnie przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu zwiêkszenie

okreœlonego w przepisie wymiaru sk³adki.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 52 g³osowa³o za, 36 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
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Przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zmienia sposób wyboru

pe³nomocników reprezentuj¹cych kasy na wal-
nym zgromadzeniu kasy krajowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 50 g³osowa³o za, 37 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W zwi¹zku z tym przechodzimy do g³osowania

poprawek dwunastej i dwudziestej czwartej. Maj¹
one na celu zmianê okreœlonych w przepisie zasad
powo³ywania cz³onków zarz¹du kasy krajowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów – wszyscy za. (G³osowanie

nr 52)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzynasta precyzuje, ¿e strata bilan-

sowa kasy krajowej pokrywana jest z nadwy¿ki bi-
lansowej, która ma zostaæ uzyskana z przysz³ych
okresów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 53)
Przyjêta.
Poprawka czternasta dodaje do przepisu upo-

wa¿niaj¹cego brakuj¹ce wytyczne.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów – wszyscy za. (G³osowanie

nr 54)
Przyjêta.
Poprawka piêtnasta ma na celu umo¿liwienie

Komisji Nadzoru Finansowego analizy ca³ego
sprawozdania finansowego – a nie tylko bilansu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Przyjêta.
Poprawka szesnasta ma charakter redakcyjny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów – wszyscy za. (G³osowanie

nr 56)
Przyjêta.
Poprawka siedemnasta ma na celu wyd³u¿enie

do czternastu dni terminu do wniesienia skargi
do s¹du administracyjnego na decyzjê w przed-
miocie ustanowienia zarz¹dcy komisarycznego
w kasie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów – wszyscy za. (G³osowanie

nr 57)
Przyjêta.
Poprawka osiemnasta okreœla, ¿e koszty dzia-

³alnoœci zarz¹dcy komisarycznego obci¹¿aj¹ po-
szczególn¹ kasê, a tak¿e precyzuje przepis w za-
kresie dotycz¹cym wynagrodzenia zarz¹dcy ko-
misarycznego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów – wszyscy za. (G³osowanie

nr 58)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta zmierza do zapewnie-

nia wspó³uczestnictwa Kasy Krajowej w dzia³a-
niach podejmowanych w sytuacji, gdy wyst¹pi
koniecznoœæ podjêcia przez kasê postêpowania
naprawczego oraz opracowania programu na-
prawczego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów – wszyscy za. (G³osowanie

nr 59)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta wprowadza obowi¹zek

przekazywania sprawozdañ z dzia³alnoœci kura-
tora tak¿e kasie krajowej oraz okreœla, ¿e koszty
dzia³alnoœci ustanowionego kuratora obci¹¿aj¹
kasê, ponadto precyzuje przepis w zakresie doty-
cz¹cym wynagrodzenia kuratora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 senatorów – wszyscy za. (G³osowanie

nr 60)
Przyjêta.
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Poprawka dwudziesta pierwsza rozszerza kr¹g
podmiotów uprawnionych do udostêpniania
i przetwarzania informacji objêtych tajemnic¹
bankow¹ w okreœlonych w przepisie przypadkach.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 61)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga zmierza do

w³¹czenia depozytów zgromadzonych w kasach
do umownego systemu gwarantowania œrodków
pieniê¿nych, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 37 g³osowa³o za, 51 – przeciw.

(G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta trzecia ma na celu

w³¹czenie dzia³alnoœci prowadzonej na podstawie
ustawy o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœcio-
wo-kredytowych do katalogu okreœlonych w prze-
pisie rodzajów dzia³alnoœci, do wykonywania któ-
rych niezbêdne jest uzyskanie zezwolenia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 senatorów 85 g³osowa³o za, 2 – przeciw.

(G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ dwudziest¹ czwart¹ ju¿ g³oso-

waliœmy.
Poprawka dwudziesta pi¹ta wy³¹cza mo¿liwoœæ

upowa¿niania przez Komisjê Nadzoru Finansowego
jej przewodnicz¹cego, zastêpców przewodnicz¹cego
lub pracowników urzêdu komisji do podejmowania
rozstrzygniêæ w zakresie wydawania zgody na po-
wo³anie i zatwierdzanie prezesa zarz¹du kasy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 52 g³osowa³o za, 36 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta szósta w sposób niebu-

dz¹cy w¹tpliwoœci interpretacyjnych precyzuje
przepis w zakresie okreœlenia momentu, kiedy
wygasa mandat prezesów zarz¹dów kas i cz³on-
ków zarz¹du kasy krajowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma polega na dopre-

cyzowaniu, ¿e audyt zewnêtrzny przeprowadza
bieg³y rewident.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma zmienia termin

utrzymania w mocy rozporz¹dzeñ wydanych na
podstawie nowelizowanych delegacji ustawo-
wych oraz zmierza do zapewnienia zgodnoœci
przepisu z dyrektywami itd.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta i to wyklucza g³oso-

wanie nad poprawk¹ dwudziest¹ dziewi¹t¹.
Poprawka trzydziesta ma na celu wprowadze-

nie przepisu przejœciowego, aby nie powsta³a luka
w zakresie stosowania przez kasy normy ostro¿-
noœciowej dotycz¹cej ich wyp³acalnoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 senatorów 54 g³osowa³o za, 34 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza wyd³u¿a termin

wejœcia w ¿ycie przepisu dotycz¹cego obowi¹zku
utrzymywania przez kasy wspó³czynnika wyp³a-
calnoœci na poziomie 5% oraz eliminuje z ustawy
przepis o odroczeniu wejœcia w ¿ycie okreœlonych
regulacji ustawy o rachunkowoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów 86 g³osowa³o za, 2 – przeciw.

(G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad ustaw¹

w ca³oœci.

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
G³osowania 203

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

36 – przeciw. (G³osowanie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o spó³dziel-
czych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy –
Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej. Komisje przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie, zawarte
w druku nr 668Z.

Senator sprawozdawca Piotrowicz ju¿ siê zbli¿a
do mównicy.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po³¹czone komisje w dniu 22 paŸdziernika

2009 r. rozpatrzy³y z³o¿one podczas debaty po-
prawki do przedmiotowej ustawy. Trzy poprawki,
to jest poprawki pierwsza, czternasta i piêtnasta,
zosta³y wycofane. Po³¹czone komisje rekomendu-
j¹ Wysokiej Izbie przyjêcie poprawek: drugiej,
trzeciej, czwartej, pi¹tej, szóstej, ósmej, dzie-
wi¹tej, dziesi¹tej, jedenastej, dwunastej, trzyna-
stej, szesnastej, siedemnastej i osiemnastej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej by³ se-

nator Bohdan Paszkowski. Poprawki zg³osili se-
natorowie: Romaszewski, Gruszka, Piotrowicz.

Czy któryœ z panów chcia³by zabraæ g³os? Nie.
Proszê pañstwa, przypominam, ¿e pan marsza-

³ek Zbigniew Romaszewski wycofa³ swoje po-
prawki: pierwsz¹, czternast¹ i piêtnast¹.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by je pod-
trzymaæ? Chêtnych nie ma.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad popraw-
kami oprócz tych trzech, które zosta³y wycofane.

Proszê pañstwa, pierwsza poprawka zosta³a
wycofana.

Nad poprawkami drug¹ i osiemnast¹ g³osuje-
my ³¹cznie. Maj¹ one na celu podwy¿szenie z 10 z³

do 20 z³ wysokoœci najni¿szej stawki dziennej,
stanowi¹cej jeden z czynników kszta³tuj¹cych
wysokoœæ orzekanej kary grzywny, oraz odpowie-
dnio modyfikuj¹ przepis okreœlaj¹cy zasadê prze-
liczania nieuiszczonej grzywny kwotowej na za-
stêpcz¹ karê pozbawienia wolnoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 71)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami: trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szó-

st¹, ósm¹, dwunast¹ i trzynast¹ g³osujemy ³¹cz-
nie. Maj¹ one na celu przywrócenie do postêpowa-
nia karnego instytucji chuligañskiego charakteru
czynu zabronionego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 86 g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 72)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka siódma zmierza do pozostawienia

w kodeksie karnym systemu okreœlania wysoko-
œci mienia znacznej wartoœci oraz mienia wielkiej
wartoœci jako wielokrotnoœci najni¿szego wyna-
grodzenia pracowników, w miejsce proponowa-
nego ustaw¹ nowelizuj¹c¹ wskazania konkret-
nych kwot.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 30 g³osowa³o za, 51 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 73)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu wy³¹czenie

odpowiedzialnoœci karnej za znies³awienie, gdy
zarzut poczyniony przez oskar¿onego wpraw-
dzie dotyczy³ ¿ycia prywatnego lub rodzinnego
pokrzywdzonego, jednak jego podniesienie mia-
³o zapobiec zagro¿eniu bezpieczeñstwa pañ-
stwa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 35 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta uprawnia radcê prawnego

do sporz¹dzania i podpisywania aktu oskar¿enia
wnoszonego przez pokrzywdzonego.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 senatorów 83 g³osowa³o za, 5 – przeciw.

(G³osowanie nr 75)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta zmierza do wskazania, ¿e

w³aœciwoœæ s¹du rejonowego, w okrêgu którego
toczy siê postêpowanie, do rozpoznania za¿alenia
na postanowienie dotycz¹ce przeszukania, za-
trzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rze-
czowych, dotyczy jedynie postêpowania przygoto-
wawczego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz, proszê pañstwa, poprawka szesnasta.

Ma ona na celu wskazanie, ¿e termin do wniesie-
nia wniosku o sporz¹dzenie i dorêczenie uzasa-
dnienia wyroku wydanego w postêpowaniu przy-
spieszonym jest terminem zawitym.

(Senator Czes³aw Ryszka: Jakim?)
(Senator Piotr Zientarski: Zawitym.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Jakim?)
(Senator Piotr Zientarski: Nieprzekraczalnym.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Bardzo dziêkujê, bo

mia³em w¹tpliwoœci.)
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 77)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta usuwa zbêdny przepis.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 78)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Proszê pañstwa, w takim razie teraz ustawa

w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 79)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postê-
powania karnego, ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania administracyjnego.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³ i wnosz¹ o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, w zwi¹zku z tym nie bêdê pro-
si³ ju¿ ¿adnego sprawozdawcy.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 80)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy–Kodekspostêpowaniaadministracyjnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
jednobrzmi¹ce projekty uchwa³ i wnosz¹ o przyjê-
cie ustawy bez poprawek. Druki senackie nr 659A
i 659B.

Mo¿emy g³osowaæ nad projektem uchwa³y.
Obecnoœæ.
Kto jest za przyjêciem ustawy bez poprawek?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 81)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.

Powracamy do punktu szóstego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Komi-
sje przygotowa³y wspólne sprawozdanie, zawarte
w druku nr 667Z.

PansenatorKazimierzWiatr jest ju¿namównicy.
Proszê bardzo.
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Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie debaty na forum Senatu zosta³a zg³o-

szona poprawka – w zasadzie dwie, ale jedno-
brzmi¹ce, autorstwa panów senatorów Iwana,
Ortyla, Pupy i Zaj¹ca – przesuwaj¹ca termin osta-
tecznego uregulowania nazw uczelni. Poprawka
ta zosta³a poparta przez po³¹czone komisje, czyli
Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Komisje podtrzyma³y wczeœniejsze swo-
je poprawki i wnosz¹ o przyjêcie ustawy z popraw-
kami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy Iwan, Ortyl,

Pupa i Zaj¹c chcieliby zabraæ g³os?
Mo¿emy przystêpowaæ do g³osowania.
Najpierw oczywiœcie poprawki, potem ustawa.
Poprawka pierwsza uœciœla, ¿e dodawany prze-

pis dotyczy wy³¹cznie uczelni wojskowej s³u¿b
pañstwowych, artystycznej, medycznej oraz mor-
skiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 85 g³osowa³o za, 2 – przeciw.

(G³osowanie nr 82)
Przyjêta.
Poprawka druga zmierza do wyeliminowania

w¹tpliwoœci dotycz¹cych zakresu przepisu upo-
wa¿niaj¹cego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 83)
Przyjêta.
Poprawka trzecia formu³uje w sposób za-

mkniêty katalog spraw przekazanych do uregulo-
wania w uchwale organu stanowi¹cego jednostki
samorz¹du terytorialnego, dotycz¹cej pomocy
materialnej dla studentów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 84)
Przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 85)
Przyjêta.
Poprawka pi¹ta eliminuje z ustawy niema-

j¹cy wartoœci normatywnej przepis wskazuj¹cy,
i¿ uchwa³a organu stanowi¹cego jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, dotycz¹ca pomocy ma-
terialnej dla studentów, jest aktem prawa miej-
scowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 86)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta okreœla precyzyjnie sposób

zatwierdzania zasad przyznawania przez osoby fi-
zyczne lub osoby prawne stypendiów za wyniki
w nauce studentom uczelni wojskowych, s³u¿b
pañstwowych, artystycznych, medycznych albo
morskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 87)
Przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby w prze-

pisie okreœlaj¹cym przychody niewliczane do do-
chodu na osobê w rodzinie studenta œwiadczenia
dla doktorantów finansowane z bud¿etu jedno-
stek samorz¹du terytorialnego traktowane by³y
w taki sam sposób, jak œwiadczenia dla doktoran-
tów finansowane z bud¿etu pañstwa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 88)
Przyjêta.
Poprawka ósma wyd³u¿a do dnia 30 czerwca

2016 r. termin dostosowania nazw uczelni do wy-
magañ nowelizowanej ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 85 g³osowa³o za, 3 – przeciw.

(G³osowanie nr 89)
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Przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta eliminuje z ustawy prze-

pis, który pokrywa siê z zakresem przepisu doda-
wanego rozpatrywan¹ ustaw¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 90)
Przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta uœciœla zakres delegacji

ustawowej, przyjmuj¹c w szczególnoœci, ¿e rozpo-
rz¹dzenie okreœlaæ bêdzie nie tyle zasady, co spo-
sób przyjêcia pracowników i s³uchaczy prze-
kszta³canych jednostek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 91)
Przyjêta.
Poprawka jedenasta uœciœla przepis przejœciowy

oraz wyd³u¿a do dnia 30 wrzeœnia 2015 r. termin
utraty mocy przez porozumienie umo¿liwiaj¹ce ab-
solwentom okreœlonych w przepisie placówek prawa
ubiegania siê o dopuszczenie do egzaminów uczelni
oraz uzyskanie tytu³u zawodowego licencjata.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 92)
Przyjêta.
Zatem teraz uchwa³a w ca³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 93)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Policji.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³y. Wnosz¹ o przyjêcie
ustawy bez poprawek w drukach nr 656A i 656B.

Proszê pañstwa, mo¿emy zatem g³osowaæ.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 94)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Policji.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pomocy spo³ecznej.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y i wnosi o przyjêcie ustawy
bez poprawek. To druk senacki nr 662A.

Proszê pañstwa i znowu mo¿emy g³osowaæ.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 95)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej. Komisje przygotowa³y wspólne
sprawozdanie, zawarte w druku nr 660Z.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn przedstawi
to sprawozdanie.

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Po³¹czone komisje postanowi³y zarekomendowaæ
Wysokiemu Senatowi przyjêcie wniosku oznaczo-
nego rzymsk¹ jedynk¹, czyli w sprawie przyjêcia
ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wniosek w trakcie dyskusji zg³osi³ senator

Bender, a sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Na-
rodowej by³ senator Marek Trzciñski.

Czy panowie chcieliby zabraæ g³os?
(Senator Ryszard Bender: Czy mo¿na?)
(G³osy z sali: Nie, nie…)

Senator Ryszard Bender:
Chcê powiedzieæ, ¿e bardzo wa¿na jest kwestia

tak zwanego funduszu remontowego, który w wiê-
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kszoœci spó³dzielni mieszkaniowych roœnie prawie
w postêpie geometrycznym. I zamiast na remonty,
które niekiedy s¹ konieczne, jest wydawany na re-
monty bêd¹ce pewn¹ idée fixe hermetycznie dzia-
³aj¹cych zarz¹dów czy rad nadzorczych, co nie jest
uzgadniane z mieszkañcami. Chodzi o to, ¿eby
mieszkañcy mogli siê dowiedzieæ, jakie s¹ koszty
remontu i ile mog¹ na to wy³o¿yæ pieniêdzy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania nad ca³oœci¹

ustawy.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci…
A nie, przepraszam, przepraszam bardzo,

w pierwszej kolejnoœci bêdzie g³osowanie w spra-
wie przyjêcia ustawy bez poprawek, oczywiœcie.

Zatem jeszcze raz przypominam, ¿e przystêpu-
jemy do g³osowania nad wnioskiem Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 54 g³osowa³o za, 27 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 96)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi oraz o zmianie innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisje
przygotowa³y wspólne sprawozdanie, zawarte
w druku nr 669Z.

Pan senator Iwan jest ju¿ gotowy do przedsta-
wienia sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku, w dniu wczorajszym, to jest 21

paŸdziernika bie¿¹cego roku komisje rozpatrzy³y
wnioski zg³oszone w toku debaty nad ustaw¹
i przedstawiaj¹ Wysokiem Senatowi nastêpuj¹ce
stanowisko. Wysoki Senat raczy przyj¹æ nastêpu-
j¹ce poprawki: pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹ i pi¹t¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator chce siê wypowiedzieæ jako

wnioskodawca?

(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê uprzejmie.)
Dziêkujê.
Zatem przystêpujemy do g³osowania, najpierw

nad poprawkami, a potem nad ca³oœci¹.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza ma cha-

rakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu, 1 nie g³osowa³*. (G³osowanie nr 97)
Przyjêta.
Poprawka druga zmierza do tego, aby w przy-

padku sprzeda¿y z realizacj¹ uprawnieñ pier-
wszeñstwa w nabyciu przy okreœleniu gruntu nie-
zbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku
odnieœæ siê do definicji dzia³ki budowlanej, o któ-
rej mowa w art. 4 pkt 3a ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 50

– przeciw. (G³osowanie nr 98)
Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy nad poprawk¹ trzeci¹. Zmierza

ona do tego, aby w przypadkach, w których pod-
miotom uprawnionym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu lokalu mieszkalnego albo bu-
dynku mieszkalnego lub u¿ytkowego, przed-
miotem zbycia by³a nieruchomoœæ, w sk³ad któ-
rej wchodzi nie tylko lokal lub budynek, wobec
którego przys³uguje pierwszeñstwo, lecz tak¿e
grunt niezbêdny do racjonalnego korzystania
z budynku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
87 obecnych – wszyscy za. (G³osowanie nr 99)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta wy³¹cza z przepisu regu-

lacjê zobowi¹zuj¹c¹ organizacjê zawodow¹ rze-
czoznawców maj¹tkowych do publikacji ,
w okolicznoœciach przewidzianych w przepisie,
na swojej stronie internetowej okreœlonych da-
nych zawartych w wyci¹gu z operatu szacunko-
wego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
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Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
2 – przeciw. (G³osowanie nr 100)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta rozszerza kr¹g podmiotów

uprawnionych do nieodp³atnego przekszta³cania
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nie-
ruchomoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
87 obecnych – wszyscy za. (G³osowanie

nr 101)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W tym momencie mo¿emy g³osowaæ nad

uchwa³¹ w sprawie ca³ej ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 102)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
o zmianie innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych oraz ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisje
przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie, jest ono w druku nr 670Z.

Sprawozdawc¹ komisji jest pan senator Marek
Trzciñski.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje rekomenduj¹ przyjêcie ustawy bez po-

prawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senatorowie wnioskodawcy Kleina, Grusz-

ka, Trzciñski, Karczewski chcieliby zabraæ g³os?
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
W takim razie, proszê pañstwa, najpierw g³osu-

jemy nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 86 obecnych senatorów

24 g³osowa³o za, 52 – przeciw, 9 wstrzyma³o siê od
g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 103)

W zwi¹zku z tym wniosek o przyjêcie ustawy
bez poprawek zosta³ odrzucony.

Mo¿emy g³osowaæ nad przedstawionymi po-
prawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby zwi¹za-
ne z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonal-
ne do przedmiotu zamówienia by³y warunki ubie-
gania siê o udzielenie zamówienia, a nie opis spo-
sobu dokonania oceny spe³niania tych warunków.

(Rozmowy na sali)
Obecnoœæ.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, proszê o ciszê.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 104)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do tego, aby przepisy

o wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamó-
wienia wskazywa³y, ¿e to zamawiaj¹cy dokonuje
wykluczenia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

31 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 105)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
86 obecnych, 84 g³osowa³o za, 2 – przeciw.

(G³osowanie nr 106)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta eliminuje mo¿liwoœæ polega-

nia przez wykonawcê na wiedzy i doœwiadczeniu
innych podmiotów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 107)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby zamawia-

j¹cy zwraca³ wadium w terminie siedmiu dni po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa¿-
nieniu postêpowania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

46 – przeciw. (G³osowanie nr 108)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta wskazuje, ¿e w przypadku

wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiaj¹cy zwraca³ bêdzie
wadium niezw³ocznie po zawarciu umowy w spra-
wie zamówienia publicznego oraz wniesieniu za-
bezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy, je¿eli
jego wniesienia ¿¹dano.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

4 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 109)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma rozszerza katalog przes³a-

nek ¿¹dania ponownego wniesienia wadium
i przewiduje, ¿e bêdzie to mo¿liwe, je¿eli w wyniku
powtórzenia okreœlonych czynnoœci w postêpo-
waniu o udzielenie zamówienia oferta wykonaw-
cy, któremu zwrócono wadium, zosta³a wybrana
jako najkorzystniejsza.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 110)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma wskazuje, ¿e w przypadku

¿¹dania wniesienia zabezpieczenia zaliczki umo-
wa okreœlaæ bêdzie zasady jego wniesienia.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 60 g³osowa³o za,

25 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 111)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta obni¿a wysokoœæ op³aty od

skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwo³awczej
i przewiduje, ¿e bêdzie ona pobierana w wysoko-
œci wpisu wniesionego od odwo³ania w sprawie,
której skarga dotyczy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 112)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta koreluje przepis o wejœciu

w ¿ycie z przepisem przejœciowym oraz formu³uje
przepis o wejœciu w ¿ycie zgodnie z zasadami te-
chniki prawodawczej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 113)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Zatem uchwa³a w sprawie ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 114)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz usta-
wy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych. Komisja po deba-
cie przygotowa³a sprawozdanie.

Sprawozdawc¹ jest pan senator Piotr Grusz-
czyñski.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych na

posiedzeniu w dniu dzisiejszym, 22 paŸdziernika,
popar³a nastêpuj¹ce poprawki: trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹ i siódm¹. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senatorowie wnioskodawcy Gruszka, Kale-
ta, Ortyl, Cichoñ, Majkowski, Banaœ, Trzciñski
chcieliby zabraæ g³os? Nie.

Dziêkujê.
Zatem przechodzimy do g³osowania nad po-

prawkami… oczywiœcie najpierw nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy.

Proszê pañstwa, jeszcze raz: wniosek o odrzu-
cenie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 46 g³osowa³o za…

(oklaski) …34 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³o-
su, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 115)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw. (Oklaski)

(G³os z sali: Pomyliliœcie siê!)
(Senator Stanis³aw Kogut: Powiesz¹ was.)
(Senator Jan Rulewski: Walka lobbingu…)
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-

nia punktu trzynastego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Kon-
wencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republi-
k¹ Finlandii w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu,
podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, silentium, ja siebie nie s³yszê.
Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja

Bud¿etu i Finansów Publicznych przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 116)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy Rze-
czypospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Finlandii…

(Rozmowy na sali)
Bo zaraz pañstwa podwójnie opodatkujê. (We-

so³oœæ na sali)
…w sprawie unikania podwójnego opodatko-

wania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu, podpisa-
nej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Powracamy do punktu czternastego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Uk³adu o stabilizacji i stowa-

rzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi
i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony,
a Boœni¹ i Hercegowin¹, z drugiej strony, spo-
rz¹dzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca
2008 r.

Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz Komisja
Spraw Zagranicznych wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Proszê bardzo, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 85 obecnych senatorów 84

by³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 117)

Stwierdzam, ¿e…
(Senator Czes³aw Ryszka: Wykluczyæ z Platfor-

my tych, co g³osowali…)
(Rozmowy na sali)
Stwierdzam ¿e Senat jest zbyt g³oœny.
A teraz stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o stabiliza-
cji i stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Euro-
pejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej
strony, a Boœni¹ i Hercegowin¹, z drugiej strony,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca
2008 r.

Proszêpañstwa,piêæsekundprzerwytechnicznej.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze trzy sekundy przerwy technicznej.
Proszê pañstwa, w zwi¹zku z podjêtymi uchwa-

³ami proszê senatorów sprawozdawców o repre-
zentowanie Senatu w toku rozpatrywania tych
uchwa³ przez komisje sejmowe.

Porz¹dek obrad zosta³ wyczerpany.
Informujê, ¿e porz¹dek czterdziestego trzeciego

posiedzenia zosta³ pañstwu dostarczony do skry-
tek senatorskich.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Pan senator Gogacz jest pierwszy do wyg³osze-
nia oœwiadczenia. Przypominam o piêciominuto-
wym limicie czasowym.

(Rozmowy na sali)
Te s¹ z³o¿one, Panie Senatorze, jak s¹ z³o¿one,

to s¹ z³o¿one, ju¿ le¿¹.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku, moje pierwsze oœwiadczenie
kierujê do minister edukacji narodowej, pani Ka-
tarzyny Hall.

Otrzyma³em od prezes Towarzystwa Kultury
Polskiej „Pokucie” w mieœcie Ko³omyja proœbê, pis-
mo, w którym to pani prezes zwraca siê w bardzo
wa¿nej dla Polaków, którzy tam mieszkaj¹, i pilnej
sprawie. W tym liœcie czytamy, co nastêpuje.

„Jako prezes kultury polskiej w Ko³omyi opie-
kujê siê polsk¹ sobotni¹ szko³¹, która dzia³a przy
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towarzystwie. Od piêciu lat w naszej szkole pro-
wadzone jest nauczanie dzieci jêzyka polskiego,
literatury, historii, geografii. Mamy równie¿ nau-
czycieli muzyki i informatyki. Wielu uczniów dziê-
ki nauce w tej szkole dosta³o siê na wymarzone
studia w Polsce, ojczyŸnie swoich przodków. Do
tej pory nauczyciele byli kierowani przez Central-
ny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warsza-
wie, jednak w tym roku wielu placówkom na
Ukrainie odmówiono skierowania nauczycieli
i dlatego znaleŸliœmy siê w trudnej sytuacji. Obec-
nie w szkole znajduje siê siedemdziesiêciu ucz-
niów, dzieci i doros³ych.

Z wykszta³cenia jestem lekarzem kardiolo-
giem, ale poniewa¿ nie ma nauczyciela polonisty,
w miarê posiadanej wiedzy muszê uczyæ dzieci
i doros³ych sama. Szko³a nie jest du¿a, oprócz
dwóch du¿ych pokoi, w których znajduj¹ siê kla-
sy, mamy bibliotekê i jeden komputer. Niestety,
nie posiadamy sta³ej siedziby, te pomieszczenia
s¹ przez nas wynajmowane”.

W zwi¹zku z przytoczonym tu obszernym frag-
mentem listu zwracam siê do pani minister
z proœb¹ o poinformowanie mnie, jakie s¹ powody
tego, ¿e polski nauczyciel jêzyka polskiego nie zo-
sta³ tam oddelegowany i czy mo¿e podejmowane
s¹ jakieœ dzia³ania, które do tego zmierzaj¹. Pro-
szê o informacje na ten temat.

Drugie oœwiadczenie sk³adam do ministra
spraw zagranicznych, pana Rados³owa Sikor-
skiego.

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z proœb¹, jak¹ otrzyma³em od To-

warzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w mie-
œcie Ko³omyja, chcia³bym zapytaæ pana, czy
ministerstwo podjê³o jakiekolwiek dzia³ania
zmierzaj¹ce do tego, a¿eby budynek istniej¹ce-
go tam do roku 1939 Domu Polskiego w Ko³o-
myi, który teraz, jak otrzyma³em informacjê od
mieszkaj¹cych tam Polaków, jest niewykorzy-
stywany, zosta³ odzyskany i pe³ni³ tak¹ fun-
kcjê, jak do 1939 r., czyli aby znów by³ Domem
Polskim. Proszê o poinformowanie mnie, czy
polski MSZ zamierza podj¹æ dzia³ania zmierza-
j¹ce do tego, aby odzyskaæ ten budynek. Je¿eli
nie, to proszê o informacjê, jakie s¹ tego powo-
dy. Nadmieniam, ¿e budynek ten móg³by byæ
wykorzystywany do prowadzenia polskiej so-
botniej szko³y w Ko³omyi. Obecnie ta szko³a
musi dzia³aæ w wynajmowanych pomieszcze-
niach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo. A potem

kolejny pan senator, Klimowicz.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie adreso-

wane do ministra spraw zagranicznych,
w sprawie radykalnego nasilenia siê przypad-
ków ³amania praw cz³owieka wobec mniejszo-
œci polskiej, wobec Polaków zamieszka³ych na
Litwie, praw zagwarantowanych przepisami
konwencji Rady Europy oraz dwustronn¹ umo-
w¹ polsko-litewsk¹.

W³adze Republiki Litewskiej, wydaj¹c admini-
stracyjnynakazusuniêcia tablic znazwamimiejsco-
woœci i ulic w jêzyku polskim w rejonach zamieszka-
³ych w wiêkszoœci przez Polaków, naruszaj¹ art. 14
Traktatu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republi-
k¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobros¹sie-
dzkiejwspó³pracy.Art.14mówi, ¿emniejszoœcimaj¹
prawo do swobodnego pos³ugiwania siê jêzykiem
mniejszoœci w ¿yciu prywatnym i publicznym. W³a-
dze naruszaj¹ te¿ przepisy art. 15, które mówi¹, ¿e
obie strony rozwa¿¹dopuszczenieu¿ywania jêzyków
mniejszoœci narodowych przed swoimi urzêdami,
w szczególnoœci w tych jednostkach administracyj-
no-terytorialnych, w których du¿¹ czêœæ ludnoœci
stanowi mniejszoœæ narodowa, i zapewni¹ mniejszo-
œciom narodowym dostêp do publicznych œrodków
masowego przekazu. Taka sytuacja ma przecie¿
miejsce w rejonach solecznickim i wileñskim, które
w ponad 80% s¹ zamieszkane przez Polaków. Decyz-
je te ³ami¹ te¿prawozawartewart. 10konwencjiRa-
dy Europy o ochronie mniejszoœci narodowych, któ-
rej strony zobowi¹zuj¹ siê uznaæ prawo ka¿dej osoby
nale¿¹cej do mniejszoœci narodowej do tego, by swo-
bodnie i nieskrêpowanie, prywatnie i publicznie,
ustnie i pisemnie u¿ywaæ jêzyka swojej mniejszoœci,
a tak¿e stwarzaæ warunki do u¿ywania jêzyka mniej-
szoœci w obcowaniu w urzêdach z w³adzami admini-
stracyjnymi.Naruszaj¹ te¿oneart.11, zgodnie zktó-
rym strony bêd¹ staraæ siê umieszczaæ w jêzyku
mniejszoœci napisy tradycyjnych nazw miejscowo-
œci, ulic oraz innych nazw topograficznych.

Druga sprawa. Administracyjne zarz¹dzenia
w³adz litewskich powoduj¹ marginalizacjê szkó³
z polskim jêzykiem nauczania poprzez zmniejsza-
nie roli jêzyka polskiego jako przedmiotu naucza-
nia oraz ustawowo wp³ywaj¹ na gorsz¹ sytuacjê
finansow¹ szkó³ z polskim jêzykiem nauczania, co
w efekcie prowadzi do dysparytetu w dostêpie do
edukacji oraz narusza art. 14 Traktatu miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹
o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej
wspó³pracy. Naruszaj¹ ponadto przepisy art. 15
traktatu oraz art. 15 wczeœniej przywo³ywanej
konwencji Rady Europy.

Trzecia sprawa. Dzia³ania administracji pañ-
stwowej Republiki Litewskiej prowadz¹ do ograni-
czenia praw wyborczych polskiej mniejszoœci na-
rodowej na Litwie poprzez wprowadzanie progów
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wyborczych dla organizacji mniejszoœci narodo-
wych, przede wszystkim mniejszoœci polskiej, oraz
poprzez sztuczne dzielenie administracyjnych re-
jonów Republiki Litewskiej, na których mniejszoœæ
polska stanowi historycznie zamieszkuj¹c¹ tam
wiêkszoœæ. Ograniczenia praw wyborczych Pola-
ków wynikaj¹ równie¿ z zakazu u¿ywania w pro-
wadzonych kampaniach wyborczych jêzyka ojczy-
stego, czyli jêzyka polskiego. Narzucony, na³o¿ony
jest wymóg pos³ugiwania siê jêzykiem litewskim,
równie¿ w dokumentach s³u¿¹cych do przeprowa-
dzenia wyborów. Nie chodzi tylko o materia³y doty-
cz¹ce kampanii wyborczych, ale tak¿e o oficjalne
dokumenty wyborcze, w tym karty do g³osowania,
w których pos³ugiwanie siê jêzykiem litewskim jest
niezrozumia³e dla Polaków w starszym wieku, na-
wet bêd¹cych obywatelami litewskimi, bo oni nie
znaj¹ jêzyka litewskiego.

Te dzia³ania ograniczaj¹ce prawa wyborcze Po-
laków zamieszka³ych na Litwie naruszaj¹ tak¿e
art. 14 traktatu o dobrym s¹siedztwie miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ i Republik¹ Litewsk¹,
a tak¿e art. 4 konwencji Rady Europy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Rzeczpospolita
Polska jest pañstwem, które – i to mo¿emy mówiæ
z dum¹ – szanuje prawa obywatelskie mniejszoœci
narodowych zamieszkuj¹cych jej terytorium. Co
do tego nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. Znajduje to
odzwierciedlenie w poszanowaniu prawa do po-
s³ugiwania siê przez te mniejszoœci ich jêzykami
ojczystymi. Mo¿na przywo³aæ przyk³ad przestrze-
gania tego tak bardzo szanowanego prawa w od-
niesieniu do nielicznej przecie¿ mniejszoœci, to
znaczy mniejszoœci litewskiej, zamieszkuj¹cej
gminê Sejny w województwie podlaskim, to po-
szanowanie znajduje odzwierciedlenie równie¿
w dwujêzycznych nazwach topograficznych na
Œl¹sku Opolskim, a tak¿e w stosunku do mniej-
szoœci narodowych zamieszkuj¹cych wojewódz-
two podlaskie. Pañstwo polskie wspiera te¿ edu-
kacjê dzieci pochodz¹cych z mniejszoœci narodo-
wych zamieszka³ych w Polsce, stosuj¹c preferen-
cje wobec szkó³, do których te dzieci uczêszczaj¹.
Pañstwo polskie stosuje te¿ w odniesieniu do naj-
wiêkszej mniejszoœci, jak¹ jest mniejszoœæ nie-
miecka, preferencjê wyborcz¹ zapewniaj¹c¹ re-
prezentacjê tej mniejszoœci w Sejmie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê zmierzaæ do koñca.)

Miêdzy tymi godnymi poszanowania i uznania
dzia³aniami w³adz Rzeczypospolitej Polskiej

a dzia³aniami Republiki Litewskiej istnieje, nie-
stety, asymetria.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ pana ministra
spraw zagranicznych o to, jakie dzia³ania podej-
muje Rzeczpospolita Polska, to znaczy minister
spraw zagranicznych, by doprowadziæ do prze-
strzegania przez Republikê Litewsk¹ traktatu
o dobrym s¹siedztwie oraz do wype³niania zobo-
wi¹zañ, jakie Republika Litewska przyjê³a na sie-
bie, wstêpuj¹c do Unii Europejskiej i przyjmuj¹c
zobowi¹zania wynikaj¹ce z prawa unijnego. Dziê-
kujê, Panie Marsza³ku.

Odrêbne oœwiadczenie, do pana premiera Paw-
laka, sk³adam na piœmie*. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Pawe³ Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie kierujê do pana ministra

Skarbu Pañstwa.
Panie Ministrze!
W zwi¹zku ze zwo³aniem na dzieñ 17 listopada

2009 r. posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia,
które bêdzie poœwiêcone pracom nad projektem
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowis-
kach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, proszê pana mini-
stra o nastêpuj¹ce informacje.

Jaki jest stan prac nad prywatyzacj¹ spó³ek
uzdrowiskowych i jakie wyniki finansowe z tytu³u
prywatyzacji uzyska³ w 2009 r. bud¿et pañstwa?
Jakie dzia³ania planowane s¹ na rok 2010? Jak
przedstawia siê sytuacja w sprawie roszczeñ re-
prywatyzacyjnych prawowitych w³aœcicieli na te-
renach gmin uzdrowiskowych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e protokó³ czterdzie-

stego drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
w Biurze Prac Senackich – to jest pokój nr 255.

Wysoki Senacie, zamykam czterdzieste drugie
posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
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(senator H. WoŸniak)

*Oœwiadczenie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 15)





Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
2 M. Adamczak + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . + + + + + + + + + + + + + ?
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk+ + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
5 M. Augustyn + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
6 G.P. Banaœ + + . . + + + + + + + + + - + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + + + - + + + + + ?
8 J. Bergier + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
9 S. Bisztyga . . - - - - - - + - - + - - + - - - - -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
11 K. Bochenek . . - - - - - - + - - + - - + - - - - -
12 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 B. Borys-Damiêcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 J.M. Chróœcikowski . . . # + + + + + + + + + - + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + - - - - - - + - + - - + + - - ? - +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 P.K. G³owski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + ?
26 S.A. Gorczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 R.J. Górecki . . - . - + - + + - - + - - + - - - - -
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
29 M.T. Grubski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
30 P.A. Gruszczyñski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
34 S.A. Iwan + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
36 S. Jurcewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 K.M. Kleina + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
42 P. Klimowicz . . - - - - - - + - - + - - + - - - - -
43 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + - + + + - + +
45 M. Konopka + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
47 S. Kowalski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
50 K. Kwiatkowski . + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
51 R.E. Ludwiczuk + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
52 K. Majkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
55 T. Misiak + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
56 A. Misio³ek + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
57 A.A. Motyczka + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
58 R.K. Muchacki + + - - - - - - - - - + - - + - - - - -
59 I. Niewiarowski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
60 M. Ok³a + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
61 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
63 A. Owczarek + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + - - - - - - # - - + - - + - - - - -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
67 A. Person + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
68 A.K. Piechniczek + + - - - - - - + - - + - - - - - - - -
69 K.M. Piesiewicz + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
73 M.D. Rocki + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
75 J. Rotnicka . . . - - - - - + - - + - - + - - - - -
76 J. Rulewski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + ?
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
79 J. Sepio³ + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
80 W. Sidorowicz + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
84 J. Swakoñ + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
85 Z.M. Szaleniec + + - - - - - - - - . + - - + - - - - -
86 A. Szewiñski + + - - - - - - + - - + - - + - . - - -
87 G.A. Sztark + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
88 M. Trzciñski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
89 P. Wach + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
91 M.S. Witczak + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
94 M. Wojtczak + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
95 H.M. WoŸniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
96 J. Wyrowiñski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -

100 M. Zió³kowski + + - - - - - - + - - + - - + - - - - -

Obecnych 78 79 82 83 85 85 86 86 86 86 85 86 86 86 86 86 85 86 87 87
Za 78 79 33 33 35 36 36 37 83 36 37 85 36 3 85 36 36 35 36 32
Przeciw 0 0 49 49 50 49 50 49 2 50 48 1 50 81 1 50 49 50 51 50
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
2 M. Adamczak - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
3 P.£. Andrzejewski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
5 M. Augustyn - - + + + - - - - + - - + + + - - + - -
6 G.P. Banaœ ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
7 R.J. Bender ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
8 J. Bergier - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
9 S. Bisztyga - - - + + - - - - - - - + + + - - - - -

10 P.J. B³aszczyk ? + # + + + + + + + + + + + + + + ? + +
11 K. Bochenek - - - + + - - - - - - . + + + - - + - -
12 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 B. Borys-Damiêcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 J.M. Chróœcikowski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ ? + + + + + + + . + + + + + + + + ? + +
16 L. Cichosz ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
17 W. Cimoszewicz + + - + - - - - - + - - + - + - + + - -
18 G. Czelej ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
19 W. Dajczak ? + + + + + + + . + + + + + + + + ? + +
20 W.J. Dobkowski - + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
21 J. Dobrzyñski ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 P.K. G³owski - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
25 S. Gogacz ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
26 S.A. Gorczyca . . . . + - - - - - - - + + + - - + - -
27 R.J. Górecki - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
28 H. Górski ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
29 M.T. Grubski - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
30 P.A. Gruszczyñski - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
31 T.J. Gruszka ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
33 W.L. Idczak ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
35 K. Jaworski ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
36 S. Jurcewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 P.M. Kaleta ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 K.M. Kleina - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
41 M. Klima - + + + + + . + + + + + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
43 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 S. Kogut ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
45 M. Konopka - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
46 B.J. Korfanty ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
47 S. Kowalski - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
48 N.J. Krajczy ? + + + + + + + + + + + + + + + - ? + +
49 W.J. Kraska ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
50 K. Kwiatkowski - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
51 R.E. Ludwiczuk - - - + + - - - - - - - + + + - - + - -
52 K. Majkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A. Massalski ? + + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
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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 87 87 87 86 88 88 87 88 86 88 88 87 88 88 88 88 88 88 87 88
Za 3 37 36 86 87 36 35 36 34 38 36 36 85 86 88 36 35 56 36 36
Przeciw 52 50 50 0 1 52 52 52 52 50 52 51 3 2 0 51 51 2 51 52
Wstrzyma³o siê 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski - - + ? ? ? ? + + ? - + + + ? + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
7 R.J. Bender - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 B. Borys-Damiêcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 J.M. Chróœcikowski - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ - - + + + + ? + + ? - + + + + + + + + +
16 L. Cichosz - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
19 W. Dajczak - - + + + + ? + + ? - + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski - - + + + ? + + + ? - + + + + + + + + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S. Gogacz - - + + + ? + + + ? - + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 H. Górski - - + + + . ? + + ? - + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka - ? + + + ? ? ? + ? - + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 K. Jaworski - - + + + ? + + + ? - + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 P.M. Kaleta - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
41 M. Klima - + + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 S. Kogut - - + + + + ? + + ? - + + + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty - - + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy - + + + + + + + + ? - + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska - - + + + ? + + + ? - + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 K. Majkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A. Massalski - + + + + ? ? + + ? - + + + + + + + + +
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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 88 88 88 88 88 87 88 87 87 88 88 88 87 87 88 88 88 88 88 88
Za 52 55 88 87 87 57 60 86 87 52 50 88 87 87 87 88 88 88 88 88
Przeciw 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 1 1 30 28 1 0 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 + + + ? + + + ? + - + + ? + + + + + + +

42. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.
222 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 Z.H. Meres + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
55 T. Misiak + - + + + + # + + + + + - - + + + + + +
56 A. Misio³ek + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
57 A.A. Motyczka + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
58 R.K. Muchacki + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
59 I. Niewiarowski + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
60 M. Ok³a + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
61 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + ? + + + ? + - + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + ? + + + ? + - + + ? + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
67 A. Person + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + - + + + # + + + + + + - - + + + + . +
69 K.M. Piesiewicz + - + + + + + + + + + ? - - + ? + + + +
70 S. Piotrowicz + + + ? + + + ? + - + + ? + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + ? + + + ? + - + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
73 M.D. Rocki + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + - ? + + + ? - - + + - + + + + + + +
75 J. Rotnicka + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
76 J. Rulewski + - + + + # + + + + + + - - + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + ? + + + ? + - + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + ? + + + ? + - + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
80 W. Sidorowicz + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + ? + + + ? + - + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + ? + + + ? + - + + ? + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + - . + + + + + + + + + - - + + + + + +
84 J. Swakoñ + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
86 A. Szewiñski . - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
87 G.A. Sztark + - + + + + + + + + + + - ? + + + + + +
88 M. Trzciñski + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
89 P. Wach + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + ? + + + ? + - + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + ? + + + + + - + + ? + + + + + + +
94 M. Wojtczak + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + ? + + + ? + - + + + + - + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - + + + + + + + + + + - ? + + + + + +

100 M. Zió³kowski + - + + + + + + + + + + - - + + + + + +

Obecnych 87 88 87 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88 87 87 88
Za 87 37 85 52 87 85 87 54 86 52 88 86 30 35 83 85 88 87 86 88
Przeciw 0 51 2 0 0 1 0 0 2 36 0 0 51 50 5 1 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 36 0 0 0 34 0 0 0 2 7 3 0 1 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + + + + - + -
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + + + - ? + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + . + + + + + + + - + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + # + + + + + + + + + - + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
11 K. Bochenek + - + + + + + + + + + + + + + + + - + +
12 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 B. Borys-Damiêcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + + . . . .
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + # + + + + + + + + + + + - + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
36 S. Jurcewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 K.M. Kleina + . + + + + + + + + + + + + + + . - + +
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + # + + + - + +
43 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + -
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
52 K. Majkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
55 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
60 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
61 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
67 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + - + + + + + + + + - + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + - + + + + + + + + - + +
76 J. Rulewski + + + + . + + + - + + + + + + + + - + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + # + + + + - + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + . + + - # + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + . + + + + + + + + + + + - + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + . + + + + + - + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - + + + + + + + + + + + + + + + - + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +

Obecnych 88 87 88 88 87 87 88 87 88 88 88 87 87 88 88 88 86 87 87 87
Za 88 85 88 88 87 86 88 86 85 88 88 87 86 87 88 54 84 37 87 85
Przeciw 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 27 0 50 0 2
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

1 £.M. Abgarowicz + + - + + + + - + - + - + + - + +
2 M. Adamczak + + - + + + + - + - + - + + ? + +
3 P.£. Andrzejewski + . - ? ? + + + + ? - + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + . ? - + + + + + - + + + + + +
5 M. Augustyn + + - + + + + - + - + - + + - + +
6 G.P. Banaœ + + # ? - + + + + + - + + + + + +
7 R.J. Bender + + + ? - + + + + + - + + + + + +
8 J. Bergier + + - + + + + - + - + - + + - + +
9 S. Bisztyga + + - + + + + - + - + - + + - + +

10 P.J. B³aszczyk + + - ? - + + + + + - + - + + + +
11 K. Bochenek + + - + + + + - + - + - + + . . +
12 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 B. Borys-Damiêcka . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 J.M. Chróœcikowski + + ? ? - + + + + + - + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + ? - + + + + + - + + + + + +
16 L. Cichosz + + ? ? + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + - + - + + + + +
18 G. Czelej + + + ? - + + + + + + . + + + + +
19 W. Dajczak + + + ? - + + + + + - + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + ? ? + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + ? ? - + ? + + + - + ? + + + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 P.K. G³owski . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 S. Gogacz + + + ? - + + + + + - + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + . - + + + + + + - + - + + - + +
27 R.J. Górecki + + - + + + + - + - + - + + - + +
28 H. Górski + + - ? - + + + + + - + + + + + +
29 M.T. Grubski + + - + + + + - + - + - + + - + +
30 P.A. Gruszczyñski + + - + + + + - + - + - + + - + +
31 T.J. Gruszka + ? - ? - - ? . - - - + + ? + + +
32 A.S. Grzyb + + - + + + + - + - + - + + - + +
33 W.L. Idczak + - ? ? - - + + - - - + + + + + +
34 S.A. Iwan + + - + + + + - + - + - + + + + +
35 K. Jaworski + + + ? - + + + + + . + + + + + +
36 S. Jurcewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 P.M. Kaleta + + + ? - + - + - - - + - ? + + +
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 K.M. Kleina + + - + + + + - + - + - + + - + +
41 M. Klima + + ? ? ? + + + - ? + + + ? + + ?
42 P. Klimowicz + + - + + + + - + - + - + + + + +
43 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 S. Kogut + + + ? - . + + + + - + + + + + +
45 M. Konopka + + - + + + + - + - + - + + - + +
46 B.J. Korfanty + + + ? - + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + - + + + + - + - + - + + - + +
48 N.J. Krajczy + + + ? ? + + + + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + ? - + + + + + - + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + - + + + + - + - + - + + - + +
51 R.E. Ludwiczuk + + - + + + + - + - + - + + - + .
52 K. Majkowski . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A. Massalski + + + ? - + + + + + + + + + + + +
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

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 87 85 86 87 87 86 87 85 87 87 86 86 87 87 84 84 85
Za 87 83 24 51 53 84 83 39 82 31 60 35 83 84 46 84 84
Przeciw 0 1 52 0 31 2 1 46 4 54 25 50 3 0 34 0 0
Wstrzyma³o siê 0 1 9 36 3 0 3 0 1 2 1 1 1 3 3 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 42. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Wysoka Izbo!
Nawi¹zuj¹c do proponowanych zmian, pragnê zwróciæ uwagê na kwestiê likwidacji protoko³u kontroli

i pozostawienia jedynie wyst¹pienia pokontrolnego jako dokumentu okreœlaj¹cego ustalenia kontroli
i wynikaj¹ce z niej oceny. Ze strony NIK wyst¹pienie ma podpisywaæ kontroler oraz dyrektor.

Nale¿y dostrzec niebezpieczeñstwo polegaj¹ce na uzale¿nieniu ustaleñ i oceny kontrolera – jako urzê-
dnika podlegaj¹cego dyrektorowi – od ustaleñ i oceny dyrektora. Trudno bowiem wymagaæ od kontrolera,
by prowadzi³ spór z prze³o¿onym.

Reasumuj¹c: wspó³uprawnionym do decydowania o treœci ustaleñ, a nie tylko dokonywania ocen, jak
to jest obecnie, bêdzie dyrektor, który jako podmiot silniejszy od kontrolera przeprowadzaj¹cego czynno-
œci bêdzie mia³ teoretycznie mo¿liwoœæ manipulowania wynikami kontroli. Rozwi¹zanie takie w zestawie-
niu z wprowadzan¹ kadencyjnoœci¹ dyrektorów mo¿e budziæ zatem uzasadnione w¹tpliwoœci.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Trudno mi siê zgodziæ z uzasadnieniem pos³ów PO, ¿e nowelizacja ustawy o spó³dzielczych kasach osz-

czêdnoœciowych, s³u¿¹cych bardzo dobrze spo³eczeñstwu od 1995 r., jest konieczna, poniewa¿ nale¿y
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo powierzonych kasom SKOK pieniêdzy Polaków. Zadziwia ta troska partii, któ-
r¹ dotknê³y afery korupcyjne, o publiczne pieni¹dze, zw³aszcza ¿e nie zdarzy³o siê, aby ktokolwiek straci³
swoje pieni¹dze w SKOK. Inaczej by³o w przypadku banków. Od 1992 r. ucierpia³o a¿ trzysta dziewiêtna-
œcie tysiêcy ich klientów, którzy w wyniku niewyp³acalnoœci banków, mimo publicznego nadzoru nad ni-
mi, stracili czêœæ z³o¿onych w bankach depozytów.

Mój niepokój, jak wspomnia³em, pog³êbia fakt, ¿e dobr¹ ustawê zmienia partia rz¹dz¹ca, która obecnie
nie mo¿e poradziæ sobie z w³asnymi aferami korupcyjnymi. Dlatego œmiem s¹dziæ, ¿e wprowadzenie pub-
licznego nadzoru pañstwowego nad œrodkami zgromadzonymi w kasach SKOK – poprzez przesuniêcie
kompetencji nadzorczych, a tak¿e szczegó³owych decyzji dotycz¹cych limitów ryzyka, polityki inwesty-
cyjnej oraz uprawnieñ kompetencyjnych z Kasy Krajowej do Komisji Nadzoru Finansowego – jest oczywi-
stym skokiem na kasy SKOK. Skokiem rz¹du dokonanym w imieniu banków, którym sol¹ w oku jest do-
bre prosperowanie spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowych. Zahamowanie dynamicznego rozwoju SKOK
jest zgodne z interesami sektora bankowego.

Jak powiedzia³em, od lat pieni¹dze w SKOK s¹ bezpieczne, proszê wiêc nie przekonywaæ, ¿e teraz bêd¹
bezpieczniejsze. Dlatego powiem wprost, ¿e celem tej ustawy jest likwidacja konkurencyjnego dla ban-
ków sektora us³ug finansowych poprzez przekszta³cenie go w praktyce w bank, w sytuacji jednoczesnej
dyskryminacji podatkowej i administracyjnej SKOK. Chodzi o to, ¿e kasy zostan¹ zmuszone do tego, by
dzia³aæ jak banki, ale nie bêd¹ mia³y mo¿liwoœci korzystania z posiadanych przez banki przywilejów, miê-
dzy innymi dotycz¹cych mo¿liwoœci korzystania z bankowego tytu³u egzekucyjnego, dziêki któremu
sprawnie mo¿na dochodziæ sp³aty kredytów, a tak¿e zaliczania do kosztów rezerw wynikaj¹cych z nie-
sp³acanych kredytów. Dziêki tym przywilejom banki p³ac¹ mniejsze podatki. Kasy SKOK w obecnej no-
welizacji tej mo¿liwoœci nie otrzyma³y.

To prawda, ¿e pe³niê w³adzy nad kasami SKOK ma Kasa Krajowa, ona jednoczeœnie skupia wszystkie
kasy i je nadzoruje. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e jest to sytuacja niezdrowa, korupcyjna – st¹d pomys³, aby te
uprawnienia przejê³a Komisja Nadzoru Finansowego. Oczywiœcie, tak nale¿a³oby post¹piæ, gdyby istnia-
³y jakiekolwiek zagro¿enia dla bezpieczeñstwa pieniêdzy spo³eczeñstwa zgromadzonych w kasach SKOK.
Tymczasem, jak wspomnia³em, dwa miliony osób jest usatysfakcjonowanych dzia³aniem tych kas. Wielu
obywateli, którzy nie mog¹ skorzystaæ z akcji kredytowych w bankach, dostaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ w³aœnie
w SKOK.

Kolejna sprawa. Jeœli nowelizacja w tej formie wejdzie w ¿ycie, wszystkie kasy SKOK czeka obowi¹zko-
wy audyt, by Komisja Nadzoru Finansowego wiedzia³a, jaka jest ich sytuacja ekonomiczna. Co wiêcej,
wymogi formalne dla cz³onków zarz¹dów kas bêdzie ustala³o Ministerstwo Finansów – dziœ s¹ to upra-
wnienia Kasy Krajowej. W konsekwencji cz³onkowie zarz¹du Kasy Krajowej, by unikn¹æ konfliktów inte-
resów, bêd¹ mieli zakaz pracy w SKOK. Ponadto prezes Kasy Krajowej, tak samo jak prezesi banków,
przed objêciem funkcji bêdzie musia³ uzyskaæ zgodê KNF. Czy nie tak koñczy siê idea spó³dzielczoœci, czy-
li dobrowolnego zrzeszania siê i w³asnej dzia³alnoœci statutowej spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowych?

Co jeszcze mnie niepokoi? Mianowicie w czasie pog³êbiaj¹cego siê kryzysu finansowego zmienia siê
coœ, co dobrze funkcjonuje. Jak s¹dzê, w dobie kryzysu finansowego najlepszym miernikiem jest fakt, jak
dana inwestycja finansowa sobie radzi. Kasy SKOK s¹ jedn¹ z tych nielicznych instytucji, które nie tylko
sobie radz¹, ale te¿ dobrze s³u¿¹ spo³eczeñstwu, pomna¿aj¹ jego oszczêdnoœci, prowadz¹ istotn¹ akcjê
kredytow¹ na rzecz osób o niskich dochodach. Gdyby ustawodawca obawia³ siê wy³¹cznie o bezpieczeñ-
stwo pieniêdzy zgromadzonych w SKOK, to powinien wprowadziæ nadzór pañstwowy nad samorz¹do-
wym, spó³dzielczym nadzorem Kasy Krajowej. Po co atomizuje siê wszystkie kasy SKOK, uniezale¿nia od
Kasy Krajowej, czyli prowadzi do ca³kowitej zmiany organizacji i dzia³alnoœci tej instytucji? Dlaczego bu-
rzy siê sprawnie dzia³aj¹cy dotychczas system nadzoru nad dzia³alnoœci¹ spó³dzielczych kas przez Kasê
Krajow¹ i chce siê go zast¹piæ nadzorem pañstwowym, co z pewnoœci¹ doprowadzi do os³abienia dzia³al-
noœci spó³dzielczych kas?

OdpowiedŸ prowadzi do jedynego mo¿liwego wniosku: Platforma Obywatelska d¹¿y dziœ niemal w ka¿-
dej dziedzinie do os³abiania pañstwa i jego demokratycznych struktur. Podczas jednego dnia obrad Sena-
tu dotknê³o to Najwy¿szej Izby Kontroli, pañstwowej instytucji podlegaj¹cej wy³¹cznie kontroli Sejmu,
a obecnie spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowych, czyli pospolitego ruszenia obywateli zdecydowanych
broniæ siê przed lichw¹ banków. Niedawno, mówi¹c potocznie, wyrwano zêby CBA, czeka nas likwidacja
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Instytutu Pamiêci Narodowej, a przynajmniej chce siê, ¿e tak powiem, obezw³adniæ jego prezesa. Krótko
mówi¹c, PO ju¿ nie ukrywa faktu, ¿e chodzi o demonta¿ dobrze dzia³aj¹cych instytucji w pañstwie. Obec-
na w³adza nie ma na wzglêdzie dobra Polski, nie ma ¿adnego programu dla Polski. Kiedy ktoœ z senatorów
zwróci na to uwagê, otrzymuje aroganck¹, mijaj¹c¹ siê z prawd¹ odpowiedŸ, jak to mia³o miejsce w wy-
st¹pieniu minister Julii Pitery podczas debaty na temat nowelizacji ustawy o NIK. Obecna w³adza spra-
wia wra¿enie, jakby wykonywa³a polecenia jakiejœ innej w³adzy, niepolskiej. Premier tego rz¹du, wypo-
wiadaj¹c siê 19 paŸdziernika na temat czekaj¹cej nas prywatyzacji, stwierdzi³, ¿e ma nie byæ niczego pañ-
stwowego. Czyli wkrótce szpitale, szko³y, zasoby ziemi i podziemi, koleje, energetyka, autostrady, poczta,
komunikacja itd., wszystko to bêdzie prywatne. Czy wiêc nie by³oby dobrym rozwi¹zaniem, gdyby spry-
watyzowano tak¿e partie polityczne, parlament, a wreszcie ca³y rz¹d? Z pewnoœci¹ obecny rz¹d kupi³by
chêtnie odpowiedni inwestor strategiczny z szarej strefy. A mo¿e ju¿ to uczyni³ ktoœ z bran¿y hazardowej
z Mirem, Grzechem i Zbychem? Mo¿e uczyni³ to te¿ libañski handlarz broni¹ z Ministerstwem Skarbu
Pañstwa? Nie cieszy mnie to, co mówiê, ale proszê rz¹d PO, a tak¿e pos³ów i senatorów z PO, o opamiêta-
nie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ta jest najwiêksz¹ nowelizacj¹ ustawodawstwa karnego w historii wszystkich dotychczaso-

wych kadencji parlamentu. Obejmuje ona kilka aktów ustawodawczych rangi kodeksowej: kodeks karny,
kodeks postêpowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy oraz kilka dodatko-
wych ustaw szczegó³owych, na przyk³ad ustawê o Policji. W sumie zosta³o wyodrêbnionych szeœæ druków
sejmowych zawieraj¹cych cztery projekty poselskie, które nastêpnie po³¹czono w dwa projekty. Nowelizacji
poddano dziewiêædziesi¹t norm obecnie obowi¹zuj¹cego prawa, z czego wiêkszoœæ zmian dotyczy kodeksu
karnego. Godnym uwagi i pochwa³y jest fakt, ¿e tym razem przy nowelizacji ustawodawstwa karnego Sejm
dokona³ jego reformy w sposób ca³oœciowy. Ustawodawstwo karne musi byæ wewnêtrznie spójne i dlatego
wszelkie czêste, ale cz¹stkowe reformy bardzo negatywnie wp³ywaj¹ na jego jakoœæ.

W swoich pracach Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach mia³a za cel g³ównie wyeli-
minowanie b³êdów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w wyniku licznych wczeœniejszych noweliza-
cji oraz dostosowanie przepisów do standardów konstytucyjnych okreœlonych w wyrokach Trybuna³u
Konstytucyjnego i wymogów wynikaj¹cych z miêdzynarodowych zobowi¹zañ Polski. Celami szczegó³o-
wymi nowelizacji, które tak¿e sformu³owa³ ustawodawca w uzasadnieniu projektu, s¹: podniesienie
efektywnoœci kryminalnopolitycznego oddzia³ywania za pomoc¹ kary ograniczenia wolnoœci oraz uspra-
wnienie etapu wykonywania tej kary, poszerzenie mo¿liwoœci stosowania warunkowego przedtermino-
wego zwolnienia, wprowadzenie rozwi¹zañ poszerzaj¹cych uprawnienia pokrzywdzonego oraz zakres je-
go interesów w toku postêpowania karnego. Bardzo du¿o uwagi poœwiêcono te¿ wprowadzeniu nowych
typów czynów kryminalizuj¹cych zachowania godz¹ce w sferê wolnoœci seksualnej oraz obyczajowoœci.
Przedstawiono bardzo s³uszne propozycje zmian w instytucji obrony koniecznej. Sporo dyskusji spo³ecz-
nej wywo³a³y zapowiadane zmiany w penalizacji pomówienia oraz w penalizacji propagandy ustrojów to-
talitarnych, do których poprawk¹ Prawa i Sprawiedliwoœci zaliczono te¿ komunizm. Z kolei w wypadku
uwag i ocen zg³aszanych przez prokuratury i s¹dy szczególnie czêsto analizowane by³y projektowane roz-
wi¹zania prawnomaterialne oraz zwi¹zane z nimi zagadnienia dotycz¹ce poszerzenia katalogu czynów,
za jakie nieletni sprawca, który dopuœci³ siê przestêpstwa po ukoñczeniu piêtnastego roku ¿ycia, mo¿e
odpowiadaæ na zasadach okreœlonych w kodeksie karnym, o zbrodnie kwalifikowanego zgwa³cenia. Po-
nadto dotyczy³y one podwy¿szenia maksymalnej liczby stawek dziennych grzywny, poszerzenia zakresu
obowi¹zków mo¿liwych do na³o¿enia na sprawcê w zwi¹zku z orzeczeniem kary ograniczenia wolnoœci,
rezygnacji z instytucji wystêpku chuligañskiego, wprowadzenia systemu kwotowego przy okreœleniu
wartoœci mienia, rezygnacji z typu przestêpstwa pomawiania narodu polskiego. Znacznie wê¿sza noweli-
zacja objê³a kodeks postêpowania karnego, gdzie g³ównie skupiono siê na nowych rozwi¹zaniach doty-
cz¹cych obserwacji psychiatrycznej oraz kszta³tu postêpowania przyspieszonego.

To w³aœnie zagadnieniu nowych rozwi¹zañ zaproponowanych w odniesieniu do postêpowania przy-
spieszonego chcia³bym poœwiêciæ kilka uwag szczegó³owych. Na ich wstêpie przytoczê podzielan¹ prze-
ze mnie opiniê S¹du Najwy¿szego, który w sposób negatywny odniós³ siê do pozostawienia w ogóle w ko-
deksie postêpowania karnego unormowañ dotycz¹cych trybu przyspieszonego. W swoim za³o¿eniu in-
stytucja trybu przyspieszonego jest s³uszna, jako ¿e za cel stawia sobie to, aby szybko os¹dziæ sprawcê.
Jednak jej wykorzystywanie w praktyce coraz czêœciej zaczyna budziæ w¹tpliwoœci. Tak zwane powsze-
chne s¹dy dwudziestoczterogodzinne okazuj¹ siê zbyt drogie i tylko z pozoru szybkie. Uruchomienie
trybu przyspieszonego jest du¿ym wyzwaniem dla s¹du rejonowego. Wymaga zorganizowania dy¿urów
sêdziowskich i adwokackich, ustalenia szczegó³ów wspó³pracy z prokuratur¹ i policj¹ czy choæby zape-
wnienia w s¹dzie odpowiednich warunków lokalowych. Sêdziowie orzekaj¹cy w trybie przyspieszonym
niebezzasadnie krytykuj¹ narzucony im tryb pracy. Poza sta³ymi obowi¹zkami musz¹ jeszcze, czekaj¹c
na pojawienie siê ewentualnej sprawy, dy¿urowaæ ca³y dzieñ oraz byæ do dyspozycji do godzin wieczor-
nych. Za ten dodatkowy czas pracy czêsto nie otrzymuj¹ pieniê¿nej gratyfikacji ani nie mog¹ odebraæ
nadgodzin. Te dodatkowe obci¹¿enia mog¹ byæ wobec tego czynnikiem obni¿aj¹cym jakoœæ ca³ej œwiad-
czonej przez sêdziego pracy.

Przy tym wszystkim s¹dy ekspresowe generuj¹ du¿e koszty. Praktykuj¹cy karniœci precyzuj¹ tê opiniê
twierdz¹c, ¿e na przyk³ad koszt doprowadzenia, zatrzymania, umieszczenia w izbie zatrzymañ przez poli-
cjê szacuje siê na oko³o 600 z³. Koszty rosn¹ o dodatkowe 400 z³ po uwzglêdnieniu honorariów adwoka-
tów obligatoryjnie broni¹cych oskar¿onych, czêsto nawet wbrew ich woli. Jak wynika bowiem z praktyki
sêdziowskiej, wielu oskar¿onych s¹dzonych w trybie przyspieszonym odmawia na wstêpie korzystania
z obroñcy, obawiaj¹c siê dodatkowych kosztów. W efekcie sêdzia musi powo³aæ adwokata z urzêdu,
a zwrot pieniêdzy na jego op³acenie ciê¿ko jest potem wyegzekwowaæ od oskar¿onego.
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Faktem jest, ¿e przed wprowadzeniem trybu przyspieszonego s¹dy mia³y do dyspozycji mniej koszto-
wne œrodki pozwalaj¹ce na karanie przestêpcy, a wiêkszoœæ drobnych spraw za³atwiana by³a bez rozpra-
wy. Jednym z nich by³ tryb nakazowy, w którym wyrok by³ wydawany bez koniecznoœci udzia³u stron.
Szybki wyrok móg³ zapaœæ równie¿ na wniosek prokuratora w trybie art. 335 k.p.k., czy te¿ na rozprawie
poprzez skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania siê karze. Stosowanie tych instytucji pozwala³o
zamkn¹æ postêpowanie w ci¹gu jednego, dwóch miesiêcy od momentu wp³yniêcia aktu oskar¿enia.

Co jednak istotniejsze, wysokie nak³ady finansowe i organizacyjne okazuj¹ siê byæ nieadekwatne do
ciê¿aru gatunkowego rozpatrywanych spraw. Zdecydowania ich wiêkszoœæ obecnie dotyczy bowiem pija-
nych kierowców i rowerzystów. Tryb przyspieszony wprowadzany by³ g³ównie jako œrodek zaradczy wo-
bec chuliganów, których zachowanie dezorganizowa³o wiêkszoœæ imprez sportowych. Jednak ju¿ pier-
wsze zatrzymania pokaza³y, ¿e szybka identyfikacja pseudokibiców poprzez przejrzenie kaset z monito-
ringu stadionów jest praktycznie niemo¿liwa. Wobec przekroczenia czasu ich sprawy nie kwalifikowa³y
siê ju¿ do trybu przyspieszonego i trafia³y do trybu zwyk³ego.

W zwi¹zku z tymi niedogodnoœciami w praktyce w wielu s¹dach stosowanie trybu przyspieszonego ju¿
teraz jest fikcj¹. W wielu s¹dach w kraju od dawna nie by³o przes³anek dla wszczêcia trybu przyspieszo-
nego i w efekcie przestano wyznaczaæ kolejne dy¿ury sêdziów.

Zmiany, które ustawodawca obecnie proponuje, w du¿ej mierze uwzglêdniaj¹ zarzuty stawiane obo-
wi¹zuj¹cej konstrukcji trybu przyspieszonego. Tryb przyspieszony nie bêdzie ju¿ trybem szczególnym
postêpowania zwyczajnego, lecz bêdzie funkcjonowa³ jako tryb szczególny postêpowania uproszczonego.
Rezygnuje siê z obligatoryjnej obrony przed s¹dem. Rezygnuje siê ponadto z obligatoryjnego w ka¿dym
przypadku zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sprawcy do s¹du. Teraz bêdzie mu mo¿na na
miejscu wrêczyæ wezwanie do stawiennictwa i odes³aæ do domu. S¹d dwudziestoczterogodzinny bêdzie
móg³ tak¿e zastosowaæ instytucjê skazania bez rozprawy w trybie art. 335 k.p.k. oraz, jeœli skazany w³a-
œciwie powiadomiony o terminie nie stawi siê na rozprawê, s¹d bêdzie móg³ j¹ prowadziæ pod nieobecnoœæ
oskar¿onego.

Poprawki te id¹ w dobrym kierunku, co nie zmienia faktu, ¿e wymiar sprawiedliwoœci w Polsce, moim
zdaniem, jest nieprzygotowany do s¹dzenia w trybie przyspieszonym, a co do poprawek, które ustawo-
dawca proponuje, to obawiam siê, ¿e niestety niewiele pomog¹.

Uwa¿am, ¿e wielka nowelizacja ustawodawstwa karnego, jaka siê w tej chwili dokonuje, jest zmian¹
pozytywn¹, zas³uguj¹c¹ na poparcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad któr¹ obecnie procedujemy, ma na celu wprowadzenie do obrotu prawnego decyzji Try-

buna³u Konstytucyjnego zawartej w wyroku z dnia 15 grudnia 2008 r. W wyroku tym trybuna³ wskaza³, i¿
niemo¿liwe jest, by cz³onek samorz¹dowego kolegium odwo³awczego bra³ udzia³ w rozpatrywaniu wnios-
ku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeœli wczeœniej orzeka³ w tej sprawie.

Kodeks postêpowania administracyjnego mówi wyraŸnie, i¿ cz³onek organu kolegialnego, który pro-
wadzi³ postêpowanie w pierwszej instancji, zostaje z mocy prawa wy³¹czony z tego postêpowania podczas
jego ponownego rozpatrywania. Przepis ten jest absolutnie klarowny, jeœli chodzi o postêpowanie dwuin-
stancyjne. Jednak w sytuacjach, kiedy decyzjê w danej sprawie wydaje minister lub samorz¹dowe kole-
gium odwo³awcze, odwo³anie do innej instancji jest w polskim porz¹dku prawnym niemo¿liwe.

Je¿eli wiêc podmiot, który nie zgadza siê z decyzj¹ ministra lub SKO, chce siê od niej odwo³aæ, mo¿e za-
biegaæ o wznowienie postêpowania, które odbywa siê jednak przed tym samym ministrem lub tym sa-
mym SKO. Minister nie jest organem kolegialnym, wiêc sytuacja jest tutaj jasna, ale SKO jako organ kole-
gialny, zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, nie powinno podczas ponownego rozpatrywania sprawy
orzekaæ z udzia³em tych samych cz³onków co za pierwszym razem.

W³aœnie unikniêciu takiej sytuacji s³u¿y zmiana dokonywana za spraw¹ omawianej tu noweli w kodek-
sie postêpowania administracyjnego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, wydaje mi siê, ¿e wskazania Trybuna³u Konstytucyjnego, podobnie jak
zmiany w kodeksie postêpowania administracyjnego, s¹ przejrzyste i nale¿y je przyj¹æ bez ¿adnych po-
prawek. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie czterdziestego drugiego posiedzenia Senatu RP dwukrotnie pochylamy siê nad ustaw¹ o ko-

sztach s¹dowych w sprawach cywilnych. Robimy to zarówno nowelizuj¹c ustawê – Prawo zamówieñ pub-
licznych, jak i teraz, uwzglêdniaj¹c wyrok Trybuna³ Konstytucyjnego dotycz¹cy tej ustawy.

Wyrok trybuna³u z dnia 16 grudnia 2008 r. stwierdza, ¿e nie jest zgodne z konstytucj¹ pobieranie od
apelacji w postêpowaniu uproszczonym op³aty sta³ej liczonej jak od pozwu, czyli od wartoœci przedmiotu
sporu lub wartoœci przedmiotu umowy, i to niezale¿nie od przedmiotu zaskar¿enia.

Takie rozwi¹zanie mo¿e przybieraæ irracjonalne formy, bowiem gdy wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia
jest niewielka, op³ata od apelacji bêdzie du¿ym obci¹¿eniem finansowym, które mo¿e nawet przewy¿szaæ
wartoœæ zaskar¿enia. Na takie paradoksy polski system prawny nie mo¿e sobie pozwoliæ, dlatego te¿
uwzglêdniaj¹c wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, proponujemy zmiany w ustawie o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych. Zmiany te dotycz¹ tego, i¿ punktem odniesienia do obliczenia op³aty od apelacji
w postêpowaniu uproszczonym jest wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, tego rodzaju rozwi¹zanie jest absolutnie s³uszne, dlatego uwa¿am, ¿e
powinniœmy je przyj¹æ bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem procedowanej ustawy jest umo¿liwienie studentom korzystania z przyznanych przez jednostki

samorz¹du terytorialnego œrodków przeznaczonych na bezzwrotn¹ pomoc materialn¹. Warunkiem uzys-
kania takiej pomocy jest uzyskanie œredniej ocen na poziomie co najmniej 4,8. Pragnê przypomnieæ, ¿e
podjêta nowelizacja jest skutkiem wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Lublinie, który zaj-
mowa³ siê uchwa³¹ powo³uj¹c¹ do ¿ycia miejski program stypendialny dla wybitnych studentów.
W zwi¹zku z tym, ¿e w ustawach samorz¹dowych jest zapis umo¿liwiaj¹cy ufundowanie stypendiów dla
studentów, a decyzja o przyznaniu takiej pomocy jest suwerennym rozstrzygniêciem samej jednostki,
skutkiem prawnym nowelizacji bêdzie usuniêcie istniej¹cej w obowi¹zuj¹cej ustawie luki prawnej, któr¹
wytkn¹³ w swoim wyroku Wojewódzki S¹d Administracyjny w Lublinie.

Ta nowela jest istotna zarówno dla uczelni, jak i dla studentów oraz doktorantów, powiêksza pulê œrod-
ków przeznaczonych na pomoc materialn¹. Wprowadzenie mo¿liwoœci pozyskiwania stypendiów od je-
dnostek samorz¹du terytorialnego nie tylko prowadz¹cych szko³y, ale tak¿e od gmin czy powiatów, jak
równie¿ stypendiów ufundowanych przez osoby prawne czy fizyczne, usuwa istotn¹ lukê prawn¹ i jestem
g³êboko przekonany, ¿e taka dzia³alnoœæ bêdzie ju¿ coraz czêœciej praktykowana zarówno przez samo-
rz¹dy, jak i przez prywatnych darczyñców.

W tym miejscu nale¿y powiedzieæ, ¿e podczas prac nad t¹ nowelizacj¹ pojawi³a siê w¹tpliwoœæ, czy sa-
morz¹d mo¿e przekazywaæ stypendia studentom i doktorantom, którzy pochodz¹ spoza danej wspólnoty
samorz¹dowej. Procedowany akt prawny ostatecznie uznaje, ¿e decyduj¹ce jest umiejscowienie uczelni,
a nie miejsce pochodzenia studenta czy doktoranta.

Podkreœlaj¹c bardzo pozytywne poszerzenie mo¿liwoœci uzyskiwania stypendiów z ró¿nych Ÿróde³,
zwracam szczególn¹ uwagê na mo¿liwoœæ przyznawania stypendiów doktorantom przez jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, a tak¿e przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebêd¹ce pañstwowymi ani samo-
rz¹dowymi osobami prawnymi.

Pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e dzisiaj, ze wzglêdu na trudne warunki materialne doktorantów,
w wielu specjalnoœciach atrakcyjna oferta pracy w przemyœle jest powa¿nym problemem wielu uczelni –
stanowi powa¿n¹ konkurencjê dla mo¿liwoœci uzyskania statusu s³uchacza studium doktoranckiego.
Mamy ju¿ dyscypliny naukowe, szczególnie w dziedzinie nauk technicznych, w których brak kandydatów
na studia doktoranckie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e studia doktoranckie, bêd¹ce trzecim etapem studiów aka-
demickich w naszym kraju, decyduj¹ o rozwoju naukowym jednostek akademickich i zapewniaj¹ ci¹g-
³oœæ i rozwój kadry naukowej.

Wejœcie w ¿ycie niniejszej nowelizacji ustawy spowoduje niew¹tpliwie pozytywne skutki spo³eczne, go-
spodarcze, finansowe i prawne. Jednoczeœnie trzeba zaznaczyæ, ¿e wejœcie w ¿ycie nowelizacji nie spowo-
duje negatywnych skutków dla bud¿etu pañstwa. Reasumuj¹c, powiem, ¿e procedowany akt prawny na-
le¿y przyj¹æ z du¿ym zadowoleniem.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywistoœæ, w jakiej przychodzi nam ¿yæ, przynosi szereg najró¿niejszych wyzwañ. Wiele z nich ma

charakter pozytywny, inne s¹ negatywne. Wœród tych ostatnich nale¿y z ca³¹ moc¹ wymieniæ wzrost prze-
stêpczoœci o bardzo zorganizowanym i czêsto technologicznie zaawansowanym charakterze. Aby walczyæ
z tego rodzaju przestêpczoœci¹, Policja musi mieæ stosowne œrodki i instrumenty. W³aœnie stworzeniu
owych œrodków i instrumentów s³u¿y omawiana obecnie nowelizacja ustawy o Policji.

Dotychczasowa ustawa zawiera³a co prawda bardzo s³uszn¹ mo¿liwoœæ tworzenia w Policji jednostek
badawczo-rozwojowych, tyle ¿e do zapisów tych nie by³o precyzyjnych przepisów wykonawczych. Nowela
ustawy o Policji zmienia ów stan rzeczy i proponuje dwie szczególnie istotne i donios³e grupy zmian.

Po pierwsze, zostaje jasno nakreœlony zakres dzia³ania policyjnych jednostek badawczo-rozwojowych
oraz tryb powo³ywania i odwo³ywania szefów i wiceszefów tych jednostek. Po drugie, uregulowana zostaje
lista celów, na które mog¹ byæ przeznaczone œrodki pieniê¿ne z bud¿etu pañstwa.

Zmiany w kwestiach finansowych s¹ bardzo precyzyjne. Ale jeœli idzie o techniczn¹ stronê zagadnieñ
ujêtych w noweli, to pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoœci. W¹tpliwoœci te ma opozycja, czemu da³a zreszt¹
wyraz w debacie sejmowej nad tym projektem. Wspomnê tu o w¹tpliwoœci dotycz¹cej Centralnego Labo-
ratorium Kryminalistycznego, a konkretnie tego, czy wobec nowych zadañ badawczych, które nak³ada
na CLK ustawa, laboratorium bêdzie w stanie nadal wykonywaæ swoje bie¿¹ce dzia³ania.

W odpowiedzi na tak postawione pytanie mo¿na stwierdziæ jedynie, ¿e albo bêdziemy siê starali rozwi-
jaæ nasze instytucje, albo zaczniemy tworzyæ nowe byty. Ale wtedy pojawi siê zagro¿enie, ¿e mog¹ to byæ
byty tworzone ponad potrzebê.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Standard prac rozwojowo-badawczych w polskiej Policji musi siê
zmieniæ, a nowelizacja, nad któr¹ debatujemy, jest milowym krokiem na drodze modernizacji, do którego
nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Gra¿yny Sztark
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany do ustawy o zmianie ustawy o Policji maj¹ na celu okreœlenie przepisów regulu-

j¹cych zasady organizacji i zakres dzia³ania jednostek badawczo-rozwojowych oraz tryb powo³ywania
i odwo³ywania dyrektorów tych jednostek oraz ich zastêpców.

W dodanym art. 4 ust. 3b jednoznacznie wskazuje siê na przepisy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o je-
dnostkach badawczo-rozwojowych. Art. 13 ust. 1a stwarza podstawy prawne do otrzymywania przez je-
dnostki badawczo-rozwojowe Policji dotacji z bud¿etu pañstwa na finansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej,
zwi¹zanej z wykonywaniem zadañ ustawowych Policji. Nie bêd¹ to jednak nowe obci¹¿enia dla bud¿etu
pañstwa. Bêdzie to dotacja równowa¿na kosztom ponoszonym na funkcjonowanie Centralnego Labora-
torium Kryminalistycznego, dzia³aj¹cego w ramach Komendy G³ównej Policji, której dysponentem jest
minister spraw wewnêtrznych i administracji, ze œrodków przekazanych do dyspozycji komendanta g³ó-
wnego Policji jako dysponenta œrodków bud¿etu pañstwa II stopnia. Wprowadzenie powy¿szych zmian
zapewni sprawne funkcjonowanie jednostek badawczo-rozwojowych w ramach Policji.

Finansowanie z bud¿etu pañstwa przedmiotowych zadañ oraz utrzymanie funkcjonariuszy Policji za-
trudnionych w takiej jednostce mo¿e nast¹piæ jedynie w drodze ustanowienia dotacji podmiotowej, której
Ÿród³o i zakres zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych musi znajdo-
waæ oparcie w wyraŸnych przepisach ustawy innej ni¿ ustawa bud¿etowa. Uzupe³nienie art. 13 ust. 1a
stanowi spe³nienie prawnego wymogu udzielania dotacji podmiotowej.

Ustawa o Policji w art. 4 ust. 3 pkt 3 przewiduje mo¿liwoœæ funkcjonowania w ramach Policji jednostek
badawczo-rozwojowych, ale brakuje przepisów reguluj¹cych zasady finansowania dzia³alnoœci tych je-
dnostek.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji nie rodzi nowych wydatków w bud¿ecie pañstwa, ma jedynie
charakter porz¹dkuj¹cy tê sferê.

W dobie rozwoju nauki i techniki uzasadnione jest powo³anie jednostek badawczo-rozwojowych w ra-
mach Policji z myœl¹ o poprawie bezpieczeñstwa pañstwa. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pragnê wyraziæ swoj¹ opiniê w sprawie zmiany ustawy o pomocy spo³ecznej.
W mojej ocenie dobrze siê sta³o, i¿ projektodawca nowelizacji przedmiotowej ustawy dostrzeg³ grupê

adresatów œwiadczeñ, która w wyniku zmiany ustawy o pomocy spo³ecznej z 2004 r. w pewnym zakresie
zosta³a pominiêta.

Osoby te zosta³y pokrzywdzone w wyniku niedoprecyzowanej regulacji prawnej. Kwota tego œwiadcze-
nia jest nieznaczna, jednak¿e z punktu widzenia osób poszkodowanych istotna, jeœli chodzi o zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb bytowych. Niedoskona³oœæ tej regulacji godzi w konstytucyjn¹ zasadê równo-
œci podmiotów wobec prawa.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, pragnê wyraziæ poparcie dla nowelizacji ustawy o pomocy spo³ecznej.
Uwa¿am, i¿ wskazana zmiana zadoœæuczyni podmiotom poszkodowanym z powodu niedoprecyzowania
przepisów prawa, a tak¿e bêdzie realizacj¹ konstytucyjnej zasady równoœci podmiotów wobec prawa. No-
welizacja jest w pe³ni zasadna z punktu widzenia ochrony praw i interesów jednostki, uzupe³nia lukê
w prawie oraz realizuje wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
G³ównym zadaniem parlamentu demokratycznego pañstwa jest nie tylko tworzenie prawa. Jest te¿

spraw¹ szczególnie istotn¹, by to prawo by³o przychylne obywatelowi, by u³atwia³o, a nie komplikowa³o
jego ¿ycie, oraz aby by³o jasne i przejrzyste. Niestety, nie wszystkie z tych warunków spe³ni³a nowelizacja
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami z 2007 r. Znajduj¹ce siê w niej nieœcis³oœci i niedopowiedzenia
maj¹ zostaæ usuniête omawian¹ tu w³aœnie nowel¹.

Ustawa doprecyzowuje kwestie zwi¹zane z gospodarowaniem nieruchomoœciami na ró¿nych polach.
Przede wszystkim dookreœla przepisy dotycz¹ce bezprzetargowego zbywania budynków wraz z gruntem
niezbêdnym do odpowiedniego korzystania z budynku. Wa¿n¹ zmian¹ jest tak¿e ta, która daje wojewo-
dzie, radzie lub sejmikowi upowa¿nienie do decydowania o odstêpowaniu od obowi¹zku przetargowego
przez czas okreœlony d³u¿szy ni¿ trzy lata albo nawet na czas nieokreœlony. Nowelizacja daje tak¿e woje-
wodzie, radzie i sejmikowi mo¿liwoœæ wydania zarz¹dzenia lub podjêcia uchwa³y generalnej w zwi¹zku ze
zgod¹ na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoœci zbywanych przez podmioty publiczne i nierucho-
moœci gruntowe oddawane w u¿ytkowanie wieczyste. Zmiany doprecyzowuj¹ tak¿e zasady dokonywania
przez rzeczoznawców maj¹tkowych oceny operatu szacunkowego. Wprowadzone zostaj¹ nowe zasady
dokonywania oceny, a tak¿e regulacje mówi¹ce o skutkach wydania negatywnej oceny operatu.

Na koniec chcia³bym wspomnieæ o zmianach, na mocy których nowe uprawnienia uzyskuje starosta.
Mianowicie starosta bêdzie mia³ obowi¹zek wszczêcia postêpowania wyw³aszczeniowego po bezskutecz-
nym up³ywie dwumiesiêcznego terminu do zawarcia umowy. Jeszcze raz po³ó¿my nacisk na stwierdzenie,
¿e bêdzie to obowi¹zek starosty, nie zaœ, jak dot¹d, jego uznaniowa decyzja. Nowym, ogromnym uprawnie-
niem starosty bêdzie obowi¹zkowe wydanie zezwolenia na zajêcie nieruchomoœci przez podmiot realizuj¹cy
cel publiczny po wydaniu decyzji o wyw³aszczeniu nieruchomoœci. Nowela stanowi, i¿ katalog mo¿liwoœci
zajêcia zostanie rozszerzony poza przypadki objête na podstawie art. 108 kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego rygorem natychmiastowej wykonalnoœci o przypadki uzasadnione wa¿nym interesem gospo-
darczym. Nale¿y jednak zastanowiæ siê, czy konstrukcja „wa¿ny interes gospodarczy” nie jest zbyt ogólna
i czy nie stworzy pola do nadinterpretacji. Zauwa¿my, ¿e zapis ten jest kosztem ponoszonym w zamian za
sprawn¹ dzia³alnoœæ administracji w zakresie gospodarowania nieruchomoœciami.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przedstawione zapisy s¹ zmianami najistotniejszymi, jednak oprócz
nich trzeba wspomnieæ o nowelizacji innych aktów prawnych. Chodzi tu o zmiany dotycz¹ce ministra
Skarbu Pañstwa w kwestii wniosku o wyra¿enie zgody na dokonanie czynnoœci prawnej w momencie zle-
cenia organizacji rzeczoznawców ekspertyzy nieruchomoœci. Do ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytko-
wania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci musz¹ zaœ wejœæ zapisy dotycz¹ce bonifikat i op³at
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, zapisy, które s¹ odzwierciedle-
niem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Zmiany, o których powiedzia³em, s¹ najwa¿niejszymi z tych, które przewidzia³ ustawodawca. Jestem
g³êboko przekonany, ¿e ich wprowadzenie w znacz¹cy sposób ograniczy niedopowiedzenia, jakie dot¹d
mia³y miejsce w gospodarowaniu nieruchomoœciami. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja prawa zamówieñ publicznych wychodzi naprzeciw przedsiêbiorcy i jego oczekiwaniom,

aby jego dzia³alnoœæ nie by³a przez pañstwo obk³adana licznymi nakazami i zakazami, i aby zrozumiana
zosta³a jego sytuacja. O w pe³ni przychylnej postawie ustawodawcy wobec podmiotów gospodarczych
i instytucji publicznych œwiadczy wiele zapisów noweli, miêdzy innymi zapis mówi¹cy o koniecznoœci nie-
zw³ocznego oddania przez zamawiaj¹cego wadium wszystkim tym wykonawcom, których oferty odrzuco-
no. Wp³aca³ nowe wadium lub wnosi³ o jego przed³u¿enie bêdzie wy³¹cznie ten podmiot, którego oferta zo-
sta³a uznana za najkorzystniejsz¹. Zliberalizowany zostaje przepis o zakazie zmiany umowy o treœci ofer-
ty. Od teraz do umowy bêd¹ mog³y byæ wprowadzone nieistotne, niewp³ywaj¹ce na przebieg procedury
zamówienia zmiany. Uchylony zostaje nara¿aj¹cy podmioty na du¿e koszty nakaz og³oszenia w ogólno-
polskim czasopiœmie obwieszczenia o zamówieniu. Odt¹d zmiany te bêd¹ fakultatywne.

To tylko niektóre z listy zmian proponowanych przez ustawodawcê. Kolejne zmiany wskazuje nam
swoimi dyrektywami Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. W ich myœl zamawiaj¹cy bêdzie
móg³ w swoim zamówieniu zastrzec, ¿e mog¹ siê o nie ubiegaæ wy³¹cznie podmioty, w których ponad 50%
zatrudnionych stanowi¹ osoby niepe³nosprawne.

Wœród zmian, które nale¿y tu wyszczególniæ, s¹ przede wszystkim te, które oddzielaj¹ przes³anki
udzia³u w postêpowaniu od przes³anek wykluczenia wykonawców z postêpowania, dodano te¿ do listy
tych ostatnich prawomocne skazanie za przestêpstwo przeciwko œrodowisku.

Do zmian technicznych nale¿y ta, która doprecyzowuje przepisy, na podstawie których wykonawca
potwierdza, na wniosek zamawiaj¹cego, spe³nienie warunków udzia³u w postêpowaniu. Bardziej przy-
stêpny staje siê te¿ sposób potwierdzenia przez wykonawcê owych warunków. Istotne warunki zamówie-
nia i og³oszenie o nich musz¹ odt¹d wskazywaæ wprost sposób oceny wype³nienia tych warunków. Jeœli
w okreœleniu warunków bêd¹ wystêpowaæ nieœcis³oœci, wykonawcy bêd¹ mogli z zastosowaniem odpo-
wiednich terminów zwracaæ siê do zamawiaj¹cego o ich doprecyzowanie.

Nowelizacja stwarza te¿ zamawiaj¹cemu mo¿liwoœæ udzielania zaliczek na poczet wykonania zamó-
wienia i okreœla zasady ich udzielenia.

Zmiany w ustawie – Prawo zamówieñ publicznych poci¹gaj¹ za sob¹ zmiany w ustawie o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych. Dotycz¹ one przepisu o wysokoœci op³aty sta³ej, pobieranej od skargi
na orzeczenie Krajowej Izby Odwo³awczej przy Prezesie Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Od skargi takiej
ma byæ pobierana op³ata sta³a w wysokoœci piêciokrotnoœci wpisu wniesionego od odwo³ania w sprawie,
której skarga dotyczy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wymieni³em tu najistotniejsze zmiany w prawie o zamówieniach publi-
cznych. Ustawa ta jest istotna i wielce potrzebna nam wszystkim. Faktem jest, ¿e pe³ne dopracowanie
formu³y takiej ustawy jest bardzo skomplikowanym procesem. Jestem jednak przekonany, ¿e dzisiejsza
nowelizacja, jeœli nie zbli¿a nas do idea³u, to przynajmniej wiele u³atwia, dlatego gor¹co zachêcam do jej
przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Karczewskiego
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Szanowni Pañstwo!
Prawo zamówieñ publicznych uchwalone zosta³o 29 stycznia 2004 r., czyli przed piêcioma laty. Przed

dwoma laty, a wiêc w 2007 r., zosta³ og³oszony jego tekst jednolity. Od tego czasu omawiana ustawa by³a
nowelizowana trzy razy w 2008 r. – DzU nr 171, nr 220, nr 227, i trzy razy w 2009 r. – DzU nr 19, nr 65
i nr 91. Dziœ tak¿e pracujemy nad jej spor¹ zmian¹, a w Sejmie jest ju¿ kolejny projekt, przygotowany
przez rz¹d, diametralnie reformuj¹cy funkcjonowanie arbitra¿u.

Z tych zmian ciesz¹ siê niew¹tpliwie autorzy i wydawcy komentarzy oraz w³aœciciele i trenerzy firm
edukacyjnych. Ale czy my powinniœmy podzielaæ ich radoœæ?

Wysoka Izbo, nie wiem, czy ktoœ jest w stanie przytoczyæ z pamiêci, ile wersji prawa zamówieñ publicz-
nych ukaza³o siê w Polsce od chwili, gdy stworzono w 1994 r. ten system w starej ustawie o zamówieniach
publicznych. Mo¿e pan prezes UZP przypomni nam liczbê zmian tego prawa. W wiêkszoœci przypadków
uzasadnieniem przedk³adania nowelizacji parlamentowi do rozpatrzenia by³a koniecznoœæ dostosowania
siê do prawa europejskiego. Ale niestety potem zwykle okazywa³o siê, ¿e to dostosowanie nie uda³o siê
w pe³ni i wymaga dodatkowego dostosowania.

Mo¿e siê wydawaæ, ¿e gdy ju¿ projekt nowelizacji ustawy, pracowicie wypieszczony w gabinetach Urzê-
du Zamówieñ Publicznych, przejdzie pe³n¹ drogê ustawodawcz¹ i z maszyn drukarskich Centrum Obs³u-
gi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zejdzie dziennik ustaw z tekstem, praca jest szczêœliwie zakoñczo-
na. Nieprawda, wówczas praca siê dopiero zaczyna. Wtedy tysi¹ce pracowników innych urzêdów i przed-
siêbiorstw, tysi¹ce specjalistów sporz¹dzaj¹cych specyfikacje i oferty musi zapoznaæ siê z tym tekstem,
zrozumieæ go i dostosowaæ doñ nawyki, formularze i procedury.

Ciekaw jestem, czy w Urzêdzie Zamówieñ Publicznych próbowano oszacowaæ wielki, zbiorowy wysi³ek
Polaków, spowodowany ka¿d¹ nowelizacj¹ ustawy. Czy to tylko setki tysiêcy godzin pracy, czy coœ wiêcej?
A ile mo¿e wynieœæ koszt wdro¿enia noweli wyra¿ony w z³otych?

Do czego zmierzam? Do tego, ¿e prawo zamówieñ publicznych – ustawa o szerokim zastosowaniu, ad-
resowana do wielkiej liczby osób, porównywalna pod tymi wzglêdami z prawem podatkowym i kodeksem
drogowym, jest zmieniana czêœciej ni¿ wydaje siê to konieczne. Te zmiany poci¹gaj¹ za sob¹ koszty, o któ-
rych ³atwo zapomnieæ. To s¹ koszty wprowadzenia nowych przepisów w ¿ycie, ponoszone przez wszyst-
kich zainteresowanych, a nie tylko przez bud¿et pañstwa finansuj¹cy proces legislacyjny. To tak¿e do-
datkowy koszt, finansowo niewymierny, ponoszony na poziomie œwiadomoœci obywatelskiej. Jest to
koszt niestabilnoœci prawa, który poci¹ga za sob¹ zmniejszenie zaufania do pañstwa.

Nie mogê przemilczeæ jeszcze jednej przykrej kwestii. Otó¿ w œrodowiskach osób zajmuj¹cych siê za-
mówieniami publicznymi coraz liczniejsze s¹ g³osy, ¿e mimo wielu prób poprawy to prawo jest z³e: niejas-
ne, wieloznaczne, kazuistyczne i niekonsekwentne. Jest coraz gorsze. Widaæ to te¿ w orzecznictwie Krajo-
wej Izby Odwo³awczej przy Prezesie Urzêdu Zamówieñ Publicznych – orzecznictwie rozbie¿nym, zró¿nico-
wanym zale¿nie od wyrokuj¹cego sk³adu arbitrów, mimo podobnych okolicznoœci.

Zwracam siê z tej trybuny do pana prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych: Panie Prezesie, mo¿e warto
spróbowaæ wreszcie napisaæ now¹, czyteln¹ ustawê, przysz³¹ wizytówkê urzêdu, kojarzonego obecnie
przede wszystkim z bie¿¹cym orzecznictwem KIO; ustawê, której nie bêdzie trzeba co kilka miesiêcy no-
welizowaæ i wci¹¿ objaœniaæ.

Szanowni Pañstwo, w rozpatrywanej dziœ nowelizacji, dostosowuj¹cej polskie prawo do wymagañ Unii
Europejskiej, jest przepis w¹tpliwy w mej ocenie konstytucyjnie, ograniczaj¹cy – restrykcj¹ ekonomiczn¹
– prawo do korzystania ze œrodków ochrony prawnej. To art. 34 ust. 2 wprowadzany do ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych, ustalaj¹cy w ustalonych w tym przepisie okolicznoœciach op³atê sto-
sunkow¹ w wysokoœci 5% wartoœci zamówienia – do 5 milionów z³. Proponujê zmieniæ art. 35 i uznaæ racjê
urzêdu mówi¹cego, i¿ wpis w wysokoœci 3 tysiêcy z³ jest za niski, podnieœæ go do wysokoœci wpisu wnoszo-
nego od odwo³ania do Krajowej Izby Odwo³awczej. Wydaje siê, ¿e wzrost z 3 tysiêcy z³ do 5 milionów z³ jest
zmian¹ nazbyt rewolucyjn¹.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu Rzeczpospolita zawar³a ju¿ z wieloma

krajami. Z Finlandi¹ tak¹ umowê mamy od dawna, bo od 1977 r., jednak zmiana realiów gospodarczych
po trzydziestu dwóch latach od wejœcia w ¿ycie umowy powoduje koniecznoœæ jej przekszta³cenia. I prze-
kszta³cenie takie nast¹pi³o w Helsinkach w czerwcu tego roku.

Nowa umowa dotyczy zasad opodatkowania podatkami PIT i CIT podmiotów maj¹cych siedzibê w jed-
nym lub obu z umawiaj¹cych siê pañstw.

Zgodnie z ustaleniami nowej konwencji w naliczaniu podatków Polska bêdzie stosowaæ metodê pro-
porcjonalnego zaliczenia. Bêdzie j¹ stosowaæ w odniesieniu do dochodów z zysków maj¹tkowych, dywi-
dend, odsetek i nale¿noœci licencyjnych. Z kolei w odniesieniu do dochodów z pracy najemnej Polaków
pracuj¹cych w Finlandii stosowana bêdzie metoda wy³¹czenia z progresj¹, to znaczy dochód osi¹gniêty za
granic¹ bêdzie zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, a brany bêdzie jedynie pod uwagê
przy obliczaniu stawki podatkowej, wed³ug której podatnik bêdzie musia³ rozliczyæ podatek od dochodów
zdobytych w kraju rezydencji podatkowej.

Dodaæ tak¿e nale¿y, ¿e stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia mo¿e w przysz³oœci powodo-
waæ koniecznoœæ zmian w ustawach o PIT i CIT. Do ustawodawstwa polskiego konwencjami podobnymi
do obecnie omawianej wprowadzone zosta³y zapisy dotycz¹ce zak³adów pracy z zagranicy. Stosowanie
metody proporcjonalnego odliczenia nie pozwala jednak odliczyæ od podatku przedsiêbiorstwa strat po-
noszonych przez zagraniczny zak³ad pracy. Jeœli zaœ straty s¹ generowane przez zak³ad krajowy, to przed-
siêbiorstwo mo¿e je wykazaæ. Mo¿e to w przysz³oœci wprowadziæ pewne zamieszanie w wymienionych
ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Warto mieæ ten problem na
uwadze zawsze, ilekroæ debatujemy nad podobnymi konwencjami.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jesteœmy winni uregulowanie relacji podatkowych nie tylko naszym
zagranicznym partnerom, ale przede wszystkim obywatelom polskim przebywaj¹cym za granic¹. Myœlê
wiêc, ¿e Wysoki Senat wyrazi zgodê na ratyfikacjê omawianej tu konwencji. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jednym z najwiêkszych dzie³ Europy po zakoñczeniu II wojny œwiatowej by³a integracja w ramach Wspól-

not Europejskich. Po latach komunizmu Polska mog³a nawi¹zaæ wspó³pracê z tymi Wspólnotami, które na
pocz¹tku naszych przemian kojarzy³y nam siê ze spokojem, dobrobytem i wy¿szym standardem ¿ycia. Naj-
pierw nasze zwi¹zki ze Wspólnotami mia³y charakter stowarzyszenia, dopiero potem cz³onkostwa.

Dziœ o ten pierwszy, stowarzyszeniowy etap ubiega siê Boœnia i Hercegowina, kraj m³odszy od Polski,
ale ogromnie doœwiadczony. Boœnia i Hercegowina, bêd¹c czêœci¹ Jugos³awii, znajdowa³a siê – tak jak my
– w orbicie wp³ywów komunistycznych, ale po 1989 r., kiedy w Polsce skoñczy³ siê re¿im i zacz¹³ czas roz-
woju, w Boœni rozpoczê³a siê krwawa wojna. Wojna ta wyniszcza³a ludzi, gospodarkê i ca³y kraj. Powodem
do wielkiej radoœci jest fakt, ¿e wojna dobieg³a koñca, ¿e Boœniacy odbudowuj¹ swój kraj i staraj¹ siê
w nim normalnie ¿yæ. Stowarzyszenie siê ze Wspólnotami Europejskimi z ca³¹ pewnoœci¹ umo¿liwi im od-
budowê i rozwój kraju.

Uk³ad zawarty 16 czerwca 2008 r. w Luksemburgu reguluje warunki wzmocnienia wspó³pracy regio-
nalnej, zobowi¹zania Boœni i Hercegowiny do zbli¿ania prawnych i rynkowych rozwi¹zañ Boœni do roz-
wi¹zañ Unii Europejskiej, reguluje te¿ kwestie wspó³pracy w zakresie bezpieczeñstwa i wymiaru spra-
wiedliwoœci oraz zagadnienia przep³ywu us³ug i kapita³u. Ogromnie wa¿ne jest równie¿ to, ¿e w omawia-
nym uk³adzie zarysowana zosta³a perspektywa utworzenia strefy wolnego handlu miêdzy Wspólnotami
Europejskimi a Boœni¹ i Hercegowin¹ w ci¹gu piêciu lat od wejœcia tego uk³adu w ¿ycie.

W celu usprawnienia wspó³pracy utworzona zostanie wspólna Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz
Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia, a na potrzeby dialogu miêdzyparlamentarnego powstanie Komitet
Parlamentarny Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Wszystkie te zabiegi ostatecznie maj¹ za zadanie doprowadziæ do wejœcia Boœni i Hercegowiny do Unii
Europejskiej. Doskonale zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jest to perspektywa najbli¿szych miesiêcy czy kil-
ku lat. Na ten finalny produkt bêdziemy musieli jeszcze poczekaæ. Jednak¿e bylibyœmy skrajnymi nie-
wdziêcznikami, gdybyœmy teraz nie wyci¹gnêli pomocnej rêki do Boœniaków i nie zgodzili siê na stowarzy-
szenie miêdzy Wspólnotami Europejskimi a Boœni¹ i Hercegowin¹.

Niemal dwadzieœcia lat temu, na pocz¹tku naszej demokratycznej drogi, pañstwa starej Unii pomog³y
nam, dziœ nowa, rozszerzona o Polskê Unia mo¿e wesprze starania Boœni i Hercegowiny.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, myœlê, ¿e nikogo na tej sali nie trzeba przekonywaæ do zag³osowania za
ustaw¹ ratyfikacyjn¹. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt uchwa³y w sprawie uczczenia 25. rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Jerzego

Popie³uszki jest projektem, który trzeba poprzeæ.
Ksi¹dz Popie³uszko to osoba, która walczy³a o to, abyœmy teraz byli wolni i mogli w sposób w pe³ni de-

mokratyczny decydowaæ o losach ca³ego pañstwa, zarówno na szczeblu rz¹dowym, jak i samorz¹dowym.
Od sierpnia 1980 r. ksi¹dz Jerzy Popie³uszko zwi¹zany by³ ze œrodowiskami robotniczymi, aktywnie

wspiera³ tak¿e „Solidarnoœæ”. W czasie strajku zosta³ wys³any do odprawiania mszy w Hucie „Warszawa”,
a w stanie wojennym w koœciele Œwiêtego Stanis³awa Kostki organizowa³ Msze Œwiête za Ojczyznê. Swoj¹
dzia³alnoœci¹ duszpastersk¹ i nauczaniem opartym na przes³aniu œwiêtego Paw³a „Nie daj siê zwyciê¿yæ
z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj”, nauczaniu papie¿a Jana Paw³a II i prymasa kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego, niez³omnoœci¹ i odwag¹, wsparciem dla przeœladowanych przez w³adze PRL robotników i dzia³a-
czy zwi¹zkowych podczas stanu wojennego zyska³ autorytet, szerokie poparcie spo³eczne i popularnoœæ
w Warszawie, a póŸniej tak¿e w innych miastach.

Dzia³alnoœæ ksiêdza Jerzego Popie³uszki ówczesne w³adze PRL uzna³y za krytykê i sprzeciw wobec sys-
temu komunistycznego. W czasie stanu wojennego wielokrotnie by³ oskar¿any przez w³adze PRL o zaan-
ga¿owanie w dzia³alnoœæ polityczn¹ i dlatego sta³ siê celem dzia³añ operacyjnych S³u¿by Bezpieczeñstwa.
Jego dzia³alnoœæ ku chwale Ojczyzny zosta³a brutalnie przerwana przez jego zabójstwo.

Wysoka Izbo, nale¿y pamiêtaæ o tych, którzy walczyli o woln¹ Polskê, a przede wszystkim powinniœmy
w naszych dzia³aniach zawsze braæ pod uwagê ich trud i zaanga¿owanie.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

„Chcesz byæ pierwszy miêdzy innymi – musisz byæ s³ug¹ dla wszystkich” to s³owa wczorajszej ewangelii
mszy œwiêtej odprawionej w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego ksiêdza Jerzego
Popie³uszki. S³owa te w sposób szczególny odpowiadaj¹ temu, co czyni³ w swym ¿yciu ksi¹dz Jerzy, ale
dla pe³ni zrozumienia jego postaci musimy pamiêtaæ równie¿ o tym, co g³osi³ na ka¿dym kroku swej
pos³ugi: „Nie daj siê zwyciê¿aæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj”.

Jerzy Popie³uszko urodzi³ siê 14 wrzeœnia 1947 r. we wsi Okopy na Podlasiu. Po ukoñczeniu Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Warszawie oraz odbyciu zasadniczej s³u¿by wojskowej w specjalnej jedno-
stce dla kleryków w Bartoszycach, kleryk Popie³uszko dnia 28 maja 1972 r., przyj¹wszy œwiêcenia z r¹k
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, zosta³ ksiêdzem. Swe kap³añskie obowi¹zki wype³nia³ w wielu para-
fiach. Ostatni¹ parafi¹ ksiêdza Popie³uszki by³a parafia pod wezwaniem œwiêtego Stanis³awa Kostki na
warszawskim ¯oliborzu, gdzie organizowa³ raz w miesi¹cu tak zwane Msze za Ojczyznê, na które przyby-
wa³y t³umy Polaków. Dziêki temu zyska³ szacunek, autorytet i szerokie poparcie uciskanego przez w³adze
komunistyczne polskiego spo³eczeñstwa.

We wrzeœniu 1983 r. ksi¹dz Popie³uszko zorganizowa³ pielgrzymkê robotników Huty „Warszawa” na
Jasn¹ Górê. W nastêpnym roku do Czêstochowy pielgrzymowali ju¿ robotnicy z ró¿nych czêœci Polski.
Idea ksiêdza Jerzego przerodzi³a siê w coroczn¹, odbywaj¹c¹ siê w trzeci¹ niedzielê wrzeœnia, ogólnopol-
sk¹ Pielgrzymkê Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê.

Ksi¹dz Popie³uszko w swoich kazaniach uczy³, jak kochaæ Polskê, jak dla niej ¿yæ i pracowaæ. Jego od-
waga i charyzma przyczynia³y siê do tego, ¿e ludzie pragnêli broniæ siê przed zniewoleniem, jakie niós³ ze
sob¹ system komunistyczny. Postawa ksiêdza Popie³uszki spowodowa³a, ¿e ówczesne w³adze PRL uzna³y
j¹ za wrog¹, dlatego wobec ksiêdza Popie³uszki stosowano esbeckie prowokacje, by³ zastraszany. W koñ-
cu wydano na ksiêdza Popie³uszkê wyrok œmierci. 19 paŸdziernika 1984 r., gdy po odprawionej w Bydgo-
szczy mszy œwiêtej wraca³ do Warszawy, funkcjonariusze specjalnej grupy IV departamentu ówczesnego
MSW uprowadzili go w okolicach Górska pod Toruniem i zamordowali. Bestialsko zmasakrowane cia³o
znaleziono 30 paŸdziernika 1984 r. w okolicach tamy we W³oc³awku. Pogrzeb ksiêdza Jerzego Popie³uszki
odby³ siê 3 listopada 1984 r. w koœciele pod wezwaniem Œwiêtego Stanis³awa Kostki w Warszawie, a jego
cia³o spoczê³o na przykoœcielnym dziedziñcu.

Co roku 19 paŸdziernika, w rocznicê œmierci S³ugi Bo¿ego ksiêdza Jerzego Popie³uszki, tysi¹ce piel-
grzymów przybywaj¹ do koœcio³a na warszawski ¯oliborz. Nie inaczej by³o te¿ 19 paŸdziernika 2009 r.,
gdy wokó³ jego grobu zebra³y siê setki delegacji z ca³ej Polski ze sztandarami oraz niezliczone rzesze wier-
nych, aby modliæ siê o Jego rych³¹ beatyfikacjê.

Na zakoñczenie g³ównych uroczystoœci zwi¹zanych z dwudziest¹ pi¹t¹ rocznic¹ zabójstwa ksiêdza Je-
rzego g³os zabra³ prezydent Lech Kaczyñski, który powiedzia³: „Miar¹ bosk¹ za swe czyny ksi¹dz Popie³u-
szko otrzyma³ zap³atê w niebie, ale miar¹ ludzk¹ jest przyznanie mu najwy¿szego pañstwowego odzna-
czenia – Orderu Or³a Bia³ego”. Odznaczenie to zosta³o przekazane przez pana prezydenta rodzinie ducho-
wnego, a odebra³a je matka ksiêdza.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej w sprawie uczczenia 25. rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego

ksiêdza Jerzego Popie³uszki podkreœla kilka istotnych elementów z jego ¿ycia, miêdzy innymi nazywa go
wielkim Polakiem i patriot¹, kapelanem „Solidarnoœci” oraz duszpasterzem ludzi pracy. Pragnê na chwilê
zatrzymaæ siê nad tymi okreœleniami w aspekcie pytania: jakim patriot¹ by³by ksi¹dz Jerzy dzisiaj?

Nie bêdê przypomina³ biografii ksiêdza Jerzego, pragnê jedynie wskazaæ na kilka faktów, aby potwier-
dziæ, ¿e ksi¹dz Jerzy w swoim ¿yciu i œmierci doœwiadczy³ w najboleœniejszy sposób, na czym polega ofiara
dla ojczyzny. Najpierw jako kleryk zosta³ wyrwany z seminarium, aby odbyæ s³u¿bê wojskow¹, zetkn¹³ siê
wówczas – zapewne nie po raz pierwszy – z zak³aman¹ komunistyczn¹ propagand¹. A by³y to czasy Mille-
nium, obchodów tysi¹clecia chrzeœcijañstwa w Polsce, a tak¿e kontrobchodów: tysi¹clecia pañstwa pol-
skiego. To wówczas partia atakowa³a Koœció³ za list biskupów polskich do biskupów niemieckich, list,
który na dobr¹ sprawê otwiera³ Polskê na Zachód. Ale wówczas uznano biskupów za zdrajców, za agen-
tów Watykanu, a samego ksiêdza Jerzego próbowano pozbawiæ w wojsku wiary w Boga i mi³oœci do oj-
czyzny.

Kiedy wybuch³a „Solidarnoœæ”, ksi¹dz Jerzy by³ duszpasterzem s³u¿by zdrowia. Mieszka³ na ¯oliborzu
w parafii Œwiêtego Stanis³awa Kostki. W sierpniu 1980 r. kardyna³ Stefan Wyszyñski pos³a³ go do strajku-
j¹cej za³ogi Huty „Warszawa”, aby odprawi³ tam mszê œwiêt¹. Od tego czasu ksi¹dz Jerzy pokocha³ robot-
ników, a swoje kap³añskie pos³ugiwanie nierozerwalnie zwi¹za³ ze œrodowiskiem ludzi pracy i osobami
tworz¹cymi Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”. 17 stycznia 1982 r. ksi¹dz Jerzy
Popie³uszko odprawi³ pierwsz¹ w stanie wojennym mszê œwiêt¹ „za Ojczyznê i tych, którzy dla niej cier-
pi¹”. W kazaniu wypowiedzia³ znamienne s³owa: „poniewa¿ przez wprowadzenie stanu wojennego ode-
brano nam wolnoœæ s³owa, dlatego ws³uchuj¹c siê w g³os w³asnego serca i sumienia, pomyœlmy o tych
siostrach i braciach, których pozbawiono wolnoœci”. W tych mszach œwiêtych uczestniczy³o zwykle kilka-
dziesi¹t tysiêcy osób, przyje¿d¿a³y na nie delegacje zdelegalizowanej „Solidarnoœci” z ca³ej Polski. Doœæ
wspomnieæ, ¿e kazania ksiêdza Jerzego z mszy œwiêtych za ojczyznê przedrukowywano w ca³ej prasie
podziemnej, by³y tak¿e emitowane na falach Radia Wolna Europa.

Od pocz¹tku stanu wojennego troszczy³ siê o pozbawionych wolnoœci, otacza³ opiek¹ rodziny interno-
wanych, modli³ siê za nich. By³ bardzo blisko s¹dzonych na podstawie dekretu o stanie wojennym. Nie
potrafi³ przejœæ obojêtnie obok cz³owieka w potrzebie. Dzieli³ siê tym, co mia³, organizowa³ pomoc medycz-
n¹, sprowadza³ dary z Zachodu. Jego mieszkanie by³o miejscem spotkañ dla przeœladowanych. Nie tylko
przyjmowa³ wszystkich, lecz równie¿ sam wychodzi³ do innych.

Intensywnej aktywnoœci ksiêdza Jerzego Popie³uszki od pocz¹tku towarzyszy³y wzmo¿one dzia³ania
s³u¿b specjalnych. By³ ci¹gle œledzony, otrzymywa³ listy z pogró¿kami, jednak wszelkie próby zastrasze-
nia go okazywa³y siê nieskuteczne. Na proœbê robotników – maj¹c na uwadze zagro¿enie ¿ycia ksiêdza Je-
rzego ze strony s³u¿b specjalnych – ksi¹dz prymas kardyna³ Józef Glemp zaproponowa³ mu wyjazd na
studia do Rzymu. Na tê propozycjê odpowiedzia³: „nie mogê tych ludzi zdradziæ, gdy ich opuszczê, to siê
za³ami¹”. Najbli¿si wspó³pracownicy kapelana „Solidarnoœci” twierdz¹, ¿e by³ œwiadom gro¿¹cego mu
niebezpieczeñstwa.

Morderstwo ksiêdza Jerzego Popie³uszki by³o precyzyjnie zaplanowane. SB otoczy³a kap³ana sieci¹
agentów, o represjach wobec kapelana „Solidarnoœci” informowano najwy¿sze w³adze partii i MSW. Ist-
niej¹ zapisy wskazuj¹ce, ¿e genera³ Wojciech Jaruzelski czy genera³ Czes³aw Kiszczak byli na bie¿¹co in-
formowani o dzia³aniach SB wobec ksiêdza Jerzego. Na poziomie partyjnym wiedza operacyjna pocho-
dz¹ca od SB s³u¿y³a do nacisków na przedstawicieli Koœcio³a w czasie rozmów w Komisji Wspólnej Rz¹du
i Episkopatu. Chodzi³o o wymuszenie na biskupach, aby uciszyli niepokornych ksiê¿y.

Pierwszym, nieudanym zamachem na jego ¿ycie by³ upozorowany 13 paŸdziernika 1984 r. przez fun-
kcjonariuszy s³u¿b specjalnych wypadek samochodowy na drodze z Gdañska do Warszawy. Drugi atak
nast¹pi³ szeœæ dni póŸniej. Dnia 19 paŸdziernika 1984 r. ksi¹dz Jerzy prowadzi³ modlitewne spotkanie
w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w parafii pod wezwaniem Œwiêtych Polskich Braci Mêczenników w Byd-
goszczy. Celebrowa³ Eucharystiê, a nastêpnie prowadzi³ rozwa¿anie bolesnych tajemnic ró¿añca. Ca³oœæ
modlitewnego spotkania zakoñczy³ wezwaniem: „módlmy siê, byœmy byli wolni od lêku, zastraszenia, ale
przede wszystkim od ¿¹dzy odwetu i przemocy”. Tego samego wieczoru postanowi³ wróciæ do Warszawy.
Oko³o godziny 22.00 w okolicach miejscowoœci Przysiek niedaleko Torunia zosta³ uprowadzony przez
funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Oprawcy w bestialski sposób skatowali bezbron-
nego kap³ana i skrêpowanego wrzucili do Zalewu Wiœlanego. Jedenaœcie dni póŸniej odnaleziono umê-
czone cia³o ksiêdza Jerzego.
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Powszechne przekonanie wiernych, ¿e ksi¹dz Jerzy poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ za wiarê, sprawi³o, ¿e
w 1997 r. rozpocz¹³ siê jego proces beatyfikacyjny.

Co mówi³ ten ksi¹dz, jakie treœci zawiera³y jego kazania, ¿e stanowiæ mia³y zagro¿enie dla systemu to-
talitarnego? Paradoks polega na tym, ¿e nie g³osi³ nic nadzwyczajnego, rewolucyjnego b¹dŸ rewelacyjne-
go, czego sam mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ: „nigdy nie g³osi³em w³asnej m¹droœci, ale kierowa³em siê Ewange-
li¹ oraz nauczaniem Prymasa Tysi¹clecia kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II”. Gdy œledzi siê teksty kazañ ksiêdza Jerzego z lat 1982–1984, widaæ, ¿e tak w³aœnie by³o.

Pierwsza rzecz, jakiej uczy³, to wiernoœæ prawdzie. Wobec zak³amania ca³ego systemu, w jakim by³a po-
gr¹¿ona Polska, ksi¹dz Jerzy klarownie mówi³: tylko droga prawdy jest szans¹ na wyzwolenie, na budo-
wanie autentycznego ³adu, pokoju.

Drug¹ prawd¹ by³o bezwzglêdne zachowanie wiernoœci sumieniu. Poprawnie uformowane sumienie
jest bowiem niezast¹pionym drogowskazem, œwiat³em, by pod¹¿aæ drog¹ prawdy. Bez dobrze uformowa-
nego sumienia niemo¿liwa jest droga prawdy.

Trzecim elementem jego programu by³o do³¹czenie do tego dzie³a osobistej ofiary mi³oœci. Ksi¹dz Jerzy
zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e same normy, nawet najlepszego prawa i sprawiedliwoœci, nie s¹ w stanie
rozwi¹zaæ bardzo z³o¿onych ludzkich, spo³ecznych i ekonomicznych problemów. Podczas zmagania o do-
bro nie mo¿e brakn¹æ mi³oœci. A mi³oœæ zawsze kosztuje. Bez mi³oœci nie ma zwyciêstwa prawdy. Tak¹ na-
ukê g³osi³, ni¹ ¿y³ i da³ jej œwiadectwo, sk³adaj¹c ofiarê swego ¿ycia.

Dlatego gdyby dzisiaj ¿y³ ksi¹dz Jerzy, reagowa³by ostro na zaw³aszczanie pañstwa przez oligarchiczne
grupy, na potworne zak³amanie ¿ycia politycznego, niemoralne ustawy, patologiczn¹ wrêcz nienawiœæ do
prawdy, co widaæ podczas przes³uchañ w komisjach œledczych. Sami widzimy, jak œwiadkowie k³ami¹,
klucz¹, zas³aniaj¹ siê niepamiêci¹.

Ksi¹dz Jerzy wiedzia³by, jak dzisiaj s³u¿yæ ludziom, wp³ywaæ na ludzkie sumienia, uczyæ ¿yæ w praw-
dzie. Na pewno nie milcza³by w obliczu tak licznych niegodziwoœci, nie udawa³by, ¿e nic z³ego siê nie dzie-
je. Jego zaanga¿owanie w politykê nie by³oby d¹¿eniem do zdobycia w³adzy przez jak¹kolwiek partiê, on
nie pomaga³by nikomu wdrapaæ siê na jakiœ polityczny sto³ek, ale po prostu wo³a³by o ludzi sumienia
w polityce. By³by jednym z tych kap³anów, jakich wielu mieliœmy w naszych dziejach, wszêdzie, tak¿e
w powstaniach, ³agrach, wiêzieniach oraz na uniwersytetach i w mediach, czyli wszêdzie tam, gdzie cho-
dzi³o o Polskê, o zachowanie polskiego ducha w ludzkich sercach.

Na pewno ksi¹dz Jerzy przestrzega³by dzisiaj przed liberalizmem etycznym, fa³szyw¹ koncepcj¹ wolno-
œci przeradzaj¹cej siê w anarchiê moraln¹, w demokracjê bez wartoœci. Stawa³by w obronie ludzi pracy
krzywdzonych praktykami dzikiego kapitalizmu, pomaga³by bezrobotnym, wytyka³ rz¹dz¹cym grzechy
korupcji, zak³amania, prywaty. Broni³by te¿ chrzeœcijañskiej koncepcji jednocz¹cej siê Europy i dobrego
imienia Polski w Europie. Zapewne znów by³by niepoprawny politycznie i œci¹ga³ na siebie agresjê si³, któ-
re próbuj¹ manipulowaæ cz³owiekiem, i pewnie próbowano by tak¿e – tak jak niegdyœ – os³abiæ si³ê jego
oddzia³ywania i kompromitowaæ go publicznie. Taka jest jednak dola proroków, którzy zawsze wyprze-
dzaj¹ swój czas i p³ac¹ za to najwy¿sz¹ cenê, ale to oni ostatecznie s¹ zwyciêzcami.

Ksi¹dz Jerzy zda³ egzamin jako cz³owiek wiary, jako kap³an i jako Polak. Potrzeba nam takich wzorów
wiary, ale tak¿e wzorów mi³oœci Ojczyzny.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
S³owa œwiêtego Paw³a, skierowane do chrzeœcijan w Rzymie: „Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem

zwyciê¿aj”, dla nas Polaków maj¹ g³êbok¹ wymowê, bowiem przypominaj¹ o naszym polskim mêczenni-
ku XX w. – ksiêdzu Jerzym Popie³uszce. Przes³anie to towarzyszy³o drodze ¿yciowej i kap³añskiemu po-
s³ugiwaniu ksiêdza Jerzego. Dwadzieœcia piêæ lat od jego mêczeñskiej œmierci wspominamy go, sk³adamy
ho³d temu wielkiemu Polakowi, patriocie, kapelanowi „Solidarnoœci” oraz ludzi pracy, obroñcy ¿ycia nie-
narodzonych. Zastanawiamy siê, czy musia³o dojœæ do tej mêczeñskiej œmierci, do bestialskiego mordu
dokonanego przez funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL. Nieodparcie nasuwa siê pytanie, czy
zrobiliœmy wszystko, aby wyjaœniæ do koñca tajemnicê œmierci tego kap³ana. Wbrew zamierzeniom op-
rawców ksiêdza Jerzego Popie³uszki i zleceniodawców tak bestialskiego mordu, ta mêczeñska ofiara roz-
la³a w wielu œrodowiskach dobro, które emanuje do tej pory, jednoczy i wzywa do kompromisu dla dobra
ojczyzny oraz stanowi fundament, na jakim budowana jest przysz³oœæ Polski.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, dla którego ksi¹dz Popie³uszko mia³ wielki szacunek i którego radzi³ siê
w wielu kwestiach, wspomina: „Ksi¹dz Jerzy nie chcia³ byæ ani dzia³aczem politycznym, ani nie szuka³ za-
dowolenia swoich ambicji. Czu³ ca³y ciê¿ar na sobie, chêtnie by od tego odszed³, gdyby nie wielka mi³oœæ
ojczyzny i mi³oœæ ludzi, którym s³u¿y³, a których nie mia³ sumienia opuœciæ w ich trudnej sytuacji. Choæ
by³ jeszcze bardzo m³ody, to mimo to mia³ ju¿ wielkie poczucie odpowiedzialnoœci duszpasterskiej i jako
dobry pasterz nie móg³ ich opuœciæ. Mia³ przeczucie tego, co go póŸniej spotka³o. W swojej ocenie ¿ycia
spo³ecznego nie tyle k³ad³ nacisk na braki i cienie, ile na stronê pozytywn¹. Wskazywa³ drogi do rozwi¹za-
nia i usuwania braków. Ani nie g³osi³, ani nie szuka³ zemsty czy nienawiœci nawet w stosunku do wrogów.
Nie tylko nie mia³ takiej intencji, ale i w ca³ym swoim postêpowaniu uspokaja³ elementy zbyt gor¹ce,
wskazywa³ drogi dialogu i pokoju”.

Z kolei mecenas Edward Wende, oskar¿yciel posi³kowy w procesie oskar¿onych o pod¿eganie do zabój-
stwa kapelana „Solidarnoœci”, tak wspomina³ postaæ ksiêdza Jerzego: „Ilekroæ myœlê o tym cudzie, który
siê nam zdarzy³ w 1989 r. – odzyskaniu niepodleg³oœci – tylekroæ myœlê o ksiêdzu Jerzym, który tego nie
doczeka³, nie móg³ siê z nami cieszyæ. Bardzo wiele mu zawdziêczamy. Wspiera³ duchowo «Solidarnoœæ»
w jej d¹¿eniu do wolnoœci. Odwa¿nie mówi³ prawdê, broni³ praw boskich i ludzkich, dziêki temu zgroma-
dzi³ wokó³ siebie setki tysiêcy wiernych, którzy go kochali i na których mia³ wp³yw. Zarzucano mu, ¿e pro-
wadzi³ dzia³alnoœæ pozareligijn¹. A on jako kap³an mia³ obowi¹zek troszczyæ siê o godnoœæ cz³owieka,
o wiernych. Myœlê, ¿e dlatego zgin¹³, a jego œmieræ i póŸniejszy proces toruñski obna¿y³y ca³¹ okropnoœæ
systemu totalitarnego. Kto wie, czy nie bylibyœmy lepsi, gdyby ¿y³, gdyby jego umi³owanie Boga i ojczyzny,
dobroæ i skromnoœæ by³y dla nas przyk³adem”.

Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e ksi¹dz Jerzy by³ kap³anem wzywaj¹cym do prawdziwego dialogu.
26 sierpnia 1984 r. w czasie Mszy Œwiêtej za Ojczyznê mówi³: „Naród polski nie nosi w sobie nienawiœci
i dlatego zdolny jest wiele przebaczyæ, ale tylko za cenê powrotu do prawdy. Bo prawda i tylko prawda jest
pierwszym warunkiem zaufania”.

Ksi¹dz Jerzy wielokrotnie przypomina³ Polakom: „Wolnoœæ jest w nas”. Dla niego prawdziwa wolnoœæ
by³a wolnoœci¹ opart¹ na Bogu. Mówi³: „Powo³anie do wolnoœci ³¹czy siê z obowi¹zkiem zrozumienia, ¿e
wolnoœæ to nie samowola, ale jest to zadanie stoj¹ce przed ka¿dym cz³owiekiem, wymagaj¹ce przemyœleñ,
rozwagi, umiejêtnoœci, wyboru, decydowania”.

Jego kazania cechowa³y siê wielk¹ m¹droœci¹. Mówi³ najprostszym jêzykiem i dlatego te¿ wszyscy do-
skonale go rozumieli. Niesamowite wydaje siê to, ¿e potrafi³ skupiæ wokó³ siebie nie tylko robotników, ale
i ludzi wybitnych, artystów, lekarzy, inteligencjê. Bardzo anga¿owa³ siê we wszystko, co czyni³ w swoim
duszpasterskim pos³annictwie, ujawnia³ coraz wiêcej talentów, mia³ wiele pomys³ów, by³ doskona³ym or-
ganizatorem. Prowadzi³ bardzo skromne ¿ycie, dawa³ dobry przyk³ad, zapominaj¹c lub nie chc¹c pamiê-
taæ o swoich dolegliwoœciach zdrowotnych. Jego pragnieniem by³o pracowaæ z ludŸmi, byæ blisko nich,
dla nich sprawowaæ swoj¹ pos³ugê.

W czasie, gdy by³ duszpasterzem, zdoby³ ogromne zaufanie i sympatiê œrodowiska medycznego i z po-
wodzeniem podj¹³ problemy obrony ¿ycia oraz anga¿owa³ siê w ruch obrony ¿ycia poczêtego.

Wa¿nym etapem w ¿yciu ksiêdza by³o zetkniêcie siê z robotnikami Huty „Warszawa”. Jak wiele istot-
nych zdarzeñ, spotkanie to by³o zupe³nie przypadkowe. Ksi¹dz Jerzy poszed³ do robotników, odprawi³
mszê œwiêt¹. Poszed³ i „zosta³”. Szybko znalaz³ z robotnikami wspólny jêzyk, a oni przyjêli go i zaakcepto-
wali jak swojego. Równie¿ tutaj, wœród tej grupy spo³ecznej, zobaczy³ nieoczekiwan¹, potê¿n¹ religijnoœæ,
co wyra¿a³ s³owami: „Koœció³, który kilkadziesi¹t lat puka³ do bram wielkich zak³adów w komunistycznej
Polsce, nagle tam siê znalaz³”.
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Ksi¹dz Jerzy nie mia³ ambicji do w³adztwa dusz wiernych, jak mu zarzucono. On po prostu czu³ siê od-
powiedzialny za powierzone mu najpierw œrodowisko medyczne, a póŸniej za pracowników huty. Zabiega³
o nich, wiedzia³ o ka¿dej rodzinie, która jest w potrzebie, i niós³ pomoc. Zadziwiaj¹ce by³o to, ¿e g³oszona
przez niego ewangelia tam na miejscu zmienia ludzi, o czym wspomina³: „Nigdy przedtem nie s³ucha³em
takich spowiedzi. Nigdy przedtem nie ochrzci³em tylu doros³ych ludzi. Co za wspania³e odczucie, kiedy
chrzci siê trzydziestoletniego cz³owieka”.

Swoje powo³anie realizowa³ tam, gdzie by³ potrzebny, niekoniecznie w koœciele. Szed³ ze S³owem Bo-
¿ym do ludzi, co sam przyznawa³, oceniaj¹c swoj¹ misjê: „Nie potrafiê zamkn¹æ swojego kap³añstwa w ko-
œciele, chocia¿ tylu doradców podpowiada mi, ¿e prawdziwy ksi¹dz nie powinien wychodziæ poza koœciel-
ne ogrodzenie. Bêdê wœród swoich robotników, dopóki tylko bêdê móg³”.

Ka¿dego, kto zetkn¹³ siê osobiœcie z ksiêdzem Jerzym Popie³uszk¹, uderza³a jego zwyczajnoœæ i otwar-
toœæ na drugiego cz³owieka. Nie by³ osob¹ wynios³¹, lecz pogodnym, sympatycznym cz³owiekiem, który
niczym szczególnym siê nie wyró¿nia³. Czêsto dziwiono siê, ¿e to w³aœnie on jest twórc¹ popularnych
w tamtym okresie mszy za ojczyznê, w których uczestniczy³y tysi¹ce ludzi z ca³ej Polski. Polacy czuli siê
wówczas zjednoczeni, solidarni, a s³owa homilii ksiêdza Jerzego krzepi³y serca rodaków, cierpi¹cych
zniewolenie w stanie wojennym, pomaga³y ludziom, pociesza³y, dodawa³y ducha przeœladowanym. Od-
prawiane przez siebie Msze Œwiête za Ojczyznê prowadzi³ on wy³¹cznie z pobudek patriotyczno-religij-
nych, a nie politycznych. Nabo¿eñstwa te by³y wspania³¹ okazj¹ do przypominania naszej historii nieod-
³¹cznie zwi¹zanej z religi¹ katolick¹, która pozwala³a Polakom przetrwaæ najciê¿sze chwile w dziejach na-
rodu. To w czasie tych spotkañ wzywa³ do spokoju, do wzajemnego pojednania, do wspó³pracy dla dobra
Polski i dlatego w³aœnie takim ludziom jak on zawdziêczamy polski cud pokoju.

Mia³ idealistyczn¹ wizjê „Solidarnoœci”, próbowa³ godziæ zwaœnione nurty opozycji i pewno dziœ czu³by
siê Ÿle, widz¹c obecn¹ sytuacjê.

Ksi¹dz Jerzy widzia³ cierpienie ka¿dego spotkanego cz³owieka, a jego wra¿liwoœæ nie pozwala³a mu pozo-
staæ obojêtnym na ludzk¹ krzywdê i dlatego otwarcie broni³ Boga, przykazañ, prawdy, sprawiedliwoœci, od-
wa¿nie wystêpowa³ w obronie dzia³aczy „Solidarnoœci”. Broni³ cz³owieka zniewolonego przez totalitarny sy-
stem. Prze¿ywa³ wielk¹ radoœæ, kiedy w odprawianych Mszach Œwiêtych za Ojczyznê uczestniczy³o tak wie-
lu wiernych. Mówi³: „Najwiêksz¹ dla mnie radoœci¹ jest to, ¿e przez te msze ludzie odnajduj¹ Boga”.

By³ przekonany, ¿e wszystko, co siê dzieje, jest dzie³em Boga, i tylko dziwi³ siê, dlaczego to w³aœnie on
jest wœród tych wydarzeñ.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pos³uga duszpasterska ksiêga Jerzego Popie³uszki nie by³a akceptowana przez
osoby rz¹dz¹ce, które broni³y totalitarnego systemu. Wielokrotnie by³ zastraszany, przeszukiwano jego
mieszkanie, stosowano prowokacje, podrzucano mu przedmioty, które potem stanowi³y podstawê do jego
zatrzymania. W³amywano siê do jego mieszkania, nieustannie œledzono, aran¿owano wypadki samocho-
dowe, uszkadzano jego pojazd, wszczêto œledztwo, podnosz¹c zarzuty o nadu¿ywaniu wolnoœci sumienia
i wyznania na szkodê Polski Ludowej. Nasila³y siê zorganizowane ataki prasy i mediów, za którymi to ataka-
mi sta³ aparat bezpieczeñstwa i propagandy PRL. Organizowane przez niego spotkania modlitewne okreœ-
lano mianem seansów nienawiœci, zaœ samego ksiêdza nazywano fanatykiem, organizatorem sesji politycz-
nych. Wtedy te¿ pojawi³y siê pomys³y wys³ania go na studia do Rzymu. Ksi¹dz Jerzy nie chcia³ jednak opu-
szczaæ kraju, uwa¿a³, ¿e skoro by³ z ludŸmi w trudnych chwilach, to teraz nie mo¿e ich tak po prostu zosta-
wiæ, zdradziæ. Wiedzia³, ¿e ludzie obdarzyli go wielkim zaufaniem, i nie chcia³ ich zawieœæ.

Zwierzaj¹c siê przyjacielowi Edwardowi Wende, powiedzia³: „Edward, przecie¿ ja nie jestem typem mo-
la ksi¹¿kowego. Moim powo³aniem jest byæ wœród ludzi, a nie studiowaæ w Watykanie. Ja siê do tego nie
nadajê”.

W konsekwencji ksi¹dz Jerzy Popie³uszko podj¹³ decyzjê o pozostaniu w kraju. Podjêcie takiej decyzji
skutkowa³o kolejnymi niezrozumia³ymi atakami na osobê duchownego. Wiedzia³, ¿e jest zagro¿ony, ale
nie prowokowa³ nieszczêœcia, nie rwa³ siê do mêczeñstwa, choæ doskonale zdawa³ sobie sprawê, w jakiej
znajduje siê sytuacji. Sam wielokrotnie podkreœla³: „Jestem na wszystko gotowy, liczê siê z tym, ¿e mog¹
mnie internowaæ, mog¹ aresztowaæ i spreparowaæ skandal, ale nie mogê przecie¿ zaprzestaæ tej dzia³al-
noœci, która jest s³u¿b¹ Koœcio³owi i ojczyŸnie”. Mówi³: „Wczeœniej, czy póŸniej zginê. To ju¿ w rêkach Pa-
na. Zreszt¹ có¿ jest wspanialszego dla ksiêdza, ni¿ zgin¹æ za Boga i ojczyznê”.

Ba³ siê, tak po ludzku, jak ka¿dy cz³owiek, ale wierny woli Chrystusa podkreœla³: „Nie moja wola, ale
twoja, Panie, niech siê stanie”.

19 paŸdziernika 1984 r. po mszy œwiêtej w parafii pod wezwaniem Œwiêtych Polskich Braci Mêczenni-
ków, w drodze powrotnej do Warszawy zosta³ zatrzymany, a nastêpnie uprowadzony przez funkcjonariuszy
SB. W dniu 30 paŸdziernika z zalewu we W³oc³awku wy³owiono zw³oki kap³ana, które by³y okaleczone do te-
go stopnia, ¿e trudno by³o dokonaæ ich identyfikacji. T¹ okrutn¹ zbrodni¹ chciano przeraziæ Polaków.

Dla wielu ludzi w Polsce, jak i za granic¹, œmieræ ksiêdza Jerzego Popie³uszki by³a ogromnym
wstrz¹sem moralnym i politycznym, sta³a siê dla Polaków wielkim prze¿yciem. Niemal ka¿dy z nas przy-
pomina sobie ten czas napiêcia i oczekiwania, kiedy po og³oszeniu w mediach wiadomoœci o porwaniu
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w domach ca³ej Polski z niepokojem oczekiwano informacji o losach ksiêdza, a w koœcio³ach modlono siê
w intencji jego ocalenia. Z wielkim niedowierzaniem i dezaprobat¹ przyjêto wiadomoœæ, ¿e ksi¹dz Jerzy
zosta³ w bestialski sposób zamordowany. Naród ¿¹da³ ukarania winnych tej potwornej zbrodni, ¿¹da³
sprawiedliwoœci, ¿¹da³ prawdy – tej prawdy, o któr¹ walczy³ ksi¹dz Jerzy.

Bezpoœrednich sprawców bestialskiego mordu na ksiêdzu Jerzym os¹dzono. Ale czy wszystkich? Ju¿
w trakcie procesu mecenas Edward Wende mówi³ na sali s¹dowej: „Ten proces toczy³ siê niezwykle spra-
wnie, a jednoczeœnie szybko, najszybciej, jak by³o mo¿liwe, a mo¿e nawet za szybko! S¹dzimy znanych
sprawców i ujawniamy poznane fakty. Historia wyka¿e, czy byli oni rzeczywiœcie jedynymi winnymi w tej
sprawie. Ci, którzy – jak zak³adano – byli nad nimi, ukarani s¹ poœrednio œwiadomoœci¹ – jak mniemam –
jak wielk¹ wszystkim wyrz¹dzili szkodê. Chcia³bym mieæ nadziejê, ¿e ju¿ nigdy przedstawiciele w³adzy
nie bêd¹ tak s³abi, aby udowadniaæ swoje racje przy pomocy zbrodni. Mord pozostaje mordem, bez wzglê-
du, na jakie racje powo³uje siê morderca”.

Kapelan „Solidarnoœci” zgin¹³ za prawdê, za to, co dzisiaj jest oczywiste, zamordowany przez swoich
przeœladowców. Odda³ ¿ycie za prawdê, któr¹ g³osi³ i by³ jej wierny. „Prawda jest niezmienna. Prawda nie
da siê zniszczyæ tak¹ czy inn¹ decyzj¹, tak¹ czy inn¹ ustaw¹” – mówi³ ksi¹dz Popie³uszko w dniu 31 paŸ-
dziernika 1981 r. „K³amstwo zawsze kona szybk¹ œmierci¹; prawda zawsze jest zwiêz³a, a k³amstwo owija
siê w wielomówstwo; korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy” – mówi³ w innej wypowiedzi.

Odwo³am siê jeszcze do ostatnich rozwa¿añ ksiêdza Jerzego Popie³uszki w bydgoskim koœciele, kiedy
mówi³: „Aby z³o dobrem zwyciê¿aæ i zachowaæ godnoœæ cz³owieka nie wolno walczyæ przemoc¹. Ka¿dy
przejaw przemocy dowodzi moralnej ni¿szoœci. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkoœæ,
jakie zna historia, to walki ludzkiej myœli, a najnêdzniejsze i najkrótsze to walki przemoc¹. «Solidarnoœæ»
dlatego tak szybko zadziwi³a œwiat, ¿e nie walczy³a przemoc¹, ale na kolanach, z ró¿añcem w rêku, na po-
lowych o³tarzach, upomina³a siê o godnoœæ ludzkiej pracy, o godnoœæ dla cz³owieka”. Zakoñczy³ s³owami:
„Módlmy siê, byœmy byli wolni od lêku i zastraszenia, ale przede wszystkim od ¿¹dzy odwetu i przemocy”.

Warto w tym miejscu wspomnieæ tak¿e innych kap³anów, którzy zginêli za prawdê, a których œmieræ do
dziœ nie doczeka³a siê wyjaœnienia.

Ksi¹dz Stefan Niedzielak, proboszcz parafii pod wezwaniem Œwiêtego Karola Boromeusza w Warsza-
wie, zgin¹³ 20 stycznia 1989 r. Przyczyn¹ jego œmierci by³y liczne obra¿enia, w tym rozerwanie wiêzade³
krêgu szyjnego.

Ksi¹dz Stanis³aw Suchowolec, proboszcz parafii pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Panny w Dojli-
dach, zgin¹³ 30 stycznia 1989 r. Wed³ug wersji prokuratury jego œmieræ nast¹pi³a w wyniku zatrucia tlen-
kiem wêgla spowodowanego po¿arem.

Ksi¹dz Sylwester Zych, wikariusz parafii pod wezwaniem Œwiêtego Jakuba, wiêzieñ polityczny, zgin¹³
11 lipca 1989 r., a jego cia³o znaleziono na dworcu PKS.

Ksi¹dz Roman Kotlarz, bohater radomskiego Czerwca ‘76, zmar³ w dniu 17 sierpnia 1976 r. Uprzednio
ksi¹dz Roman Kotlarz by³ nachodzony przez SB, bity i przeœladowany. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e to
przestêpcze dzia³ania funkcjonariuszy SB mia³y bezpoœredni zwi¹zek z jego œmierci¹.

Do dziœ nie wiadomo, kim s¹ ci „nieznani sprawcy”, którzy maj¹ na rêkach krew zabitych ksiê¿y, a tak-
¿e innych rodaków. Niew¹tpliwie dziœ jeszcze ¿yj¹ wœród nas i pozostaj¹ bezkarni!

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, w wolnej ojczyŸnie nie mo¿emy zapomnieæ o naszym
narodowym mêczenniku, który zgin¹³ za to, ¿e potrafi³ nazwaæ z³o po imieniu, za to, ¿e uczy³ prawdziwego
patriotyzmu, ludzkiej uczciwoœci, opowiada³ siê za prawd¹ i za tym, co w zwyczajnym ¿yciu powinno byæ
oczywistoœci¹. Ksi¹dz Popie³uszko pozostanie wzorem dla nas Polaków, wzorem tego, by iœæ drog¹ praw-
dy, byæ uczciwym i odwa¿nym.

Zgin¹³eœ za nas, aby ojczyzna by³a wolna.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, modl¹c siê przy grobie ksiêdza, mówi³: „Modlê siê o to, a¿eby z tej œmierci

wyros³o dobro, tak jak z krzy¿a – zmartwychwstanie. Niech bêdzie ta œmieræ Ÿród³em nowego ¿ycia”.
Przez analogiê do Jasnej Góry, któr¹ Jan Pawe³ II nazwa³ sanktuarium, gdzie bije serce narodu, ksi¹dz

Antoni Lewek nazwa³ koœció³ pod wezwaniem Œwiêtego Stanis³awa Kostki w Warszawie sanktuarium,
gdzie budzi siê sumienie narodu, i stwierdzi³, ¿e ksi¹dz Jerzy Popie³uszko sta³ siê patronem wielkiej spra-
wy ojczyŸnianej, religijno-patriotycznym symbolem zmagañ o chrzeœcijañsk¹ odnowê moraln¹ w naszej
ojczyŸnie, wzorem oddania idea³om prawdy i mi³oœci – mi³oœci Boga, ludzi oraz ojczyzny.

Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko od chwili œmierci traktowany by³ jako bohater narodowy, obroñca praw cz³o-
wieka, orêdownik wartoœci ogólnoludzkich i chrzeœcijañski mêczennik.

Dzisiaj, w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê mêczeñskiej œmierci ksiêdza Jerzego, jako Polacy w wolnym kraju
mamy obowi¹zek uczciæ jego pamiêæ.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Jak wynika z doniesieñ medialnych („Dziennik Gazeta Prawna” nr 198, rok 15, 9–11 paŸdziernika

2009 r.), zawieszone zosta³y prace rz¹dowe nad przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie pracownika
socjalnego. Jedyn¹ aktywnoœæ w tej materii obserwuje siê w œrodowiskach pracowników socjalnych, któ-
rzy staraj¹ siê przed³o¿yæ obywatelski projekt ustawy dotycz¹cej zawodu pracownika socjalnego.

Skuteczna realizacja polityki spo³ecznej pañstwa poprzez pomoc spo³eczn¹ wymaga stworzenia kor-
pusu osób dobrze realizuj¹cego swoje zadania, a przede wszystkim realizuj¹cego cele polityki spo³ecznej.
Niedopuszczalna jest sytuacja obecna, w której co do zasady pracownik socjalny jest zwyk³ym pracowni-
kiem administracyjnym. Wiêkszoœæ jego czynnoœci ma charakter stricte urzêdniczy: przygotowanie, gro-
madzenie dokumentacji, wydawanie decyzji administracyjnych. O zrównaniu pracowników pomocy spo-
³ecznej z kadr¹ urzêdów administracji publicznej œwiadczy chocia¿by to¿samoœæ regulacji p³acowych do-
tycz¹cych pracowników socjalnych i pracowników samorz¹dowych.

Tymczasem pomoc spo³eczna powinna byæ nastawiona na aktywne dzialanie, wychodzenie do drugie-
go cz³owieka z konkretn¹ propozycj¹ rozwi¹zania jego trudnoœci. Niezbêdne s¹: pomoc specjalistyczna,
psychologiczna, kontakt z beneficjentami pomocy. Wobec tego konieczne staje siê podjêcie bez zbêdnej
zw³oki prac nad projektem ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która kreowa³aby odrêbny od sta-
tusu pracowników administracji publicznej status pracowników pomocy spo³ecznej. Konieczne staje siê
równie¿ stworzenie takich warunków pracy pracownikom socjalnym, aby mogli oni bez zak³óceñ realizo-
waæ skuteczne formy pomocy. Wi¹¿e siê to te¿ z przygotowaniem odpowiednich rozwi¹zañ p³acowych
oraz dotycz¹cych kwalifikacji i szkoleñ maj¹cych na celu dobre przygotowanie do œwiadczenia bezpoœre-
dniej pomocy drugiemu cz³owiekowi, a nie zza biurka, jak to w du¿ej mierze ma miejsce dotychczas.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej dostrzega ten pro-
blem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma pytaniami kaliskich samorz¹dowców zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹

proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
Samorz¹dowcy s¹ zaniepokojeni pracami ministerstwa maj¹cymi na celu likwidacjê VI Wydzia³u Go-

spodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu.
O utworzenie Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu w roku 2004 skutecznie zabiega³o

wiele œrodowisk, pocz¹wszy od œrodowiska sêdziowskiego, a skoñczywszy na œrodowisku przedsiêbior-
ców. Powstanie wydzia³u przyczyni³o siê do zwiêkszenia dostêpnoœci do wymiaru sprawiedliwoœci oraz
zwiêkszenia szybkoœci rozstrzygania sporów. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e utworzenie tego wydzia³u
w Kaliszu by³o trafn¹ decyzj¹.

Ewentualna likwidacja Wydzia³u Gospodarczego nie przyczyni siê do rozwoju przedsiêbiorczoœci w Ka-
liszu, a tylko go zatrzyma, gdy¿ dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci i mo¿liwoœæ szybkiego rozwi¹zywania
sporów s¹ bardzo wa¿ne z punktu widzenia przedsiêbiorcy. Ponadto miasto Kalisz czyni starania maj¹ce
na celu podnoszenie jego atrakcyjnoœci inwestycyjnej, zachêca do tworzenia nowych miejsc pracy. De-
cyzja o likwidacji s¹du gospodarczego nie bêdzie sprzyja³a tym staraniom, szczególnie ze wzglêdu na fakt,
¿e rozpatrywanie ewentualnych odwo³añ przedsiêbiorców od wyroków czy wa¿niejszych spraw bêdzie od-
bywa³o siê w £odzi b¹dŸ Poznaniu.

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie: czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci do-
strzega przedstawione problemy, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie coraz czêœciej docieraj¹ do mnie opinie rodziców szeœciolatków oraz ich nauczycieli,

którzy twierdz¹, i¿ nowa podstawa programowa ogranicza rozwój uczniów.
Podstawa ta reguluje program nauczania w zerówce. Zawarte w niej zapisy zakazuj¹ nauczania czyta-

nia i pisania, a nakazuj¹ przygotowanie dzieci do pierwszej klasy poprzez rozwijanie ich zainteresowañ
oraz zabawê.

Nauczyciele przedszkolni oraz rodzice s¹ przeciwni zakazowi nauki pisania i czytania w zerówce oraz
zgodnie twierdz¹, ¿e sugerowane zmiany s¹ szkodliwe dla rozwoju intelektualnego dzieci. Postêp techniki
oraz ³atwiejszy dostêp do informacji sprawiaj¹, ¿e dzieci s¹ coraz lepiej rozwiniête i same chc¹ siê uczyæ,
lecz nauczyciele s¹ bezradni wobec próœb rodziców i ich pociech, gdy¿ kuratoria oœwiaty bezwzglêdnie
wymagaj¹ realizacji podstawy programowej, która nie pozwala na rozwijanie wy¿ej wymienionych umie-
jêtnoœci.

Docieraj¹ do mnie równie¿ informacje, i¿ w niektórych przedszkolach rodzice sami zakupuj¹ niezbêd-
ne materia³y, a dzieci uczone s¹ potajemnie czytania i pisania. Zosta³em te¿ poinformowany o przypad-
kach omijania zakazu zbiorowej nauki czytania i pisania przez wykorzystanie zapisów podstawy progra-
mowej umo¿liwiaj¹cych naukê tych czynnoœci przez indywidualne rozwijanie umiejêtnoœci i zaintereso-
wañ dziecka. Jednak w praktyce trudno jest prowadziæ zajêcia indywidualne ze wszystkimi podopieczny-
mi i tworzy siê obszar fikcji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy dostrzega Pani Minister przedstawio-
ny tu problem i jakie dzia³ania zamierza Pani Minister podj¹æ, aby ten problem zlikwidowaæ.

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.

Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W trakcie wykonywania mandatu senatora Rzeczypospolitej Polskiej czêsto spotykam siê z osobami

reprezentuj¹cymi kilkudziesiêciotysiêczn¹ grupê pracowników socjalnych, którzy od lat domagaj¹ siê
uchwalenia ustawy reguluj¹cej uprawnienia przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Ustawa o pomocy spo³ecznej reguluje podstawowe zadania pracowników, do których nale¿y praca so-
cjalna z rodzinami niezaradnymi ¿yciowo i prze¿ywaj¹cymi problemy. Oznacza to, ¿e powinni oni prze-
ciwdzia³aæ patologiom w rodzinach i zapobiegaæ zachodz¹cym w nim sytuacjom kryzysowym. Tymcza-
sem pracownicy socjalni przeprowadzaj¹ wywiady socjalne nie po to, aby lepiej poznaæ swoich klientów
i w konsekwencji skuteczniej dzia³aæ w przysz³oœci, ale po to, aby zgromadziæ dokumentacjê niezbêdn¹ do
wydania zasi³ków. Czêsto docieraj¹ do mnie sygna³y, ¿e praca socjalna sta³a siê zbyt zbiurokratyzowana.
Objawia to siê tym, ¿e pracownicy poœwiêcaj¹ zbyt wiele czasu na wype³nianie wielu stron druków i rapor-
tów z wywiadów oraz zbieranie innego rodzaju dokumentacji. Docieraj¹ do mnie równie¿ informacje, ¿e
gminy nie przestrzegaj¹ tak zwanego wskaŸnika zatrudnienia w pomocy spo³ecznej, co w efekcie prowa-
dzi do zmniejszania efektywnoœci dzia³añ s³u¿b socjalnych. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Mini-
ster z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Po pierwsze, czy Pani Minister dostrzega zasygnalizowane powy¿ej problemy, a jeœli tak, to czy Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej podjê³o pracê nad ich rozwi¹zaniem?

Po drugie, jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Pani Minister w celu zmiany nastawienia samorz¹dów do
statusu zawodu pracownika socjalnego w gminach?

Po trzecie, jak zaawansowane s¹ prace nad ustaw¹ o pracownikach socjalnych?
Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.

Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na wzglêdzie krytyczne uwagi mieszkañców, opinie parlamentarzystów ziemi lubelskiej, jak ró-

wnie¿ stanowiska lokalnych samorz¹dów, ponownie wnoszê o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu dosto-
sowanie struktur administracji specjalnej do aktualnego podzia³u administracyjnego kraju.

W mojej opinii w przypadku powiatów czêsto wystêpuje odmienna w³aœciwoœæ miejscowa zespolonej
administracji powiatowej i wspó³pracuj¹cej z ni¹ niezespolonej administracji specjalnej. Takie stanowis-
ko wyrazi³em w oœwiadczeniach skierowanych do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
w dniu 7 lutego 2008 r. oraz w dniu 18 grudnia 2008 r. Z argumentami, które podnosi³em w swoich oœ-
wiadczeniach, zgadzaj¹ siê równie¿ parlamentarzyœci ziemi lubelskiej (opinie kole¿anek i kolegów przed-
³o¿y³em wraz z oœwiadczeniem z dnia 18 grudnia 2008 r.). Pozytywn¹ opiniê w tej sprawie wydali prokura-
tor okrêgowy w Lublinie oraz prokurator okrêgowy w Zamoœciu.

Jako przyk³ad obrazuj¹cy przedmiotow¹ sytuacjê poda³em teren powiatu krasnostawskiego, gdzie
maj¹ swoje siedziby zarówno komenda powiatowa Policji, jak i prokuratura rejonowa. Policja jest w pe³ni
dostosowana do nowego podzia³u administracyjnego kraju, zarówno na poziomie województwa, jak i po-
wiatu. Jeœli chodzi zaœ o prokuraturê, to teren powiatu obejmuj¹ swym zasiêgiem dwie prokuratury rejo-
nowe. W sytuacji, gdy zdarzenie ma miejsce w gminie oddalonej o 12 km od stolicy powiatu, na miejsce
udaj¹ siê funkcjonariusze Policji z Krasnegostawu, a prokurator przyje¿d¿a z oddalonej o 40 km prokura-
tury w Zamoœciu. Osobê zatrzyman¹ przewozi siê do aresztu w Krasnymstawie, a akta sprawy wêdruj¹ do
prokuratury w Zamoœciu, wskutek czego osobê zatrzyman¹ dowozi siê, czêsto wielokrotnie, do wymie-
nionej prokuratury. Podobne utrudnienia, na które napotykaj¹ mieszkañcy tego powiatu, wystêpuj¹ ró-
wnie¿ w wydziale ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego.

Opisana rozbie¿noœæ w³aœciwoœci miejscowej organów Policji i prokuratury ma miejsce tak¿e w innych
powiatach naszego województwa, miêdzy innymi w powiatach hrubieszowskim, tomaszowskim
i che³mskim. Podobne utrudnienia na które napotykaj¹ mieszkañcy wielu powiatów, wystêpuj¹ równie¿
w wydzia³ach ksi¹g wieczystych s¹dów rejonowych. Niezgodnoœæ w³aœciwoœci miejscowej organów wy-
miaru sprawiedliwoœci z obszarem dzia³ania jednostek Policji, funkcjonuj¹cych w oparciu o zasadniczy
podzia³ terytorialny pañstwa, mo¿e powodowaæ utrudnienia w zakresie wspó³dzia³ania wymienionych
podmiotów. Utrudnienia, o których mowa, potwierdzaj¹ równie¿ przedstawiciele samorz¹dów, których
stanowiska pozwoli³em sobie do³¹czyæ do oœwiadczenia z dnia 18 grudnia 2008 r.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie struktur ad-
ministracji specjalnej do aktualnego podzia³u administracyjnego kraju.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo starosty bi³gorajskiego o nastêpuj¹cej treœci:
„W zwi¹zku z informacjami prasowymi o prowadzonych pracach nad zmian¹ ustawy z dnia 30 sierpnia

1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 176 poz. 1240, z póŸn. zm.), a w szczególnoœci
w zakresie przepisu art. 53 tej ustawy dotycz¹cego wprowadzenia ust. 5a, zgodnie z którym zmiana wie-
rzyciela, w przypadku zobowi¹zañ publicznego ZOZ, bêdzie wymaga³a zgody organu za³o¿ycielskiego –
samorz¹du b¹dŸ Ministerstwa Zdrowia – powiat bi³gorajski pragnie poinformowaæ Pana Pos³a o sytuacji
istniej¹cej w SP ZOZ w Bi³goraju i skali zjawiska obrotu wierzytelnoœciami w tej jednostce.

Od kilku lat SP ZOZ zawiera³ porozumienia w przedmiocie sp³aty zad³u¿enia z nastêpuj¹cymi firmami
windykacyjnymi… Firmy te w zamian za roz³o¿enie wierzytelnoœci na raty pobieraj¹ prowizjê od kilku do
kilkunastu procent kwoty nale¿noœci g³ównej oraz podwy¿szone odsetki w razie uchybienia terminowi
sp³aty. Firmy windykacyjne udzielaj¹ te¿ po¿yczek na sp³atê rat przewidzianych porozumieniem, pobie-
raj¹c dodatkowo op³atê za udzielenie po¿yczki. SP ZOZ nie posiada p³ynnoœci finansowej oraz nie spe³nia
warunków do otrzymania kredytu bankowego i zdany jest wy³¹cznie na wspó³pracê z firmami windyka-
cyjnymi, które oferuj¹ znacznie gorsze warunki ani¿eli banki komercyjne. Takim sposobem œrodki publi-
czne trafiaj¹ do podmiotów specjalizuj¹cych siê w obrocie wierzytelnoœciami sektora s³u¿by zdrowia. Po-
wiat bi³gorajski widzi potrzebê wprowadzenia zmian w prawie, których celem bêdzie ukrócenie tego pro-
cederu”.

W dalszej czêœci pisma starosta bi³gorajski zwraca siê z apelem do parlamentarzystów ziemi lubelskiej
o wsparcie i zwrócenie uwagi na ten wa¿ny problem, co niniejszym czyniê, zwracaj¹c siê do Pani Minister
z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ uwzglêdniaj¹cych stanowisko powiatu bi³gorajskiego.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Wzrost minimalnej kwoty stypendium socjalnego z 51,20 z³ do 72,80 z³ niew¹tpliwie jest krokiem w do-

brym kierunku. Jednak¿e podkreœlenia wymaga fakt, i¿ pomimo wzrostu o 42% kwoty minimalnego sty-
pendium socjalnego, przewidywana na 2010 r. rezerwa celowa na Narodowy Program Stypendialny wzra-
sta jedynie o 7%. A przecie¿ to z tego programu samorz¹dy otrzymuj¹ œrodki na pomoc stypendialn¹ dla
najbiedniejszych uczniów. Konsekwencj¹ tego bêdzie to, ¿e to samorz¹dy ponios¹ faktyczny koszt wzro-
stu wysokoœci stypendiów socjalnych, a co za tym idzie, te, które wyp³acaj¹ wysokie stypendia, bêd¹ mu-
sia³y obni¿yæ ich wysokoœæ. Tym samym wzrost kwot minimalnych stypendiów socjalnych prze³o¿y siê
w rzeczywistoœci na obni¿enie wartoœci faktycznie przyznawanej pomocy materialnej. Sytuacja taka jest
niedopuszczalna. Pula œrodków przeznaczana na wyp³atê stypendiów powinna wzrosn¹æ proporcjonal-
nie do wzrostu ich minimalnej wysokoœci. Bez tego w wielu gminach mo¿e zabrakn¹æ pieniêdzy na sty-
pendia, a uczniowie strac¹ finansowo mimo wzrostu minimalnych stawek pomocy. A przecie¿ w dobie
spowolnienia gospodarki liczba uczniów uprawnionych do pomocy wzrasta z miesi¹ca na miesi¹c.

Równie¿ obecnie obowi¹zuj¹ce kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do uzyskania stypendiów socjal-
nych s¹ krzywdz¹ce dla uczniów rzeczywiœcie potrzebuj¹cych wsparcia. Niew¹tpliwie kryterium docho-
dowe uprawniaj¹ce do takiej pomocy jest zbyt niskie. Tym samym stypendia trafiaj¹ jedynie do bardzo
ubogich uczniów. W niektórych samorz¹dach z uwagi na zbyt niskie kryterium dochodowe dotacja nie
jest w pe³ni wykorzystywana. Zmniejszenie liczby œwiadczeniobiorców nie oznacza zmniejszenia liczby
osób potrzebuj¹cych pomocy. Przecie¿ w ostatnich latach kwota wynagrodzenia minimalnego zmienia³a
siê kilkakrotnie, podczas gdy kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do uzyskania pomocy pozostawa³o bez
zmian i w dalszym ci¹gu wynosi 351 z³.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czym uzasadniony jest przewidywany wzrost o jedynie 7% rezerwy celowej na Narodowy Program

Stypendialny w planach bud¿etowych na 2010 r. w sytuacji, gdy wzrost kwoty minimalnej stypendium
socjalnego wynosi 42%?

2. Dlaczego koszt tych zmian obci¹¿y faktycznie bud¿et samorz¹du terytorialnego gminnego? Czy rz¹d
zdaje sobie sprawê, i¿ prze³o¿y siê to na faktyczne obni¿enie œrodków wyp³acanych potrzebuj¹cym?

3. Czy przewidywane jest wprowadzenie takich zmian, dziêki którym gminy mog³yby przyznawaæ sty-
pendia socjalne tak¿e uczniom, których sytuacja rodzinna znacznie pogorszy siê w trakcie roku szkolne-
go? Obecnie takiej mo¿liwoœci nie ma.

4. Dlaczego przy przekroczeniu kwoty kryterium dochodowego o kilka z³otych uczeñ faktycznie potrze-
buj¹cy pomocy nie otrzymuje jej z uwagi na zbyt du¿y dochód rodziny? Czy nie widzi pani potrzeby wpro-
wadzenia tu zmian?

Jan Dobrzyñski

42. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.
260 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 42. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Modernizacja szpitali oraz dokonywane zakupy nowoczesnego sprzêtu ratuj¹cego ¿ycie w istocie nie

poprawiaj¹ sytuacji s³u¿by zdrowia. Faktem jest, ¿e poprawiaj¹ siê wyniki i warunki leczenia pacjentów,
jednak¿e problem tkwi w finansowaniu zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie NFZ nie
p³aci, i w dalszym ci¹gu nie zamierza p³aciæ, za pacjentów przyjêtych ponad za³o¿ony limit. Jest to krzyw-
dz¹ce nie tyle dla samych szpitali, ile dla pacjentów. Z obawy przed wpadniêciem w spiralê d³ugów szpita-
le bêd¹ odmawiaæ udzielania pomocy potrzebuj¹cym. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. G³ówn¹ ide¹
istnienia szpitali i w ogóle s³u¿by zdrowia jest leczenie, udzielanie pomocy, a nie œledzenie statystyk fi-
nansowych. Szpitale nie mog¹ byæ karane za wyleczenie zbyt wielu pacjentów. Kar¹ w tym wypadku jest
odmowa zap³aty za ich leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nale¿y zdaæ sobie spraw¹ z tego, ¿e
problem bêdzie z biegiem lat siê pog³êbia³. Nie wystarczy na przyk³ad podniesienie wysokoœci sk³adki
zdrowotnej, gdy¿ w starzej¹cym siê spo³eczeñstwie polskim ca³y czas przybywa osób potrzebuj¹cych le-
czenia, a ubywa osób p³ac¹cych sk³adki.

Dlatego zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czy widzi pani jakieœ rozwi¹zanie wskazanego problemu? Czy Ministerstwo Zdrowia podjê³o jakie-

kolwiek kroki w celu zapobie¿enia takim sytuacjom w przysz³oœci? Je¿eli tak, to proszê o wskazanie, jakie
podjêto w tym celu czynnoœci?

2. Proszê tak¿e o wskazanie, w jaki sposób ma siê zachowaæ dyrektor szpitala, który wykorzysta³ ju¿
za³o¿ony na leczenie limit, a zg³aszaj¹ siê do niego osoby potrzebuj¹ce leczenia. Kto w takiej sytuacji po-
kryje koszty leczenia i na jakich zasadach?

Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Do mojego biura wp³ynê³o stanowisko Zarz¹du Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie trudnej sytuacji polskiego rolnictwa. Jest to pismo o nastêpuj¹cej treœci:

„Zarz¹d Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê polskiego rolnictwa. W oce-
nie LIR tegoroczny sezon jest najgorszy od czasu wejœcia Polski do UE. Na wszystkich rynkach rolnych
panuje zastój, a brak perspektyw powoduje ogromne zaniepokojenie mieszkañców wsi. Potwierdzeniem
tej sytuacji jest og³oszenie 24 sierpnia 2009 r. akcji protestacyjnej przez siedem zwi¹zków zawodowych
i organizacji rolniczych z Lubelszczyzny. Zdaniem izby od tego czasu rz¹d nie podj¹³ niezbêdnych dzia³añ,
a sytuacja ca³y czas ulega pogorszeniu.

Od kilku tygodni ceny zbó¿ zarówno w województwie lubelskim, jak i w ca³ym kraju utrzymuj¹ siê na
bardzo niskim poziomie. Za ¿yto podmioty skupowe p³ac¹ rolnikom 200 z³/t, za jêczmieñ oko³o 300 z³/t,
zaœ za pszenicê oko³o 400 z³/t. Obecne ceny skupowe zbó¿ nie rekompensuj¹ poniesionych nak³adów i s¹
od 100 z³ do 150 z³ ni¿sze od kosztów produkcji.

Sytuacjanarynkuowocówiwarzywjestanalogicznadosytuacjipanuj¹cejnarynkuzbó¿.Niskacenaskupu
jab³ek przemys³owych (0,10–0,15 z³/kg) spowodowa³a, ¿e rolnicy nie zbieraj¹ owoców. Nale¿y przy tym pamiê-
taæ, ¿e tysi¹ce tonwiœni,malin iporzeczeknie zosta³y zebranezewzglêdunara¿¹conisk¹cenêskupuwokresie
letnim.Wpo³owie sierpnianaLubelszczyŸnie skupmalinprowadzonyby³po3,50z³/kg.Gdyporównamy te ce-
ny z cenami sprzed roku, widaæ pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê producentów owoców. W tym samym okresie rok te-
mu zak³ady przetwórcze i ch³odnie p³aci³y za maliny œrednio 4 z³/kg. Obecnie ceny skupu wahaj¹ siê od
2,60 z³/kg do 3,75 z³/kg. W podobny sposób systematycznie spadaj¹ ceny warzyw.

Sytuacja na rynku mleka ju¿ od d³u¿szego czasu wci¹¿ ulega pogorszeniu. Za surowiec dostarczony do
mleczarni obecnie rolnicy dostaj¹ œrednio 86 gr. Jest to o 10% mniej ni¿ przed rokiem i a¿ o 1/3 mniej ni¿
w rekordowym grudniu 2007 r.

Spadaj¹ równie¿ ceny ¿ywca wieprzowego, które kszta³tuj¹ siê na granicy op³acalnoœci. Obecnie rolni-
cy z Lubelszczyzny za ¿ywiec otrzymuj¹ od 4 z³/kg do 4,20 z³/kg. Import z Ukrainy w cenie 1 euro za kilo-
gram powoduje postêpuj¹cy spadek cen ¿ywca.

Zagro¿ony jest tak¿e rynek ziemniaka. Konieczne jest podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu ratowanie
polskiej produkcji skrobi. Dlatego konieczne jest, aby zak³ady przetwórcze mia³y mo¿liwoœæ uzyskania
preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na budowê linii produktów skrobiowych wysoko przetworzo-
nych. Taka pomoc zwiêkszy konkurencyjnoœæ przetworzonej skrobi na rynku oraz dochodowoœæ produk-
cji ziemniaka. W obecnej sytuacji rynkowej konieczne jest równie¿ zastosowanie dop³at do eksportu
skrobi, nale¿y tak¿e rozwa¿yæ wsparcie bezpoœrednie lub poœrednie rolników w zakresie dofinansowania
materia³u siewnego.

Doœæ powa¿nym problemem, który wynikn¹³ bezpoœrednio z niskich cen na produkty rolne, jest utrud-
niony dostêp do kredytów udzielanych przez banki. Banki zaczynaj¹ wstrzymywaæ kredytowanie dzia³al-
noœci grup producenckich. Odciêcie od finansowania oznacza wstrzymanie inwestycji. Konsekwencj¹ tego
mo¿e byæ upadek wielu grup. Bez wsparcia banków grupy producenckie nie zdo³aj¹ ukoñczyæ konkretnych
projektów, wykazanych w piêcioletnim planie dochodzenia. Je¿eli grupy producenckie nie wywi¹¿¹ siê ze
zobowi¹zañ, jakie maj¹ wobec ARiMR, agencja mo¿e domagaæ siê zwrotu pieniêdzy.

Analiza rynków rolnych wzbudza niepokój o przysz³oœæ lubelskiego i polskiego rolnictwa. Dlatego nie-
zbêdne jest podjêcie przez rz¹d intensywnych dzia³añ, zmierzaj¹cych do systemowego uregulowania sy-
tuacji na poszczególnych rynkach rolnych.

Apelujemy o podjêcie dzia³añ os³onowych, chroni¹cych rynek wewnêtrzny. Stabilne i dobrze funkcjo-
nuj¹ce rynki rolne decyduj¹ nie tylko o dochodach gospodarstw rolnych, ale i osób zatrudnionych w wie-
lu ga³êziach przemys³u pracuj¹cego dla rolnictwa. Lubelska Izba Rolnicza uwa¿a, ¿e pozostawienie przez
rz¹d sektora rolnego rynkowej samoregulacji jest b³êdem, który spowoduje upadek polskiego rolnictwa
i pog³êbi kryzys panuj¹cy w Polsce”.

Proszê Pana Ministra o poinformowanie, jakie dzia³ania zostan¹ podjête, aby sytuacja w obszarze owo-
ców miêkkich, mleka, ¿ywca wieprzowego oraz ziemniaka sta³a siê korzystniejsza dla rolników.

Stanis³aw Gogacz

42. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.
262 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 42. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do wniosku wojewody warmiñsko-mazurskiego, pana Mariana Podziewskiego, oraz

stanowiska Zwi¹zku Gmin Warmiñsko-Mazurskich, dotycz¹cych w³¹czenia drogi S16 do sieci dróg eks-
presowych, pragnê przedstawiæ Panu Ministrowi potrzebê uwzglêdnienia tej drogi w przygotowywanym
projekcie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Droga krajowa nr 16 przebiegaj¹ca na trasie Dolna Grupa – Grudzi¹dz – I³awa – Ostróda – Olsztyn –
Mr¹gowo – E³k – Augustów – Ogrodniki – Granica Pañstwa stanowi g³ówny szlak komunikacyjny Warmii
i Mazur. Jak wynika z analizy na potrzeby Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego, jest to najbardziej peryferyjny region w Polsce pod wzglêdem dostêpnoœci ko-
munikacyjnej. To ogranicza przede wszystkim konkurencyjnoœæ regionu oraz mo¿liwoœci zdynamizowa-
nia jego rozwoju.

W³¹czenie województwa warmiñsko-mazurskiego do ogólnej sieci infrastruktury drogowej w Polsce
pozwoli temu regionowi osi¹gn¹æ spójnoœæ wewnêtrzn¹. Wype³ni równie¿ lukê w transeuropejskiej sieci
korytarzy transportowych.

Droga krajowa S16 po³¹czy³aby autostradê A1 i drogê ekspresow¹ Via Baltica, usprawniaj¹c tym samym
ruch tranzytowy. Z kolei równole¿nikowe po³¹czenie wi¹zki dróg obecnej sieci TEN-T utworzy dogodne po-
³¹czenie Niemiec z krajami ba³tyckimi. W warunkach globalizacji przynale¿noœæ poszczególnych regionów
do sieci infrastrukturalnych sta³a siê determinantem rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

Kolejn¹ wart¹ podkreœlenia kwesti¹ jest potencja³ turystyczny Warmii i Mazur. Droga krajowa S16 bieg-
nie przez tereny odwiedzane licznie przez turystów. Budowa tej drogi w standardzie drogi ekspresowej jest
wa¿na ze wzglêdu na bezpieczeñstwo podró¿uj¹cych. Uwzglêdnienie drogi krajowej S16 w projekcie sieci
autostrad i dróg ekspresowych bêdzie impulsem do dalszego rozwoju turystyki w tym regionie, a co za tym
idzie, zaktywizuje rynek pracy. Województwo warmiñsko-mazurskie od kilku lat samodzielnie stara siê
wdro¿yæ jak najwiêcej projektów wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹, które wp³ywaj¹ na rozwój
i rozszerzenie wspó³pracy transgranicznej regionu. Jednak pierwszorzêdne znaczenie maj¹ decyzje zapa-
daj¹ce na szczeblu centralnym, odnosz¹ce siê do najbardziej istotnych szlaków komunikacyjnych.

Podsumowuj¹c, chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e w pe³ni zgadzam siê z wojewod¹ warmiñsko-ma-
zurskim oraz Zwi¹zkiem Gmin Warmiñsko-Mazurskich i równie¿ uwa¿am, i¿ rozbudowa drogi krajowej
S16 jest ogromn¹ szans¹ dla Warmii i Mazur, gdy¿ pozwoli nie tylko stopniowo prze³amywaæ peryferyza-
cjê województwa, ale równie¿ zniwelowaæ utrzymuj¹ce siê znacz¹ce dysproporcje rozwojowe miêdzy War-
mi¹ i Mazurami a pozosta³ymi regionami Polski.

Dlatego te¿ kierujê do Pana Ministra pytanie: czy w zwi¹zku z tymi argumentami œwiadcz¹cymi o po-
trzebie przebudowy drogi krajowej S16 Ministerstwo Infrastruktury rozwa¿a umieszczenie jej w projekcie
sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce?

Z powa¿aniem
prof. Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na problem asystentów osób niepe³nosprawych. Na Warmii i Mazurach co

roku zawód ten zdobywa kilkuset absolwentów szkó³ policealnych. Mimo ¿e zapotrzebowanie na ich us-
³ugi jest ogromne, czêsto nie mog¹ oni znaleŸæ pracy.

Osoby niepe³nosprawne to grupa spo³eczna szczególnie nara¿ona na wykluczenie spo³eczne i zawodo-
we. Asystenci osób niepe³nosprawnych wyrównuj¹ ich szanse nie tylko na rynku pracy, ale i w codzien-
nym ¿yciu. Asystent osoby niepe³nosprawnej to doradca spêdzaj¹cy z niepe³nosprawnym kilka godzin
w tygodniu, motywuj¹cy go do rozwoju i edukacji oraz uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. S¹ to osoby, któ-
re ukoñczy³y liczne szkolenia, dziêki czemu w sposób twórczy potrafi¹ rozwi¹zywaæ problemy niepe³no-
sprawnych.

Nadal jednak nie istniej¹ jasne przepisy reguluj¹ce sposób ich zatrudniania i pozyskiwania œrodków
na ich wynagrodzenie. W nielicznych miastach Polski asystentów zatrudniaj¹ fundacje zajmuj¹ce siê
dzia³aniami na rzecz osób niepe³nosprawnych. Urzêdy miasta czy gminy albo te¿ urzêdy pracy nie anga-
¿uj¹ siê w tê jak¿e wa¿n¹ sprawê w³aœnie z powodu braku jasnych zasad zatrudniania asystentów osób
niepe³nosprawnych.

Dlatego te¿ kierujê do Pani Minister pytanie: jakie kroki zamierza podj¹æ Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej, aby u³atwiæ zatrudnianie asystentów osób niepe³nosprawnych?

Z powa¿aniem
prof. Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108

poz. 908 z póŸniejszymi zmianami) starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) zostali wyposa¿e-
ni w kompetencje do wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiêbiorcê oœrodka szkolenia
kierowców i skreœlania przedsiêbiorców z rejestru dzia³alnoœci regulowanej (art. 104 ustawy), jak równie¿
do wydawania decyzji o cofaniu diagnostom uprawnieñ do wykonywania badañ technicznych (art. 84
ustawy). Nie kwestionuj¹c uprawnieñ starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), chcia³bym
poinformowaæ, ¿e docieraj¹ do mnie informacje i sygna³y, i¿ przepisy prawa dotycz¹ce tych spraw zosta³y
uregulowane w ustawie zbyt rygorystycznie.

W wielu przypadkach wystarczy nieumyœlny b³¹d lub nawet drobna nieprawid³owoœæ czy omy³ka, aby
uznano to za podstawê do wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiêbiorcê oœrodka szkolenia
kierowców – co wi¹¿e siê z trzyletnim zakazem prowadzenia oœrodka szkolenia kierowców – lub te¿ do cof-
niêcia uprawnieñ diagnostom, co wi¹¿e siê z piêcioletnim zakazem wykonywania uprawnieñ diagnosty.
Przepisy, o których mowa, nie daj¹ mo¿liwoœci miarkowania sankcji na przyk³ad poprzez upomnienie,
naganê lub zastosowanie kary pieniê¿nej.

W ostatnim czasie prezydent jednego z miast na prawach powiatu w zwi¹zku z przepisami, o których
mowa, by³ zmuszony wydaæ decyzjê o zakazie prowadzenia oœrodka szkolenia kierowców, a tak¿e decyzjê
o cofniêciu uprawnieñ diagnoœcie. W obu tych przypadkach sankcje dotyczy³y osób o d³ugoletnim sta¿u
pracy, którym niewiele brakuje do osi¹gniêcia wieku emerytalnego. Z informacji, które posiadam, wyni-
ka, i¿ przeprowadzone postêpowania administracyjne potwierdzi³y drobne uchybienia, nieprawid³owoœci
i prezydent miasta, nie maj¹c mo¿liwoœci miarkowania sankcji, musia³ wydaæ decyzje niekorzystne dla
stron, skutkuj¹ce sankcjami, o których mowa w wymienionych przepisach. Decyzje te nie s¹ ostateczne
i strony z pewnoœci¹ skorzystaj¹ ze œrodków odwo³awczych, jednak mo¿liwoœæ miarkowania sankcji po-
zwoli³aby na zastosowanie w obu tych przypadkach ³agodniejszych konsekwencji, na przyk³ad sankcji
pieniê¿nych – tym bardziej, ¿e uchybienia i nieprawid³owoœci zosta³y stwierdzone w stosunku do tych
osób po raz pierwszy.

Pragnê podkreœliæ, ¿e w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postêpowania administracyjne-
go organ prowadz¹cy postêpowanie udowodni ra¿¹ce uchybienia, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e sankcje przewi-
dziane w przepisach, o których mowa, s¹ jak najbardziej zasadne i s³uszne.

Z wymienionych wzglêdów uprzejmie proszê o rozwa¿nie sprawy i zainicjowanie dzia³añ legislacyjnych
zmierzaj¹cych do zmiany zapisów art. 84 i 104 ustawy – Prawo o ruchu drogowym umo¿liwiaj¹cej miar-
kowanie sankcji w zale¿noœci od ciê¿aru pope³nionego uchybienia. Moim zdaniem nale¿y równie¿ wzi¹æ
pod uwagê, czy uchybienie, nieprawid³owoœæ lub pomy³ka zosta³y stwierdzone po raz pierwszy, czy te¿
kolejny, i w zale¿noœci od tego podejmowaæ stosowne decyzje.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Tczew jest miastem o wojskowej tradycji, od przesz³o osiemdziesiêciu lat by³ domem dla wielu pokoleñ

¿o³nierzy. Tczewska jednostka rozminowuje teren znacznej czêœci województwa pomorskiego, oczyszczaj¹c
go z niewypa³ów i niewybuchów, a tak¿e odbudowuje infrastrukturê w razie powstania zniszczeñ spowodo-
wanych na przyk³ad z³ymi warunkami atmosferycznymi, co zw³aszcza na ¯u³awach, na terenie o bardzo
wysokim stopniu zagro¿enia powodziami i lokalnymi podtopieniami, jest strategicznie bardzo istotne.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po II wojnie œwiatowej w okolicach Trójmiasta, na Kociewiu oraz w granicach do-
rzecza Wis³y pozosta³a ogromna liczba niewypa³ów i niewybuchów ukrytych g³êboko w ziemi. S¹ one po-
woli odkrywane w miarê powstawania kolejnych inwestycji budowlanych, drogowych i innych dzia³añ
architektoniczno-urbanistycznych. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e Tczewski Batalion Saperów jest je-
dyn¹ tego typu jednostk¹ specjalistyczn¹ dla tak du¿ej aglomeracji w naszym rejonie. Jednostka wojsko-
wa jest równie¿ miejscem pracy dla kadry zawodowej Wojska Polskiego, a tak¿e stwarza mo¿liwoœci dla
mieszkañców w zakresie wykonywania us³ug na rzecz wojska.

Likwidacja Tczewskiego Batalionu Saperów by³aby b³êdem, mog³oby to powa¿nie zagroziæ bezpieczeñ-
stwu regionu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera oraz do mi-
nistra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Nie twierdzê, ¿e kodeks postêpowania administracyjnego jest gruntownie z³y, ale chcia³bym spytaæ,

czy wobec zmian ustrojowych, przemian technologicznych i spo³ecznych nie nale¿a³oby pochyliæ siê nad
zasadnicz¹ jego przebudow¹ lub ustanowieniem nowego kodeksu postêpowania administracyjnego.
Urz¹d jest stworzony dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla urzêdu, to powinno byæ naczeln¹ zasad¹, przyœwie-
caj¹c¹ pracy urzêdników, tak jak poszanowanie petenta i jego godnoœci osobistej, a z tym ostatnio ró¿nie
bywa. Nie powinno byæ tak, ¿e sprawy administracyjne nie s¹ za³atwiane lub s¹ d³ugoterminowo odsy³a-
ne ze wzglêdu na ró¿ne braki formalne.

Nale¿a³oby te¿ skróciæ terminy na rozstrzygniêcie przez organ z trzydziestu dni na przyk³ad do czterna-
stu dni, co znacznie przyspieszy³oby postêpowanie administracyjne, zobowi¹za³o organ do szybszego
dzia³ania, a w dobie rozwiniêtych technik elektronicznych nie powinno to byæ problemem.

Warto by³oby równie¿ zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ zobowi¹zania decyzyjnych organów administra-
cyjnych do przedstawiania rocznych raportów do NSA lub do innego organu sprawuj¹cego nadzór, zawie-
raj¹cych wykaz spraw nieza³atwionych, przetrzymanych, wykaz spraw niepodjêtych itd. W moim przeko-
naniu znacznie usprawni³oby to dzia³anie organów administracyjnych oraz za³atwianie spraw, a tak¿e
zwiêkszy³o zaufanie obywateli do urzêdów. Przedstawione uwagi dalece nie wyczerpuj¹ kierunków myœ-
lenia o zmianach w kodeksie.

Czy planuje siê lub czy trwaj¹ ju¿ prace nad powa¿niejsz¹ nowelizacj¹, dostosowuj¹c¹ do aktualnych
warunków kodeks postêpowania administracyjnego? Jeœli te prace trwaj¹, to jaki maj¹ zakres i kiedy na-
le¿y siê spodziewaæ wniesienia projektu do Sejmu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z wielkim niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie w wielkopolskiej prasie informacje

dotycz¹ce dramatycznej sytuacji braku œrodków finansowych na wyp³atê zasi³ków rodzinnych, pielêgna-
cyjnych i œwiadczeñ na Fundusz Alimentacyjny.

Jak wynika z moich informacji, paŸdziernik jest ostatnim miesi¹cem, w którym wyp³aty tych œwiad-
czeñ nie by³y zagro¿one. Szefowie instytucji pomocowych w Wielkopolsce, zajmuj¹cych siê wyp³at¹ po-
szczególnych zasi³ków, potwierdzaj¹ te wiadomoœci o zaistnia³ej sytuacji. Jak sami podkreœlaj¹, w zwi¹z-
ku z ciêciami bud¿etowymi w ich placówkach zabraknie œrodków finansowych na wyp³atê wymienionych
œwiadczeñ w listopadzie i w grudniu bie¿¹cego roku.

Jestem przekonany, ¿e jeœli dodatkowe pieni¹dze w wojewódzkiej kasie siê nie znajd¹, dla wielu rodzin
oznaczaæ to bêdzie dramat w zwi¹zku z nadchodz¹cymi œwiêtami. Nie muszê przypominaæ Pani Minister,
¿e wymienione œwiadczenia umo¿liwiaj¹ przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych osobom, które nie
s¹ w stanie same ich pokonaæ. W obliczu zbli¿aj¹cego siê sezonu zimowego mój apel o podjêcie stoso-
wnych dzia³añ w tym zakresie staje siê w pe³ni uzasadniony.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z pytaniami:
1. Czy rzeczywiœcie nie zostan¹ wyp³acone œrodki na zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i œwiadczenia na

Fundusz Alimentacyjny?
2. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w tej sprawie?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie w moim okrêgu wyborczym informacje doty-

cz¹ce planowanej w najbli¿szym czasie likwidacji przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci Wydzia³u Gospo-
darczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu.

Wymieniony wy¿ej wydzia³ dzia³a od 2004 r. O jego utworzenie zabiega³o œrodowisko sêdziowskie, ad-
wokackie, radców prawnych, politycy, samorz¹dowcy oraz przedsiêbiorcy. Celem jego istnienia by³o
zwiêkszenie dostêpnoœci do wymiaru sprawiedliwoœci, szybkoœci rozstrzygania sporów, podniesienie
rangi zarówno kaliskiego s¹du, samego miasta Kalisza, jak i ca³ej po³udniowej Wielkopolski.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e dotychczasowa dzia³alnoœæ Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego
w Kaliszu obejmuje obszar dawnego województwa kaliskiego, realizuj¹c tym samym podstawow¹ zasadê
dostêpnoœci do s¹du nie tylko dla du¿ych przedsiêbiorstw, ale tak¿e dla zwyk³ych mieszkañców Kalisza,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jego ewentualna likwidacja spowoduje ogromne utrudnienia
dla wiêkszoœci mieszkañców powiatu kaliskiego, którzy bêd¹ zmuszeni doje¿d¿aæ na rozprawy ponad
100 km do £odzi lub Poznania.

Uwa¿am, ¿e planowana likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu spowoduje
dodatkowe utrudnienia dla przedsiêbiorców, wzrost kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
oraz spadek atrakcyjnoœci dla potencjalnych inwestorów.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z takimi zapytaniami.
Jakie merytoryczne przes³anki zdecydowa³y o planowanej likwidacji Wydzia³u Gospodarczego S¹du

Okrêgowego w Kaliszu?
Jakiego typu oszczêdnoœci przyniesie likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu?
Czywzwi¹zkuzplanowan¹ likwidacj¹sêdziowiepracuj¹cywwydzialegospodarczymstrac¹swojeetaty?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Komunalizacja firmy PKP „Przewozy Regionalne” zosta³a poprzedzona szerok¹ kampani¹ informacyjn¹ re-

sortu wskazuj¹c¹ na przewidywane, pozytywne rezultaty tych dzia³añ takie, jak: poprawa jakoœci przewozów
lokalnych, lepsze dostosowanie do potrzeb spo³ecznoœci, zwiêkszenie wp³ywu samorz¹du terytorialnego na
postaæ transportu publicznego itp. Zachêcono zarz¹dy samorz¹dowych województw do poparcia koncepcji
resortu, planuj¹c restrukturyzacjê finansów spó³ki i przedstawiaj¹c jej prognozowane wyniki.

Dziœ mo¿emy oceniæ skutecznoœæ przekszta³ceñ po ich owocach. Trwa wojna miêdzy PR i InterCity, wy-
niszczaj¹ca obie strony, w³aœciciele Przewozów Regionalnych – cz³onkowie zarz¹dów samorz¹dowych
województw s¹ negatywnie zaskoczeni rezultatami audytu, redukowana jest liczba po³¹czeñ.

Zwracam siê do Pana Ministra jako cz³onka rz¹du odpowiedzialnego za kszta³towanie sieci transporto-
wej kraju z proœb¹ o informacjê, jak ocenia Pan – w kontekœcie obecnej sytuacji na rynku pasa¿erskich
przewozów kolejowych – skutecznoœæ realizacji zamys³ów uzasadniaj¹cych w przesz³oœci komunalizacjê
przewozów regionalnych.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim zaniepokojeniem przyj¹³em informacjê o pominiêciu drogi S16 w projekcie Rady Ministrów

zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych.
Region Warmii i Mazur jest najmniej rozwiniêt¹ czêœci¹ naszego kraju, jest te¿ czêœci¹ najbardziej za-

niedban¹ w zakresie rozwoju gospodarczego. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy jest katastrofalna sy-
tuacja infrastrukturalna. Decyzja o wy³¹czeniu drogi S16 z krajowej sieci dróg i autostrad jest dla miesz-
kañców naszego regionu bardzo krzywdz¹ca. Trudno znaleŸæ argumenty, które mia³yby wykazaæ zasa-
dnoœæ takiego kroku. Pozbawienie naszego regionu tej drogi pog³êbi jeszcze dysproporcje wobec innych
regionów. Integracja infrastrukturalna pó³nocnowschodniej Polski z krajow¹ sieci¹ drogow¹ jest warun-
kiem sine qua non rozwoju gospodarczego naszego województwa. Polska to kraj równych szans, a nam
tak¹ decyzj¹ mocno ogranicza siê te szanse.

Maj¹c na uwadze, ¿e projekt rozporz¹dzenia jest przyczynkiem do dyskusji nad przedmiotowym pro-
blemem, wierzê, ¿e Pan Minister podzieli przytoczone argumenty – s¹ to argumenty nie tylko moje, ale
i wszystkich mieszkañców Warmii i Mazur. Mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ tê przyjemnoœæ, by w Pana imie-
niu poinformowaæ spo³eczeñstwo naszego regionu o fakcie w³¹czenia drogi S16 do krajowej sieci dróg.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w sprawie dotycz¹cej wniosku o wsparcie finansowe przez Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi dzia³añ Zespo³u Szkó³ Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie.
Szko³a zwróci³a siê do ministerstwa z proœb¹ o pomoc finansow¹ na modernizacjê techniczn¹ infra-

struktury warsztatów szkolnych. Warsztaty posiadaj¹ trzy ci¹gniki z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, bar-
dzo wyeksploatowane i kosztoch³onne. Nie pozwala to na pe³ne ich wykorzystanie do celów dydaktycz-
nych i zajêæ praktycznych. Posiadanie przez szko³ê odpowiedniego sprzêtu pozwoli³oby lepiej przygoto-
wywaæ m³odzie¿ do szeroko rozumianego zawodu rolnika, a przede wszystkim zachêci³oby nowych ucz-
niów do pobierania nauki w tej szkole, zw³aszcza ¿e posiada ona d³ugie tradycje jako szko³a rolnicza. Nie-
zbêdne jest wiêc wyposa¿enie warsztatów szkolnych, a szczególnie dzia³ów: spawalnia, obróbka rêczna,
silniki i kuŸnia.

Niezbêdne s¹ równie¿ œrodki na wymianê instalacji elektrycznej, która by³a wykonana w 1970 r. i obec-
nie nie spe³nia wymogów bezpieczeñstwa i PN.

W szkole konieczny jest tak¿e remont urz¹dzeñ sanitarno-technicznych, posadzek na korytarzach
i w pomieszczeniach klasowych. Naprawy wymaga te¿ parkiet sali sportowej. Dalsze funkcjonowanie
szko³y w obecnym stanie technicznym stanowi zagro¿enie dla m³odzie¿y.

Szko³a zwróci³a siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeznaczenie œrodków na dokonanie inwestycji w za-
kresie wymiany czêœci stolarki okiennej i termomodernizacji œcian. Wykonanie tych zadañ spowodowa³o-
by oszczêdnoœci w zakresie zu¿ycia energii cieplnej o oko³o 15–20%.

Szko³a w Dobrocinie wnosi³a o zwiêkszenie œrodków finansowych w celu zabezpieczenia niezbêdnych
potrzeb w 2009 r., ale z uwagi na brak mo¿liwoœci realizacji wymienionych zadañ ujêto je te¿ w projekcie
bud¿etu na 2010 r.

Zespó³ Szkó³ Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie to ogromny potencja³ zarówno kapita³owy, jak i ludz-
ki. Pozostawienie szko³y samej sobie by³oby ogromnym b³êdem. Wierzê, ¿e Pan Minister z uwag¹ przeana-
lizuje przedstawione argumenty, a efektem tej analizy bêdzie decyzja o wsparciu finansowym Zespo³u
Szkó³ Agro-Ekonomicznych.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Powo³uj¹c siê na wykonane przez Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów wyliczenia skutków finansowych

wyp³aty dodatku uzupe³niaj¹cego do œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego, wynikaj¹cej z art. 30a i 30b Karty Nauczyciela, pragnê zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ
nieuprawnionego obni¿ania uzyskiwanych w danym samorz¹dzie œrednich. Mo¿e to byæ zwi¹zane z urlo-
pami zdrowotnymi, stanami nieczynnymi oraz zatrudnianiem nauczycieli na u³amkowe czêœci etatu
w wiêcej ni¿ jednej szkole. Równie¿ wprowadzanie w szkolnictwie zawodowym kierunków kszta³cenia
zgodnych z potrzebami gospodarki wymaga zatrudniania specjalistów niepracuj¹cych dot¹d w oœwiacie
w niepe³nym wymiarze czasu pracy, co tak¿e zani¿a œrednie p³ace w danej grupie awansu zawodowego.

Wyp³ata dodatkowych œrodków w formie dodatku uzupe³niaj¹cego powoduje automatyczny wzrost in-
nych kosztów (sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia roczne-
go, odpisu na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli). W wyniku tego zwiêksz¹ siê koszty
utrzymania jednego ucznia w szko³ach prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego i tym sa-
mym spowoduj¹ wzrost kwoty dotacji dla szkó³ publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez pod-
mioty, dla których dotacja naliczana jest w oparciu o wydatki ponoszone w szko³ach samorz¹dowych.

Jednoczeœnie proszê o wyjaœnienie, czy obowi¹zek uzyskania œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu na³o¿ony jest jedynie na organ prowadz¹cy, jakim jest samorz¹d, czy inne
podmioty prowadz¹ce szko³y zarówno publiczne (w tym resortowe), jak i niepubliczne maj¹ taki sam obo-
wi¹zek? Je¿eli takiego obowi¹zku nie maj¹, to czy na skutek wzrostu kosztów utrzymania jednego ucznia
spowodowanych wyp³at¹ dodatków uzupe³niaj¹cych otrzymaj¹ jeszcze wy¿sze dotacje od jednostek samo-
rz¹du terytorialnego? Takie rozwi¹zanie mog³oby spowodowaæ nierównoœæ traktowania podmiotów prowa-
dz¹cych placówki oœwiatowe, skutkuj¹c powa¿nym obci¹¿eniem bud¿etów samorz¹dów.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o wyjaœnienie spornej kwestii dotycz¹cej obsadzania stanowisk cz³onków rad nadzorczych spó-
³ek, których minister skarbu jest w³aœcicielem.

W czerwcu 2006 r. ówczesny Zespó³ Elektrowni Ostro³êka zosta³ skonsolidowany z gdañsk¹ Grup¹
Energa i sta³ siê spó³k¹ zale¿n¹ od tego holdingu.

Obecnie Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostro³êka liczy szeœæ osób, z których cztery to przedsta-
wiciele w³aœciciela, a pozosta³e dwie to przedstawiciele wybrani przez za³ogê. Cz³onkowie rady nadzorczej
wybrani przez za³ogê posiadaj¹ uprawnienia do zasiadania w jednoosobowych spó³kach Skarbu Pañstwa
(zdany egzamin pañstwowy), a dwaj przedstawiciele w³aœciciela zasiadaj¹ w radzie bez posiadania takich
uprawnieñ. Czy zdaniem ministerstwa jest to zgodne z prawem?

W styczniu 2010 r. rozpisane zostan¹ wybory do Rady Nadzorczej Energa Elektrownie Ostro³êka,
w zwi¹zku z czym rodzi siê pytanie, czy osoby ubiegaj¹ce siê o zasiadanie w radzie nadzorczej swojej firmy
musz¹ mieæ uprawnienia, czy te¿ ka¿dy pracownik mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu konkursowym,
skoro po³owa cz³onków rady wyznaczonych przez w³aœciciela nie posiada takich uprawnieñ.

Od 6 grudnia 2007 r. obowi¹zuje zarz¹dzenie nr 45 ministra Skarbu Pañstwa w sprawie zasad i trybu
doboru kandydatów do sk³adu rad nadzorczych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa oraz rad
nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez ministra Skarbu Pañstwa, którego po-
stanowienia, moim zdaniem, w ¿aden sposób nie s¹ przestrzegane.

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W marcu bie¿¹cego roku skierowa³em na rêce Pani Minister oœwiadczenie dotycz¹ce wa¿nego spo³ecz-

nego problemu, jakim jest odbieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia aptekom refundacji za realizacjê
niedbale wystawianych recept lekarskich.

Otrzymujê liczn¹ korespondencjê od moich wyborców, szczególnie ludzi starszych, którzy skar¿¹ siê,
¿e w zwi¹zku z tym zjawiskiem apteki odmawiaj¹ realizacji takiej „wadliwej” recepty, co czêsto skutkuje
zaniechaniem zakupu leku, a w efekcie – nale¿ytego leczenia farmakologicznego.

W swoim oœwiadczeniu proponowa³em zwrócenie uwagi na konkretne zapisy i koniecznoœæ rozdzielenia
odpowiedzialnoœci za wystawianie oraz realizacjê recept tak, by w ¿aden sposób nie dotyka³o to pacjentów
i nie ogranicza³o ich podstawowych praw. W odpowiedzi otrzyma³em zapewnienie od podsekretarza stanu
w Ministerstwie Zdrowia, pana Marka Twardowskiego, ¿e przy najbli¿szej nowelizacji rozporz¹dzenia „kwe-
stia realizacji recept wadliwych formalnie zostanie precyzyjnie i jednoznacznie okreœlona”.

Tymczasem nowy projekt rozporz¹dzenia proponuje najgorsze z mo¿liwych rozwi¹zañ – przerzucanie
na pacjentów odpowiedzialnoœci za wadliwe wystawianie recept. W tej sytuacji pacjent de facto traci pra-
wo do gwarantowanego leku zni¿kowego, mimo ¿e to osoba ordynuj¹ca ten lek nie wywi¹za³a siê do koñca
ze swoich obowi¹zków. Dla wielu osób, szczególnie starszych, zw³aszcza w sytuacji wielkiego „zat³ocze-
nia”, jakie panuje w s³u¿bie zdrowia, ponowne wizyty u lekarza i zabieganie o korektê wystawionej nie-
dbale recepty to obci¹¿enie trudne do realizacji, a czêsto z wielu wzglêdów niemo¿liwe.

W zwi¹zku z tym jeszcze raz apelujê do Szanownej Pani Minister, by usun¹æ z rozporz¹dzenia zapis od-
bieraj¹cy pacjentom ich prawa, a wprowadziæ taki, który by je jednoznacznie gwarantowa³.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Na stwardnienie rozsiane choruje w Polsce oko³o szeœædziesiêciu tysiêcy osób rocznie. Choroba najczê-

œciej dotyka ludzi w przedziale wiekowym 20 – 40 lat. Stwardnienie rozsiane istotnie pogarsza jakoœæ ¿y-
cia i jest wskazywane jako najczêstsza przyczyna inwalidztwa w Polsce.

Zauwa¿a siê, ¿e w przypadku znacznej czêœci chorych szybkie i prawid³owe leczenie jeszcze przed ostate-
cznym rozpoznaniem choroby mog³oby skutecznie zahamowywaæ jej rozwój, umo¿liwiaj¹c osobom ni¹ do-
tkniêtym zachowanie sprawnoœci oraz zdolnoœci do samodzielnej egzystencji i pracy zarobkowej.

Narodowy program leczenia chorych na stwardnienie rozsiane zosta³ opracowany ju¿ w 2005 r. Obe-
jmowa³ on nie tylko leczenie immunomodulacyjne, ale tak¿e rehabilitacjê, szkolenia dla kadry i lekarzy
oraz stworzenie centralnego rejestru SM jako podwaliny do badañ epidemiologicznych. Jako niew¹tpliwe
potencjalne zalety realizacji wdro¿enia programu nale¿y wskazaæ realizacjê takich celów jak optymaliza-
cja refundacji leczenia, jednolitoœæ i przejrzystoœæ finansowania, efektywnoœæ rozumian¹ jako mo¿liwoœæ
zwiêkszania liczby refundacji w po³¹czeniu z ukierunkowaniem danego rodzaju leczenia wed³ug skut-
ków, jakie przynosi ono w przypadku konkretnych osób dotkniêtych t¹ chorob¹.

Precyzyjnie okreœlony program pomocy – obejmuj¹cy wprowadzenie leczenia chorych na stwardnienie
rozsiane nowymi lekami immunomodulacyjnymi, szczególnie we wczesnym okresie choroby, kiedy s¹
oni w najwiêkszym stopniu zagro¿eni jej postêpem, terapiê chorych, którzy nie kwalifikuj¹ siê do leczenia
immunomoduluj¹cego wed³ug okreœlonego w programie algorytmu, terapiê objawow¹, dzia³ania rehabi-
litacyjne, dzia³alnoœæ edukacyjn¹, w tym szkolenia dla pracowników poradni SM i oœrodków referencyj-
nych oraz utworzenie centralnego rejestru osób z SM – wymaga zapewnienia okreœlonej iloœci œrodków.

Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e na leczenie tej choroby s¹ ju¿ wydatkowane œrodki, a kompleksowe uregu-
lowanie mo¿e umo¿liwiæ ich bardziej optymalne wydatkowanie, z korzyœci¹ dla osób dotkniêtych choro-
b¹, a tak¿e dla ca³ego spo³eczeñstwa. Nie mo¿emy bowiem zapominaæ, i¿ nasze spo³eczeñstwo starzeje
siê, a pacjentów z chorobami neurologicznymi stale przybywa. Uregulowania kompleksowe w zakresie le-
czenia osób chorych na stwardnienie rozsiane s¹ zatem konieczne i nie powinny byæ odk³adane ad Kalen-
das Graecas.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Próchnica jest chorob¹ zakaŸn¹; z uwagi na bardzo szeroki zasiêg wystêpowania zaliczana jest do cho-

rób spo³ecznych. Szczególnie intensywnie rozwija siê u dzieci i m³odzie¿y. Z danych epidemiologicznych
dotycz¹cych próchnicy wynika, ¿e stan uzêbienia dzieci w Polsce jest bardzo z³y, i to we wszystkich gru-
pach wiekowych. Wed³ug niektórych statystyk wœród trzylatków zmiany próchnicowe dotycz¹ 56,2%,
wœród szeœciolatków – 86,9%, a wœród dwunastolatków – 87,9%. WskaŸniki PUW (czyli liczby zêbów
z próchnic¹, usuniêtych i wype³nionych w przeliczeniu na jedn¹ osobê) s¹ wysoce niepokoj¹ce. W przy-
padku trzylatków wynosz¹ 4,05, szeœciolatków – 7,37 (zêby mleczne), dwunastolatków – 4,76, przy czym
Œwiatowa Organizacja Zdrowia wskaŸnik PUW powy¿ej 4,5 uwa¿a za bardzo wysoki.

W ramach programów polityki zdrowotnej realizowany jest m.in. „Program monitorowania stanu zdro-
wia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007–2009”, który stanowi kontynuacjê programu wdro¿o-
nego w latach 1997–1998. Wyra¿am nadziejê, ¿e program ten bêdzie kontynuowany równie¿ w latach na-
stêpnych, a uzyskane w toku jego realizacji wyniki znajd¹ realne odzwierciedlenie w podejmowanych no-
wych dzia³aniach, eliminuj¹cych zagro¿enie próchnic¹ u dzieci i doros³ych.

Œwiadomy trudnoœci zwi¹zanych z finansowaniem œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zwracam siê z pyta-
niem o efekty dzia³añ podejmowanych w celu pozyskiwania œrodków finansowych ze Ÿróde³ zagranicz-
nych na wdro¿enie programu poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy. Jeden z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdro-
wia jest okreœlany jako „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i m³odzie¿y”.

Wprowadzony nowelizacj¹ do ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków
publicznych art. 31a okreœli³ kryteria w³¹czania poszczególnych œwiadczeñ opieki zdrowotnej do grupy
œwiadczeñ gwarantowanych. Jedn¹ z przes³anek zakwalifikowania œwiadczenia opieki zdrowotnej jako
œwiadczenia gwarantowanego jest jego wp³yw na poprawê zdrowia obywateli przy uwzglêdnieniu m.in.
priorytetów zdrowotnych okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, to jest w rozporz¹dze-
niu ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych.

Nale¿y wskazaæ, ¿e o ile unormowane w §1 rozporz¹dzenia priorytety zdrowotne (nr 1 – nr 5) s¹ zgodne
z celami strategicznymi ujêtymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007–2015 (dalej NPZ) oraz
w Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013 (dalej SROZ), o tyle w zakresie celów
operacyjnych dokonano wyboru (zawartego w priorytetach nr 6 – nr 11), zaœ priorytet nr 12 nie znajduje
siê ani wœród celów NPZ, ani SROZ. Na liœcie priorytetów pominiêto m.in. zapobieganie próchnicy zêbów
i leczenie jej skutków, wskazywane w celu operacyjnym NPZ nr 11 jako „Intensyfikacja zapobiegania pró-
chnicy u dzieci i m³odzie¿y”. Jako priorytet do finansowania ze œrodków NFZ przewidziano natomiast
dzia³ania, które maj¹ charakter raczej uœwiadamiaj¹cy i umiejscowione s¹ raczej w sferze aktywnoœci
socjalno-œrodowiskowej, a tak¿e czêsto s¹ finansowane przez fundusze publiczne i pozarz¹dowe. Chodzi
tu na przyk³ad o ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych spo¿ywaniem alkoholu oraz u¿ywa-
niem substancji psychoaktywnych, zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, ograniczenie skut-
ków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi w œrodowisku pracy i zamieszkania.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ celem stworzenia listy priorytetów jest wpisanie na ni¹ rzeczywistych proble-
mów zdrowotnych obywateli, które wymagaj¹ finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Maj¹c na
uwadze realizacjê tego celu, proszê o wyjaœnienie przyczyn pominiêcia na liœcie zapobiegania próchnicy
zêbów i leczenia jej skutków. Proszê te¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci modyfikacji priorytetów i uwzglêdnienia
w nich wskazywanego wy¿ej spo³ecznego problemu zdrowotnego.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojony sytuacj¹ ekonomiczn¹ polskiej wsi, jak równie¿ w reakcji na liczne apele i skargi rolni-

ków, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w ostatnich dwóch latach nast¹pi³ gwa³towny spadek op³acalnoœci produkcji rol-

nej, z jednoczesnym wzrostem kosztów produkcji rolnej oraz brakiem w³aœciwej pomocy ze strony insty-
tucji podleg³ych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwarza to koniecznoœæ podjêcia natychmiasto-
wych dzia³añ przez rz¹d PO-PSL, gdy¿ sytuacja taka mo¿e doprowadziæ do upadku polskiego rolnictwa.

Podkreœlam, i¿ w ostatnim czasie nast¹pi³a ca³kowita destabilizacja wielu rynków rolnych. Ceny mle-
ka od 2007 r. spad³y prawie o po³owê i niestety nadal utrzymuj¹ siê na bardzo niskim poziomie. Rz¹d nie
wprowadzi³ w tym zakresie ¿adnych œrodków zaradczych. Ponadto koalicja PO-PSL praktycznie zlikwido-
wa³a finansowanie kilku programów wprowadzonych jeszcze przez poprzedni rz¹d, rz¹d Jaros³awa Ka-
czyñskiego. Miêdzy innymi drastycznie ograniczono finansowanie programu „Szklanka mleka w szkole”.
Takie dzia³anie ma skutki dla rolnictwa, ale tak¿e uderza w uczniów potrzebuj¹cych pomocy. A uchwalo-
na przez rz¹d w ostatnim czasie stawka 5 gr za litr mleka w ramach rekompensat za rezygnacjê z kwoty
mlecznej jest drastycznie niska dla polskich rolników – zw³aszcza jeœli stawkê 5 gr porównamy ze stawk¹
ok. 1,40 z³ ustalon¹ w 2007 r. przez rz¹d PiS.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ ostatnio uzyskiwane przez rolników ceny za zbo¿a przekroczy³y ju¿ grani-
cê op³acalnoœci. Obecne ceny ¿yta wynosz¹ oko³o 200 z³ za tonê – mo¿na to porównaæ z kwot¹ oko³o 750 z³
za tonê w 2007 r. Podobnie jest z innymi zbo¿ami.

Dramatyczna sytuacja rysuje siê równie¿ na rynku owoców i warzyw. W 2008 r. ceny spad³y o ponad
po³owê w stosunku do 2007 r. W roku bie¿¹cym nast¹pi³o pog³êbienie kryzysu. Wielu rolników, sadowni-
ków pozostawia owoce na drzewach, gdy¿ czêsto uzyskiwane ceny nie pokrywaj¹ nawet kosztów zbioru.
Nie ma wiêc mowy o jakiejkolwiek op³acalnoœci.

Brakuje œrodków na kredyty preferencyjne, bêd¹ce podstaw¹ funkcjonowania rolników w trudnych
okresach ekonomicznych. Odnotowuje siê ponadto brak œrodków finansowych na szko³y rolnicze, na
melioracje, na weterynariê i jeszcze wiele innych potrzeb rolniczych. Nie ma tak¿e ¿adnej koncepcji
wsparcia produkcji biopaliw ani te¿ rozwi¹zania wspomnianych wczeœniej problemów na rynkach mle-
ka, zbó¿, owoców i warzyw.

W zwi¹zku z tym apelujê do Pana Ministra o podjêcie natychmiastowych dzia³añ maj¹cych na celu
zmianê katastrofalnej sytuacji na polskiej wsi, a w szczególnoœci o:

1. wyst¹pienie na szczeblu Unii Europejskiej z inicjatyw¹ zmierzaj¹c¹ do ustalenia ceny minimalnej
pszenicy w skupie interwencyjnym od listopada do maja na poziomie 200 euro za tonê i do wprowadzenia
mo¿liwoœci skupu interwencyjnego innych gatunków zbó¿;

2. szybkie wprowadzenie ce³ na granicy UE, co mia³oby na celu ochronê polskiego rynku i rolników przed
nap³ywem tanich i czêsto w¹tpliwej jakoœci p³odów rolnych i produktów ¿ywnoœciowych z krajów trzecich –
warto tu wspomnieæ o ubieg³orocznej spóŸnionej reakcji na wielki bezc³owy import zbo¿a z Ukrainy;

3. podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu obni¿enie cen nawozów sztucznych i œrodków ochrony roœlin,
miêdzy innymi w stosunku do spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa;

4. wdro¿enie na rynkach mleka, owoców i warzyw rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do wzrostu cen skupu tych
produktów, co umo¿liwi³oby zniwelowanie strat generowanych obecnie u ich producentów.

Ponadto nale¿y opracowaæ oraz wdro¿yæ w odniesieniu do naszych produktów d³ugoterminow¹ polity-
kê roln¹, która w przysz³oœci pozwoli unikn¹æ podobnych kryzysów. Takie dzia³anie dziœ staje siê koniecz-
noœci¹.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Art. 30a i 30b znowelizowanej Karty Nauczyciela na³o¿y³y na samorz¹dy obowi¹zek przeprowadzenia

do dnia 31 grudnia w ka¿dym roku kalendarzowym analizy poniesionych w danym roku wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokoœci œrednich wynagrodzeñ, o których mowa
w art. 30 ust. 3, oraz œredniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego. W przypadku nieosi¹gniêcia w danym roku œrednich wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30
ust. 3, samorz¹d musi ustaliæ kwotê ró¿nicy miêdzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodze-
nia nauczycieli w tym roku a iloczynem œredniorocznej liczby nauczycieli oraz œrednich wynagrodzeñ na-
uczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3. Nastêpnie kwota ró¿nicy ma byæ podzielona i wyp³acona do
koñca danego roku w formie dodatku uzupe³niaj¹cego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodze-
nia zasadniczego.

Samorz¹dy maj¹ obowi¹zek osi¹gania œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego od 2001 r. Jednak dopiero nowe przepisy Karty Nauczyciela, które obowi¹zu-
j¹ od stycznia bie¿¹cego roku, nak³adaj¹ na samorz¹dy obowi¹zek udokumentowania, ¿e te œrednie
osi¹gaj¹. Jest pewna obawa, ¿e œrednia wyliczana przez samorz¹d mo¿e zostaæ zakwestionowana przez
regionaln¹ izbê obrachunkow¹, poniewa¿ samorz¹dy bêd¹ stosowaæ ró¿ne interpretacje wyliczeñ. Do
chwili obecnej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wyda³o ¿adnego rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego uje-
dnolicony sposób liczenia œrednich wynagrodzeñ.

Abstrahuj¹c od treœci nowelizowanej Karty Nauczycieli, która pog³êbia antymotywacyjny charakter
p³ac nauczycielskich, niemo¿liwe jest dokonanie analizy p³ac do 31 grudnia.

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o jak najszybsze podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu przesuniê-
cie terminu tej analizy i wyp³aty dodatku do 31 marca.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W zwi¹zku z projektem Rady Ministrów, zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia sieci auto-
strad i dróg ekspresowych, uprzejmie proszê o w³¹czenie do sieci dróg ekspresowych drogi S16 o przebiegu
Dolna Grupa – Grudzi¹dz – I³awa – Ostróda – Olsztyn – Mr¹gowo – E³k – Augustów – Ogrodniki – Granica
Pañstwa i uwzglêdnienie jej jako strategicznej drogi krajowej na terenie województw wschodnich.

Swoj¹ proœbê argumentujê w nastêpuj¹cy sposób.
Celem g³ównym strategii rozwoju województwa jest spójnoœæ ekonomiczna, spo³eczna i przestrzenna

Warmii i Mazur z regionami Europy.
Spójnoœæ przestrzenn¹ mo¿na osi¹gn¹æ tylko i wy³¹cznie poprzez w³¹czenie województwa do ogólnej sie-

ci infrastruktury transportowej w Polsce oraz do transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych. Funda-
mentaln¹ rolê w osi¹gniêciu za³o¿onego celu spe³ni droga ekspresowa S16, która usprawni ruch tranzyto-
wy pomiêdzy autostrad¹ A1 i drog¹ ekspresow¹ Via Baltica. Jest szansa na jednolitoœæ transportow¹ Polski
pó³nocnej (województwa pomorskie, zachodniopomorskie i warmiñsko-mazurskie). Droga ekspresowa
S16 po³¹czy równole¿nikowo wi¹zkê dróg obecnej sieci TEN-T i utworzy dogodne po³¹czenie Niemiec z kra-
jami ba³tyckimi. W globalnej gospodarce obecnoœæ regionów w ró¿nego rodzaju sieciach jest bardzo wa¿-
nym czynnikiem ich rozwoju, kreuje przyspieszony rozwój spo³eczno-gospodarczy, szczególnie wzd³u¿ ko-
rytarzy transportowych.

Droga ekspresowa S16 na ca³ym odcinku w województwie warmiñsko-mazurskim przebiegaæ bêdzie
przez tereny o du¿ej atrakcyjnoœci turystycznej. Po³¹czy najwa¿niejsze centra turystyczne na Warmii
i Mazurach, w³¹czy je w krajowy i miêdzynarodowy system komunikacyjny. Budowa tej drogi w standar-
dzie drogi ekspresowej, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo podró¿owania i szerok¹ dostêpnoœæ regionu dla tu-
rystów, jest koniecznoœci¹. Spowoduje ona pozytywny wp³yw na rynek pracy. W tym miejscu warto wspo-
mnieæ, i¿ województwo warmiñsko-mazurskie charakteryzuje siê najwiêkszym bezrobociem w Polsce.
Nast¹pi te¿ aktywizacja terenów objêtych bezpoœrednim i poœrednim jej oddzia³ywaniem.

Perspektywa osi¹gniêcia parametrów drogi ekspresowej by³a tak¿e podstaw¹ projektowania
wspó³pracy transgranicznej oraz kreowania oœrodków napêdowych wzrostu gospodarczego poprzez
wdra¿anie szeregu projektów wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej.

Bior¹c pod uwagê te argumenty, uprzejmie proszê Pana Ministra o przychylne potraktowanie mojego
wniosku.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Rok temu Sejm znowelizowa³ ustawê o ochronie zdrowia psychicznego. Nowela zawiera delegacjê dla

Rady Ministrów do wydania rozporz¹dzenia o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Sytuacja osób wymagaj¹cych wsparcia z powodu zaburzeñ psychicznych dalece odbiega od standardów
europejskich, nasila siê te¿ presja œrodowiska profesjonalistów i organizacji pozarz¹dowych œwiadomych
i zaanga¿owanych sektorowo.

Pani minister zdrowia w I kwartale bie¿¹cego roku na spotkaniu u przewodnicz¹cego klubu parlamentar-
nego z wiceprzewodnicz¹c¹ sejmowej Komisji Zdrowia i ni¿ej podpisanym, omawiaj¹c plany legislacyjne, za-
powiada³a wydanie rozporz¹dzenia do koñca II kwarta³u. Niestety, termin ten nie zosta³ dotrzymany.

Przygotowany projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zawiera zapisy pozwala-
j¹ce na ewolucyjn¹ zmianê form opieki, dostosowuj¹c j¹ do standardów europejskich. Jego przyjêcie
umo¿liwi³oby podjêcie stosownych dzia³añ na wszystkich szczeblach administracji samorz¹dowej.

Zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o informacjê, kiedy zostanie wydane rozporz¹dzenie Rady Mi-
nistrów o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W roku 2008 Komisja Europejska przedstawi³a zestaw dokumentów okreœlanych jako pakiet
energetyczno-klimatyczny, który w swoim za³o¿eniu mówi o:

– 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– 20-procentowym zwiêkszeniu efektywnoœci energetycznej,
– 20-procentowym wykorzystaniu energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
– zwiêkszeniu udzia³u biopaliw co najmniej do 10%.
W grudniu 2008 r. osi¹gniêto porozumienie pomiêdzy Parlamentem Europejskim a Rad¹ UE. Powy¿-

sze za³o¿enia zosta³y przyjête w formie dokumentów, w których podstawowe elementy przyjêtej legislacji
odnosz¹ siê g³ównie do emisji gazów cieplarnianych. Dokumenty te to:

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmienia-
j¹ca dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu upra-
wnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

– decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wysi³ków podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie, zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów cieplar-
nianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych redukcji emisji gazów cieplar-
nianych (sektor emisji poza EU-ETS).

Wspomniane dokumenty wykonawcze sprawiaj¹, ¿e skutki gospodarcze wdra¿ania decyzji Parlamen-
tu i dyrektywy bêd¹ bardzo uci¹¿liwe. Obecnie na forum biznesowym trwa aktywna dyskusja miêdzy
przedsiêbiorcami na temat ewentualnych braków uprawnieñ po roku 2013. Wiadome jest, ¿e uprawnie-
nia bêdzie mo¿na nabyæ na aukcjach, rynku wtórnym, zakupiæ jednostki z mechanizmów elastycznych.
Pojawia siê równie¿ opinia, ¿e bêdzie mo¿na wykorzystaæ po roku 2013 zaoszczêdzone uprawnienia na-
byte w latach 2008–2012. Dlatego polscy przedsiêbiorcy dopatruj¹ siê szans na zwiêkszenie uprawnieñ
po roku 2013 z „oszczêdnoœci” z okresu 2008–2012, które bêdzie mo¿na „bankowaæ”, czyli przenieœæ
z obecnego okresu na przysz³y.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy po roku 2013 krajowi przedsiêbiorcy bêd¹ mogli przenieœæ zaoszczêdzone uprawnienia z okresu

2008–2012 i wykorzystaæ je w swoich rozliczeniach z KASHUE?
2. Czy Ministerstwo Œrodowiska mo¿e wydaæ konkretn¹ interpretacjê obecnych przepisów, aby uspo-

koiæ nastroje w firmach, których dotyczy handel CO2?
3. Czy Komisja Europejska zajê³a w tej sprawie konkretne stanowisko?
4. Kiedy bêdzie znany ostateczny sposób rozdzia³u uprawnieñ po roku 2013?
5. Czy znane ju¿ s¹ sektory, które zostan¹ wy³¹czone z handlu uprawnieniami?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W marcu 2009 r. ukaza³a siê informacja o efektach kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli, która dotyczy³a,
ogólnie mówi¹c, spraw zwi¹zanych z uprawami roœlin genetycznie modyfikowanych. W przytoczonym do-
kumencie jest sformu³owany zarzut braku monitoringu upraw roœlin genetycznie modyfikowanych. Jak
wiadomo, w latach wczeœniejszych wysiewanie GMO by³o dozwolone, ale okreœlono surowe warunki. Rol-
nik, który zdecydowa³ siê na tego typu uprawy, mia³ obowi¹zek zg³osiæ zamiar wysiewania roœlin transgeni-
cznych oraz musia³ spe³niæ szereg wymagañ dotycz¹cych powierzchni upraw i ich nadzoru. Tego typu pola
mia³y ograniczon¹, niewielk¹ powierzchniê, aby mo¿na by³o to traktowaæ jako doœwiadczenie.

Przyk³adowo w 2007 r. oficjalne dane dotycz¹ce kukurydzy modyfikowanej mówi³y, ¿e zajmowa³a ona
powierzchniê oko³o 3 tysiêcy ha. Œwiadczy to ewidentnie o braku nadzoru pañstwa nad tymi uprawami.
W œwietle raportu NIK oskar¿enia, i¿ na szczeblu w³adz centralnych i lokalnych nikt w³aœciwie nie nadzo-
ruje upraw roœlin genetycznie modyfikowanych, w znacznym stopniu znajduj¹ potwierdzenie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. W jaki sposób rz¹d RP zamierza nadzorowaæ wysiewanie roœlin transgenicznych?
2. Jak rz¹d RP zamierza walczyæ z nielegalnymi praktykami?
3. Dlaczego winni nielegalnego wysiewu nie zostali ukarani?
4.CzywwalkêznielegalnymwysiewemGMOs¹zaanga¿owaneorganyœcigania (policja,prokuratura)?
5. Jakie jest stanowisko Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej w tej kwestii? Proszê o za³¹czenie

i przekazanie opinii UKIE.
6. Jakie zapisy zamierza wprowadziæ minister œrodowiska, aby ograniczyæ negatywny wp³yw roœlin

GMO na œrodowisko naturalne?

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 faktem, ¿e rolnicy realizuj¹ projekty polegaj¹ce na zalesianiu gruntów rolnych objêtych

Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, powstaj¹ pewne problemy w sytuacji, gdy grunty przeznaczone do
zalesiania znajduj¹ siê na terenie lub w otulinie parków krajobrazowych. W takim przypadku wymagana
jest stosowna opinia w³aœciwego organu. Okazuje siê jednak, ¿e problemy stwarza nieuregulowanie kwe-
stii tego, jaka instytucja powinna wydawaæ przedmiotowe opinie.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o interwencjê w tej sprawie. Rozstrzygniêcie tej kwestii pozwoli
przyspieszyæ wydatkowanie œrodków finansowych pochodz¹cych z funduszy UE na zalesianie gruntów
rolnych, przyspieszy realizacje konkretnych projektów i przyczyni siê do uzyskania przez rolników pomo-
cy finansowej.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko-
³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
W ostatnich kilkunastu tygodniach pojawi³a siê informacja o tym, ¿e istnieje ryzyko, i¿ rolnicy bêd¹

musieli zwracaæ nadmiernie wyp³acone w latach minionych œrodki finansowe z tytu³u wspólnej polityki
rolnej. Problem dotyczy rolników, którzy otrzymali p³atnoœci bezpoœrednie, rolnoœrodowiskowe oraz do-
p³aty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Kilka dni temu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowa³a, ¿e rolnicy nie bêd¹
musieli zwracaæ dop³at z tytu³u programów rolnoœrodowiskowych i ONW. Jest to tym bardziej uzasadnio-
ne, ¿e za istniej¹ce rozbie¿noœci nie odpowiadaj¹ rolnicy, gdy¿ powsta³y one kilka lat temu z powodu bra-
ku kompletnego systemu identyfikacji dzia³ek rolnych.

Mam dwa pytania do Pana Prezesa.
Ilu rolników i jakiej powierzchni gruntów dotycz¹ przedmiotowe nieœcis³oœci?
Jaka kwota w bud¿ecie pañstwa bêdzie musia³a byæ zabezpieczona w przypadku, gdy bud¿et pañstwa

zostanie zmuszony do pokrycia przedmiotowych dop³at?

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

18 wrzeœnia 2009 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marsza³ka Stanis³awa Ma³achowskiego w P³oc-
ku odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Ma³achowiakom, którzy zginêli
w obozach i miejscach zes³ania w latach 1939–1956 na terenach ZSRR.

Jako absolwent „Ma³achowianki”, najstarszej z polskich szkó³, chcia³bym podkreœliæ, ¿e wszystkie po-
kolenia spo³ecznoœci szkolnej skupione w Towarzystwie Wychowanków, Wychowawców i Przyjació³ „Ma-
³achowianki” uzna³y za swoj¹ powinnoœæ oddanie ho³du i przypomnienie tych Ma³achowiaków, którzy
zginêli w czasach II wojny œwiatowej i w pierwszych latach po wojnie.

Uroczystoœæ przebieg³a w bardzo podnios³ej atmosferze. Towarzyszy³a jej g³êboka refleksja, modlitwa
z zachowaniem ceremonia³u ¿o³nierskiego i religijnego.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym Paniom i Panom Senatorom wspomnieæ o tej uroczystoœci i jednoczeœ-
nie podziêkowaæ dyrekcji p³ockiej „Ma³achowianki” oraz cz³onkom Towarzystwa Wychowanków, Wycho-
wawców i Przyjació³ „Ma³achowianki” za organizacjê uroczystoœci.

Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wyst¹pieniem pana Andrzeja Dery, pos³a Prawa i Sprawiedliwoœci, oraz pojawieniem siê

w mediach licznych informacji na temat mo¿liwoœci powstania w województwie zachodniopomorskim
czterech oœrodków leczenia osób podejrzanych o pedofiliê, zwracam siê do Pani Minister z pytaniem: czy
jest planowane powstanie takiego oœrodka w Bia³ogardzie?

Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Anna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Ka¿dego roku oko³o czterdziestu tysiêcy Polek traci dziecko w wyniku poronienia. Dla matki oraz jej naj-
bli¿szych utrata oczekiwanego dziecka to dramatyczne prze¿ycie. W takich chwilach kobieta winna otrzy-
maæ nale¿n¹ jej opiekê, szczególnie opiekê psychologa, a zmar³e dziecko powinno byæ pochowane z nale¿-
nym szacunkiem.

Niestety, rzeczywistoœæ w polskich szpitalach czêsto odbiega od oczekiwañ. W szpitalach brakuje odpo-
wiedniej pomocy psychologicznej. Zdarza siê, ¿e dziecko oddawane jest matce w pude³ku po butach czy
w kopercie.

Z uwagi na skalê oraz wagê problemu proszê Pani¹ Minister o informacjê, czy istniej¹ procedury, które
maj¹ na celu zapewnienie odpowiedniej pomocy poszkodowanym matkom. Je¿eli takich procedur nie ma,
proszê o informacjê, co nale¿a³oby uczyniæ, by mog³y byæ one wprowadzone i skutecznie stosowane.

Przedstawion¹ sprawê uwa¿am za wyj¹tkowo wa¿n¹.

Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzaty
Krasnodêbskiej-Tomkiel

Zmiany cywilizacyjne sprawi³y, ¿e internet sta³ siê jednym z licz¹cych siê mediów, przy pomocy którego
zawierane s¹ transakcje pomiêdzy przedsiêbiorcami i konsumentami. Specyfik¹ zawieranych umów
z wykorzystaniem internetu jest brak fizycznego kontaktu stron umowy, co utrudnia konsumentom do-
chodzenie swoich praw. Czêsto z jednej strony wystêpuj¹ ujawniaj¹cy swoje dane osobowe konsumenci,
a z drugiej strony anonimowi przedsiêbiorcy, niekiedy niewskazuj¹cy nawet swej nazwy czy siedziby
przedsiêbiorstwa, jak to ma miejsce, moim zdaniem, miêdzy innymi w przypadku podmiotu wykorzystu-
j¹cego witrynê: www.pixmania.com.pl.

Przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿ swych produktów za poœrednictwem internetu, szczególnie na wi-
trynach adresowanych do dzieci i m³odzie¿y, czêsto stosuj¹ moim zdaniem niedopuszczalne klauzule, któ-
re maj¹ na celu stworzenie pozorów zawarcia obowi¹zuj¹cej, ich zdaniem, umowy. Na przyk³ad umowa ta-
ka traktowana jest jako zawarta po zaakceptowaniu przez internautê regulaminu sklepu. Czêsto jest to
umowa na czas nieokreœlony, której nie mo¿na wypowiedzieæ przed up³yniêciem odpowiedniego okresu,
a internauta zwykle dowiaduje siê o tym za poœrednictwem wys³anego do niego maila po up³yniêciu termi-
nu, w którym przys³uguje mu prawo uchylenia siê od skutków zawarcia umowy na odleg³oœæ.

Przyk³adem stosowania tego typu praktyk jest witryna: www.pobieraczek.pl. W za³¹czeniu przesy³am
tak¿e wyci¹g z korespondencji, jak¹ przedsiêbiorca ten prowadzi³ z konsumentem, jako klasyczny przy-
k³ad nagannych praktyk maj¹cych miejsce w sieci.

W zwi¹zku z przedstawionymi powy¿ej problemami, uprzejmie proszê o informacjê, w jakim zakresie
urz¹d zajmuje siê kontrol¹ sprzeda¿y dokonywanej przy wykorzystaniu internetu. Czy prowadzony jest
monitoring sklepów internetowych? Proszê tak¿e o informacjê, co nale¿a³oby zdaniem urzêdu uczyniæ, by
przypadków, w których w sprzeda¿y internetowej stosowane s¹ niedozwolone klauzule, by³o jak najmniej.

Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Proszê o zajêcie stanowiska w sprawie sytuacji zawodowej pani E. J., nauczycielki, pracownika Pora-

dni Rodzinnej w B.
Pani E. J. ma obecnie stopieñ awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Od 1 wrzeœnia 2007 r.

rozpoczê³a sta¿ na stopieñ awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w poradni rodzinnej wcho-
dz¹cej wówczas w sk³ad Miejskiego Zespo³u Opieki i Wychowania w B. W dniu 29 kwietnia 2008 r. Rada
Miejska w B. uchwa³ami nr XIV/143/2008 oraz nr XIV/144/2008 dokona³a przekszta³ceñ wskazanych in-
stytucji, powo³uj¹c jednostkê bud¿etow¹ o nazwie Poradnia Rodzinna w B. Jednostka bud¿etowa Poradnia
Rodzinna w B. przejê³a prawa i obowi¹zki dotychczasowej poradni wobec zatrudnionych w niej pracowni-
ków. Pani E. J. otrzyma³a pisemn¹ informacjê, ¿e jej warunki pracy i p³acy nie ulegn¹ zmianie, niemniej
kiedy zwróci³a siê do nowego dyrektora poradni rodzinnej z pismem o umo¿liwienie jej kontynuowania sta-
¿u, otrzyma³a odpowiedŸ, i¿ w zwi¹zku z przekszta³ceniem poradnia straci³a status placówki oœwiatowej, co
w rezultacie uniemo¿liwia pani E. J. kontynuowanie sta¿u na stopieñ nauczyciela mianowanego.

Zasady awansu zawodowego nauczycieli okreœla ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(DzU 2006 r. nr 97 poz. 674). W art. 1 ust. 1 tej¿e ustawy wskazano, i¿ ma ona zastosowanie do nauczycie-
li, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach,
szko³ach i placówkach oraz zak³adach kszta³cenia i placówkach doskonalenia nauczycieli dzia³aj¹cych
na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r. nr 256 poz. 2572, z póŸn.
zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o systemie oœwiaty system oœwiaty obejmuje „poradnie
psychologiczno-pedagogiczne oraz inne, w tym poradnie specjalistyczne udzielaj¹ce dzieciom, m³odzie-
¿y, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tak¿e pomocy uczniom w wyborze
kierunku kszta³cenia i zawodu”.

W statucie Poradni Rodzinnej w B., stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Miejskiej w B. z dnia
31 marca 2009 r. nr XXII/254/2009, okreœlono Poradniê Rodzinn¹ w B. jako „placówkê ukierunkowan¹
na wyspecjalizowan¹ pomoc psychologiczno-pedagogiczn¹, psychoterapeutyczn¹ i prawn¹”. Wydaje siê,
¿e takie okreœlenie statusu poradni kwalifikuje j¹ jako jednostkê systemu oœwiaty, co skutkuje tym, i¿
wobec pracowników w niej zatrudnionych powinny mieæ zastosowanie zasady wynikaj¹ce z ustawy –
Karta Nauczyciela.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie informacji, w jakim trybie powinno nast¹piæ ustanowienie nadzo-
ru pedagogicznego dla pani E. J.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacjami o trwaj¹cych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci pracach nad wprowadze-

niem w ¿ycie pomys³u likwidacji niektórych prokuratur rejonowych w ramach planowanego znoszenia
jednostek prokuratury zatrudniaj¹cych do piêciu prokuratorów zwracam siê z proœb¹ o odpowiedŸ na
nastêpuj¹ce pytania:

– Czy planowana reforma ma mieæ charakter powszechny i ma dotyczyæ likwidacji wszystkich proku-
ratur zatrudniaj¹cych mniej ni¿ piêciu prokuratorów?

– Czy uwzglêdniono zachowanie prokuratur, których w³aœciwoœæ miejscowa przypada na du¿y obszar
powierzchni terytorialnej?

– Jakie prokuratury rejonowe z województwa kujawsko-pomorskiego (z których miast) w wypadku
wprowadzenia reformy w ¿ycie maj¹ zostaæ zlikwidowane?

Chcia³bym zwróciæ uwagê, i¿ planowana reorganizacja terytorialna prokuratury wzbudza niepokój
wœród mieszkañców miejscowoœci zagro¿onych likwidacj¹ prokuratur, którzy obawiaj¹ siê, i¿ wskutek
nastêpstw reformy w ich miejscowoœciach ulegnie obni¿eniu poziom strze¿enia praworz¹dnoœci oraz
czuwania nad œciganiem przestêpstw. W szczególnoœci dotyczy to nastêpuj¹cych miast z województwa
kujawsko-pomorskiego: Rypina, Che³mna, W¹brzeŸna i Golubia-Dobrzynia, miast, które stanowi¹ lokal-
ne centra gospodarcze i administracyjne zamieszkiwane przez kilkadziesi¹t tysiêcy mieszkañców. Obec-
nie w prokuraturach rejonowych tych miast pracuje mniej ni¿ po piêciu prokuratorów, niemniej z uwagi
na niedu¿e zaludnienie regionu kujawsko-pomorskiego obszar terytorialny ich w³aœciwoœci jest doœæ
znaczny. Likwidacja prokuratur rejonowych spowoduje, i¿ odleg³oœæ miêdzy prokuratur¹ a wymieniony-
mi miastami zwiêkszy siê nawet do 70 km, co nie pozostanie bez znaczenia dla sprawnoœci w za³atwianiu
przez prokuraturê spraw mieszkañców tych miast oraz okolic.

Wobec powy¿szego proszê o udzielenie stosownych wyjaœnieñ.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 16 kwietnia 2008 r. w Zak³adach Produkcji Cukierniczej „Vobro” w B. nast¹pi³ œmiertelny w skut-

kach wypadek, którego ofiar¹ by³ dwudziestojednoletni ch³opak, K. P., dla którego praca w „Vobro” by³a
pierwsz¹ prac¹ zarobkow¹. Od momentu wypadku rozpocz¹³ siê ¿mudny i kontrowersyjny proces ustala-
nia jego okolicznoœci.

Pierwsze powypadkowe postêpowanie kontrolne by³o prowadzone przez inspektora Pañstwowej In-
spekcji Pracy, którego rodzina, jak siê póŸniej okaza³o, prowadzi³a firmê zapewniaj¹c¹ obs³ugê BHP
w kontrolowanym zak³adzie. Dosz³o zatem do naruszenia zasady niezale¿noœci i bezstronnoœci kontroli.
Nieobiektywne wyniki tego postêpowania kontrolnego wskaza³y, i¿ winnym tragicznego wypadku by³
zmar³y K. By³y one wówczas podstaw¹ do wydania postanowienia o umorzeniu postêpowania przygoto-
wawczego przez Prokuraturê Rejonow¹ w B. w dniu 16 czerwca 2008 r.

Po medialnym nag³oœnieniu nieprawid³owoœci w przeprowadzonych czynnoœciach kontrolnych g³ó-
wny inspektor pracy, po przeprowadzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego, wyznaczy³ nowy zespó³ kon-
trolny, w sk³ad którego weszli pracownicy Okrêgowego Inspektoratu Pracy ze Szczecina. Ustalenia po-
kontrolne nowego zespo³u znacznie ró¿ni³y siê od pierwszych wyników kontroli. Inspektorzy wskazali
miêdzy innymi na niespe³nianie wymogów technicznych maszyny, w której zgin¹³ K. P., oraz nara¿enie
pracownika na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo.

Ustalenia Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie by³y podstaw¹ do ponownego podjêcia postê-
powania przygotowawczego przez Prokuraturê Rejonow¹ w B. Z uwagi na sprzecznoœæ ustaleñ przepro-
wadzonych kontroli prokuratura zwróci³a siê o ekspertyzê do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Zgodnie z opini¹ CIOP wskazano trzy przyczyny, które
w sposób bezpoœredni przyczyni³y siê do œmierci pokrzywdzonego. Niemniej w dniu 29 maja 2009 r. Pro-
kuratura Rejonowa w B. ponownie umorzy³a œledztwo, wskazuj¹c, i¿ pracodawca nie przyczyni³ siê do
stworzenia bezpoœredniego niebezpieczeñstwa dla pracownika. Postanowienie prokuratury zosta³o za-
skar¿one przez Okrêgowy Inspektorat Pracy do S¹du Rejonowego w B., który bêdzie o nim rozstrzyga³ pod
koniec paŸdziernika.

W tej sytuacji proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy istniej¹ œrodki prawne, pozwalaj¹ce na ponowne przeprowadzenie postêpowania przygotowaw-

czego przez prokuraturê inn¹ ni¿ Prokuratura Rejonowa w B., której rodzina pokrzywdzonego oraz media
(„Sprawa dla reportera” TVP) zarzucaj¹ stronniczoœæ?

Czy w ocenie prokuratora krajowego decyzja Prokuratury Rejonowej w B. o umorzeniu œledztwa by³a
s³uszna?

Czy w stosunku do pracodawcy (ZPC „Vobro”) orzeczono na podstawie kodeksu karnego lub kodeksu
pracy jakiekolwiek sankcje za œmieræ poszkodowanego?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W dniu 14 lipca 2009 r. na 157. posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej, której tematem by³y kra-
jowe zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ocena mo¿liwoœci zwiêkszenia ich wydobycia, poruszono
wiele istotnych kwestii. Poœród nich by³a tak¿e sprawa gospodarczego wykorzystania z³ó¿ metanu w Ryb-
nickim Okrêgu Wêglowym.

Sprawê tê podniós³ znawca górnictwa, pan senator profesor Antoni Motyczka, podaj¹c przyk³ady zin-
wentaryzowanych, choæ nieeksploatowanych bogatych z³ó¿ metanu na terenie Rybnickiego Okrêgu Wê-
glowego. Metan to w Polsce wci¹¿ niewykorzystane Ÿród³o energii, które zagospodarowane tak jak w Mar-
klowicach, gdzie jest Ÿród³em ogrzewania kompleksu szkolnego, s³u¿yæ mo¿e lokalnym samorz¹dom,
a tak¿e gospodarce jako alternatywa dla innych Ÿróde³ energii – wêgla, a zw³aszcza deficytowego gazu
ziemnego.

Przedk³adam tê sprawê Panu Premierowi, jak zawsze zatroskanemu o rozwój polskiej gospodarki,
w nadziei na podjêcie stosownych dzia³añ, które wyzwol¹ istniej¹ce rezerwy gospodarcze.

Z uszanowaniem
Henryk Maciej WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od leœników pó³nocnej Polski, pracuj¹cych w terenie (leœniczych i nadleœniczych) oraz od zwi¹zków za-

wodowych dzia³aj¹cych w PGL „Lasy Pañstwowe”, docieraj¹ do mnie krytyczne opinie dotycz¹ce wprowa-
dzanych przez dyrektora generalnego zmian organizacyjnych, polegaj¹cych na likwidacji oko³o dziewiê-
ciuset leœnictw.

W opiniach tych podkreœlany jest brak jednoznacznych zasad i kryteriów likwidacji leœnictw. Ponadto
zauwa¿a siê niczym nieuzasadniony brak równowagi, przejawiaj¹cy w tym, i¿ w pó³nocnych dyrekcjach
skala likwidacji ma byæ znacznie wy¿sza ni¿ w dyrekcjach Polski centralnej i po³udniowej. Skutkiem tego
bêdzie pog³êbienie ró¿nic w zakresie obci¹¿enia prac¹ na niekorzyœæ leœników z pó³nocy kraju, a przecie¿ ci
ostatni ju¿ dzisiaj maj¹ leœnictwa wiêksze, a co za tym idzie, wy¿sze pozyskanie drewna. Z przedstawionych
mi opinii wynika tak¿e, ¿e we wszystkich nowo opracowywanych planach urz¹dzania lasu dla poszczegól-
nych nadleœnictw zadania w zakresie pozyskania drewna dla leœniczych rosn¹ przeciêtnie o 30%. Nie wziê-
to przy tym pod uwagê nowych obci¹¿eñ leœniczych, takich chocia¿by jak koniecznoœæ prowadzenia eduka-
cji przyrodniczo-leœnej czy obowi¹zek godzenia gospodarki leœnej z wprowadzanym aktualnie programem
Natura 2000. Zdaniem opiniuj¹cych nie uwzglêdniono tak¿e faktu, i¿ finanse Lasów Pañstwowych pomimo
kryzysu maj¹ siê dobrze i nie wymagaj¹ tak radykalnych posuniêæ.

Zwrócono mi uwagê, ¿e gdyby dosz³o do restrukturyzacji zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, to dla przy-
k³adu przeciêtne leœnictwo na terenie RDLP w Toruniu bêdzie mia³o powierzchniê oko³o 1 tysi¹ca 700 ha,
a pozyskanie drewna w nim oscylowaæ bêdzie w granicach 7 tysiêcy m3. Z kolei na terenach po³udniowej
i centralnej Polski wartoœci te wynosiæ bêd¹ odpowiednio od 1 tysi¹ca 200 ha do 1 tysi¹ca 500 ha przy po-
zyskaniu drewna na jedno leœnictwo okreœlonym na 5 tysiêcy – 6 tysiêcy m3.

W likwidowanych leœnictwach planuje siê sprzeda¿ leœniczówek, co praktycznie uniemo¿liwi ewen-
tualne odtworzenie struktury organizacyjnej w przypadku wzrostu liczby zadañ w najbli¿szych latach.
Godne podkreœlenia jest znaczenie bliskoœci siedziby leœnictwa dla ludnoœci wiejskiej, która w³aœnie ko-
rzystaj¹c z poœrednictwa leœniczego jest wa¿nym klientem Lasów Pañstwowych. Mniejsza liczba leœnictw
os³abi skutecznoœæ i efektywnoœæ nadzoru, co nieuchronnie doprowadzi do wzrostu szkodnictwa leœne-
go. Leœnicy nadmieniaj¹ równie¿, ¿e starsi leœniczowie (powy¿ej piêædziesi¹tego roku ¿ycia) ju¿ dzisiaj nie
mog¹ podo³aæ zadaniom, s¹ dotkniêci wieloma schorzeniami, a oko³o 30% z nich systematycznie siê le-
czy, wykonuj¹c jednoczeœnie swoj¹ pracê. Dodaj¹, i¿ wszystkie pó³nocne RDLP, generuj¹c przez lata do-
datnie wyniki finansowe, de facto utrzymuj¹ dyrekcje po³udniowe, z których wiêkszoœæ jest deficytowa.

Przekonany o zasadnoœci tych opinii, pozwalam sobie uprzejmie prosiæ Pana Ministra o spowodowa-
nie, by rozwa¿ono je dog³êbnie i uwzglêdniono. Je¿eli ca³kowite zahamowanie likwidacji leœnictw jest nie-
mo¿liwe, to wa¿ne wydaje siê ograniczenie skali dzia³añ restrukturyzacyjnych do niezbêdnego minimum
i wypracowanie obiektywnych, przejrzystych, identycznych dla regionalnych dyrekcji ca³ej Polski regu³
tego procesu.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 42. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w 25. rocznicê mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego ksiêdza Jerzego Popie³uszki

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 25. rocznicê mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego ksiêdza Jerzego Po-
pie³uszki sk³ada ho³d Temu wielkiemu Polakowi i patriocie, kapelanowi „Solidarnoœci” oraz ludzi pracy,
obroñcy ¿ycia nienarodzonych.

G³osz¹c zasadê „z³o dobrem zwyciê¿aj”,przeciwstawia³ siê On k³amstwu, nienawiœci i ob³udzie, za co
zosta³ bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL.

¯ycie i œmieræ ksiêdza Jerzego Popie³uszki bêd¹ dla nas zawsze symbolem wszystkiego, co w cz³owieku naj-
wiêksze inajœwiêtsze, czegomusimybroniæ i strzec, je¿eli chcemy¿yæwwolnymisprawiedliwympañstwie.

Niech Jego ¿ycie bêdzie dla pokoleñ Polaków wzorem, jak byæ wiernym Bogu i OjczyŸnie.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, w art. 7a dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Audyt nie mo¿e dotyczyæ dzia³alnoœci kontrolnej Najwy¿szej Izby Kontroli.”;
2) w art. 1 w pkt 7, w art. 7d:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Audytor zewnêtrzny przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Prezesowi Najwy¿szej

Izby Kontroli w terminie 14 dni od zakoñczenia audytu.”,
b) dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od przekazania sprawozdania, mo¿e przed-
stawiæ do niego swoje stanowisko.

4. Audytor zewnêtrzny przekazuje Marsza³kowi Sejmu sprawozdanie wraz ze stanowiskiem,
o których mowa w ust. 3.”;

3) w art. 1 skreœla siê pkt 13;
4) w art. 1 w pkt 39, w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przys³uguje prawo zg³oszenia umotywowanych zastrze-
¿eñ do wyst¹pienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania.”;

5) w art. 1 w pkt 39, w art. 58 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Cz³onków komisji rozstrzygaj¹cej, o której mowa w art. 56 ust. 2, powo³uje i odwo³uje Prezes Najwy-

¿szej Izby Kontroli, spoœród kontrolerów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwy¿szej Izby
Kontroli.”;

6) w art. 1 w pkt 52, w art. 69e ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wraz z up³ywem 5 lat od dnia mianowania na stanowisko, o którym mowa w art. 66a pkt 1 i 2, Pre-

zes Najwy¿szej Izby Kontroli mianuje osobê zajmuj¹c¹ to stanowisko, na stanowisko, o którym
mowa w art. 66a pkt 4, w kontrolnej jednostce organizacyjnej Najwy¿szej Izby Kontroli w tej samej
miejscowoœci, w której znajduje siê siedziba kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwy¿szej Izby
Kontroli, w której zajmowa³a dotychczasowe stanowisko.”;

7) w art. 1 skreœla siê pkt 55;
8) w art. 1 w pkt 56, w art. 76 w ust. 7 wyraz „powiadomienia” zastêpuje siê wyrazem „dorêczenia”;
9) po u¿ytych w art. 1 w pkt 71:

a) w art. 97a w ust. 3,
b) w art. 97b w ust. 1 dwukrotnie,
c) w art. 97d w ust. 2 trzykrotnie
wyrazach „jednostki organizacyjnej” dodaje siê wyrazy „Najwy¿szej Izby Kontroli”;

10) w art. 10 w ust. 1 po wyrazach „jednostki organizacyjnej” dodaje siê wyrazy Najwy¿szej Izby Kontroli”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o Najwy¿szej
Izbie Kontroli i uchwali³ do niej 10 poprawek.

Poprawki nr 1 i 2 dotycz¹ przeprowadzania audytu zewnêtrznego Najwy¿szej Izby Kontroli. W œwietle
przyjêtych rozwi¹zañ audyt zewnêtrzny jest przeprowadzany w zakresie wykonania bud¿etu oraz sposo-
bu wydatkowania przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli powierzonych jej œrodków publicznych. Jednak¿e w celu
usuniêcia obaw dotycz¹cych ewentualnej mo¿liwoœci przekroczenia wymienionego zakresu, Senat uzna³
za zasadne przyjêcie poprawki, która jednoznacznie wskazuje, ¿e audyt zewnêtrzny nie mo¿e dotyczyæ
dzia³alnoœci kontrolnej Najwy¿szej Izby Kontroli (poprawka nr 1).

Dokonane w trakcie audytu ustalenia i wnioski audytor zewnêtrzny przedstawia w pisemnym sprawo-
zdaniu z przeprowadzonego audytu. W zwi¹zku z powy¿szym przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za
zasadne, aby Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli mia³ mo¿liwoœæ odniesienia siê do dokonanych przez audy-
tora zewnêtrznego ustaleñ zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu i móg³ przedstawiæ
swoje stanowisko. Sprawozdanie to wraz ze stanowiskiem Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli bêdzie prze-
kazywane Marsza³kowi Sejmu.

Ponadto Senat uzna³, ¿e wprowadzona kadencyjnoœæ wiceprezesów Najwy¿szej Izby Kontroli mo¿e
wzbudzaæ zastrze¿enia, poniewa¿ prowadzi do sytuacji, w której Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, bêd¹c
konstytucyjnym organem Izby, sprawuj¹cym jej kierownictwo i odpowiedzialnym przed Sejmem za jej
dzia³alnoœæ, pozbawiony zostaje instrumentów prawnych umo¿liwiaj¹cych mu dokonywanie zmian na
stanowisku wiceprezesa Najwy¿szej Izby Kontroli. W zwi¹zku powy¿szym przyjmuj¹c poprawkê nr 3,
zniós³ regulacjê wprowadzaj¹c¹ kadencyjnoœæ wiceprezesów Najwy¿szej Izby Kontroli, uznaj¹c tym sa-
mym za zasadny powrót do dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie.

Przyjêta przez Senat poprawka nr 4 uœciœla, i¿ z³o¿enie umotywowanych zastrze¿eñ do wyst¹pienia po-
kontrolnego przys³uguje w terminie 21 dni od dnia jego przekazania kierownikowi jednostki kontrolowa-
nej, a nie jednostce kontrolowanej.

Natomiast przyjmuj¹c poprawkê nr 5 Senat uzna³ za zasadne, aby cz³onkowie komisji rozstrzygaj¹cej
mogli byæ powo³ywani spoœród kontrolerów wszystkich kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwy¿-
szej Izby Kontroli, a nie tylko kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwy¿szej Izby Kontroli w³aœciwej
w sprawach orzecznictwa.

Przyjêta przez Senat poprawka nr 6 ma na celu doprecyzowanie terminu, od którego liczy siê up³yw ka-
dencji dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwy¿szej Izby Kontroli skut-
kuj¹cy mianowaniem tych osób na stanowiska doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych.

Maj¹c na wzglêdzie równe traktowanie wszystkich obywateli, Senat przyj¹³ poprawkê nr 7, uznaj¹c za
celowe zniesienie regulacji zabraniaj¹cej pracownikom Najwy¿szej Izby Kontroli w szczególnoœci zawie-
rania z podmiotami podlegaj¹cymi kontroli umów cywilnoprawnych, na mocy których mog¹ nabywaæ
prawa na warunkach korzystniejszych ni¿ powszechnie dostêpne.

Ponadto w celu zastosowania jednolitej terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa, Senat przyj¹³ popraw-
kê nr 8.

Natomiast poprawki nr 9 i 10 maj¹ charakter porz¹dkowy. Senat uzna³ ich przyjêcie za zasadne w celu za-
pewnieniakonsekwencjiwpos³ugiwaniusiêpe³n¹nazw¹ jednostki organizacyjnejNajwy¿szej IzbyKontroli.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) po art. 3 dodaje siê art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Do stosunków zobowi¹zaniowych pomiêdzy kasami a ich cz³onkami, o których mowa w art.
3 ust. 1, stosuje siê przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póŸn. zm.) w zakresie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy kon-
sumentów.”;

2) w art. 11 w ust. 2 i 3 po wyrazie „wk³adu” dodaje siê wyraz „cz³onkowskiego”;
3) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kasa jest zwolniona od wyp³aty pe³nej lub czêœciowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, je¿eli
przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokona³a z tych rachunków wyp³at innym upra-
wnionym osobom, które to wyp³aty nie pozwalaj¹ zrealizowaæ wniosku w ca³oœci lub czêœci, oraz
w ci¹gu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ rentowy, wraz ze wskazaniem
osób, które pobra³y wyp³aty.”;

4) po art. 13 dodaje siê art. 13a i 13b w brzmieniu:
„Art. 13a.

1. Kasa i Kasa Krajowa jest obowi¹zana przeciwdzia³aæ wykorzystywaniu swojej dzia³alnoœci dla
celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, póŸn. zm.), lub aktów terrorystycznych.

2. Tryb postêpowania kasy i Kasy Krajowej w razie wyst¹pienia okolicznoœci, o których mowa
w ust. 1, okreœla odrêbna ustawa.

Art. 13b.
1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, ¿e dzia³alnoœæ kasy i Kasy Krajowej jest wyko-

rzystywana w celu ukrycia dzia³añ przestêpczych lub dla celów maj¹cych zwi¹zek z przestêp-
stwem skarbowym lub innym przestêpstwem ni¿ przestêpstwo, o którym mowa w art. 299
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub akt terrorystyczny – kasa lub Kasa Krajo-
wa zawiadamia o tym prokuratora, Policjê albo inny w³aœciwy organ uprawniony do prowadze-
nia postêpowania przygotowawczego.

2. Prokurator, Policja albo inny w³aœciwy organ uprawniony do prowadzenia postêpowania przy-
gotowawczego, który otrzyma³ zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, mo¿e ¿¹daæ uzupe³nie-
nia informacji, tak¿e w toku czynnoœci podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póŸn. zm.).”;

5) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W celu zapewnienia spe³niania przez cz³onków zarz¹du kasy okreœlonego w ust. 4 wymogu po-

siadania kwalifikacji niezbêdnych do kierowania dzia³alnoœci¹ kasy, minister w³aœciwy do
spraw instytucji finansowych mo¿e okreœliæ, w drodze rozporz¹dzenia, po zasiêgniêciu opinii
Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy Krajowej, minimalne wymogi kwalifikacyjne dla cz³on-
ków zarz¹dów kas.”;

6) w art. 21:
a) w ust. 2:

– po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) za zgod¹ Komisji Nadzoru Finansowego, zobowi¹zania z tytu³u przyjêcia przez kasê - otrzy-

manych z funduszu stabilizacyjnego w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji
Nadzoru Finansowego, wydanej na wniosek kasy, pomniejszanej na koniec ka¿dego roku
w ci¹gu ostatnich 5 lat trwania umowy o 20% tej kwoty - œrodków pieniê¿nych spe³nia-
j¹cych zgodnie z umow¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
– œrodki pieniê¿ne przyjêto na okres co najmniej 5 lat (okres umowy),
– œrodki pieniê¿ne mog¹ byæ wycofane z kasy na jej wniosek, przed up³ywem okresu umowy

za zgod¹ Komisji Nadzoru Finansowego pod warunkiem spe³nienia wymogu, o którym
mowa w ust. 5,

– œrodki pieniê¿ne podlegaj¹ zwrotowi w ostatniej kolejnoœci w przypadku upad³oœci kasy
lub jej likwidacji,

– zwrot œrodków pieniê¿nych nie jest zabezpieczony przez kasê bezpoœrednio lub poœrednio; ”,



– w pkt 3 skreœla siê wyrazy „, w tym œrodki otrzymane z funduszu stabilizacyjnego”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja Nadzoru Finansowego mo¿e zaliczyæ do funduszy w³asnych kas okreœlon¹ czêœæ do-
datkowej odpowiedzialnoœci cz³onków, przy czym suma kwoty dodatkowej odpowiedzialnoœci
cz³onków, o której mowa w art. 23 ust. 3, i kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2a, nie mo¿e prze-
wy¿szaæ 50% sumy funduszy udzia³owego i podstawowego.”,

c) w ust. 6 po wyrazach „wspó³czynnika wyp³acalnoœci kasy” dodaje siê wyrazy „, maj¹c na wzglêdzie
w szczególnoœci koniecznoœæ uwzglêdnienia rodzajów i poziomu ryzyka wystêpuj¹cego w dzia³al-
noœci kasy oraz wymaganego poziomu funduszy w³asnych przez kasê”;

7) w art. 40 po wyrazach „w niniejszej ustawie” dodaje siê wyrazy „lub ustawach odrêbnych”;
8) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41.
1. Kasa Krajowa obowi¹zana jest prowadziæ dzia³alnoœæ na rzecz swoich cz³onków polegaj¹c¹ na:

1) reprezentowaniu interesów kas przed organami administracji pañstwowej i organami samo-
rz¹du terytorialnego, a tak¿e w organizacjach miêdzynarodowych;

2) wyra¿aniu opinii o projektach aktów prawnych dotycz¹cych kas;
3) zapewnianiu doradztwa prawnego, organizacyjnego i finansowego;
4) organizowaniu szkoleñ i prowadzeniu dzia³alnoœci wydawniczej zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ kas;
5) opracowywaniu standardów œwiadczenia us³ug i prowadzenia dokumentacji przez kasy oraz

systemów informatycznych dla kas;
6) przyjmowaniu lokat;
7) udzielaniu po¿yczek i kredytów kasom;
8) poœredniczeniu w przeprowadzaniu rozliczeñ, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz wydawa-

niu kart p³atniczych, je¿eli kasa nie wybierze innego sposobu prowadzenia tej dzia³alnoœci;
9) udzielaniu pomocy nowo powstaj¹cym kasom.

2.KasaKrajowamo¿eprowadziænarzeczkasy lub jej cz³onków,dzia³alnoœæ inn¹ni¿okreœlonawust.1,
na podstawie umowy zawartej z t¹ kas¹, o czym informuje Komisjê Nadzoru Finansowego.

3. Kasa Krajowa przeprowadza lustracjê zrzeszonych kas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16
wrzeœnia 1982 r. - Prawo spó³dzielcze. Przepisy tej ustawy o zwi¹zkach rewizyjnych dotycz¹ce
lustracji stosuje siê odpowiednio do Kasy Krajowej.”;

9) w art. 43 w ust. 2 wyrazy „0,02%” zastêpuje siê wyrazami „0,024%”;
10) w art. 45 w ust. 3 wyrazy „spoœród cz³onków rady nadzorczej kasy” zastêpuje siê wyrazami „przez radê

nadzorcz¹ kasy spoœród cz³onków kasy, z wy³¹czeniem cz³onków zarz¹du kasy”.
11) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarz¹d sk³ada siê z 3 do 5 osób powo³ywanych przez radê nadzorcz¹. Powo³anie trzech cz³onków
zarz¹du, w tym prezesa, nastêpuje za zgod¹ Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyra-
¿enie zgody wystêpuje rada nadzorcza Kasy Krajowej.”;

12) w art. 54 w ust. 3 po wyrazach „nadwy¿ki bilansowej” dodaje siê wyrazy „przysz³ych okresów”;
13) w art. 59 w ust. 1 po wyrazach „ryzyka w ich dzia³alnoœci” dodaje siê wyrazy „, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ

zapewnienia bezpieczeñstwa dzia³alnoœci kas i Kasy Krajowej oraz zgromadzonych w nich œrodków”;
14) w art. 64 w pkt 1 wyraz „bilansu” zastêpuje siê wyrazami „sprawozdañ finansowych”;
15) w art. 66 w ust. 3 wyrazy „zespo³u kontroluj¹cego” zastêpuje siê wyrazami „zespo³u inspekcyjnego”;
16) w art. 70 w ust. 6 wyrazy „7 dni” zastêpuje siê wyrazami „14 dni”;
17) w art. 70 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Koszty zwi¹zane z wykonywaniem funkcji zarz¹dcy komisarycznego obci¹¿aj¹ koszty dzia³alnoœci
kasy. Wynagrodzenie zarz¹dcy komisarycznego ustala Komisja Nadzoru Finansowego po zasiêg-
niêciu opinii Kasy Krajowej, z tym ¿e w kasach, w których w statutach przewidziano wynagrodze-
nie dla prezesa zarz¹du, wynagrodzenie zarz¹dcy komisarycznego nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ wyna-
grodzenie prezesa zarz¹du kasy, w której ustanowiono zarz¹dcê komisarycznego.”;

18) w art. 73 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. W razie powstania w kasie straty bilansowej albo groŸby jej wyst¹pienia, albo powstania niebezpie-

czeñstwa niewyp³acalnoœci, zarz¹d kasy niezw³ocznie zawiadamia o tym Komisjê Nadzoru Finanso-
wego i Kasê Krajow¹ oraz przystêpuje do opracowania programu naprawczego. Kasa przedk³ada
program Komisji Nadzoru Finansowego wraz z opini¹ Kasy Krajowej oraz zapewnia jego realizacjê.

2. Komisja Nadzoru Finansowego mo¿e z w³asnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Kasy Kra-
jowej, wyznaczyæ kasie termin na opracowanie programu postêpowania naprawczego, o którym
mowa w ust. 1, oraz zleciæ jego uzupe³nienie lub ponowne opracowanie.”;

19) w art. 74:
a) w ust. 8 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Sprawozdania przekazywane s¹ tak¿e Kasie Krajowej.”,
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b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Koszty zwi¹zane z wykonywaniem funkcji kuratora obci¹¿aj¹ koszty dzia³alnoœci kasy. Wyna-

grodzenie kuratora ustala Komisja Nadzoru Finansowego po zasiêgniêciu opinii Kasy Krajo-
wej, z tym ¿e w kasach, w których w statutach przewidziano wynagrodzenie dla prezesa za-
rz¹du, wynagrodzenie kuratora nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ wynagrodzenie prezesa zarz¹du kasy,
w której ustanowiono kuratora.”;

20) po art. 78 dodaje siê art. 78a w brzmieniu:
„Art. 78a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,

z póŸn. zm.) art. 106d otrzymuje brzmienie:
„Art. 106d. Banki, inne instytucje ustawowo upowa¿nione do udzielania kredytów oraz instytucje

utworzone na mocy art. 105 ust. 4 mog¹ przetwarzaæ i wzajemnie udostêpniaæ informacje objête
tajemnic¹ bankow¹, w przypadkach:
1) uzasadnionych podejrzeñ, o których mowa w art. 106a ust. 3,
2) przestêpstw dokonywanych na szkodê banków, instytucji kredytowych, oraz instytucji finan-

sowych i ich klientów w celu i zakresie niezbêdnym do zapobiegania tym przestêpstwom.”.”;
21) w art. 80 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „z póŸn. zm.)” dodaje siê wyrazy „wprowadza siê nastêpu-

j¹ce zmiany:”, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 2 i dodaje siê pkt 1 w brzmieniu:
„1) w art. 75 w ust. 1 po pkt 9 dodaje siê pkt 9a w brzmieniu:

„9a)ustawyzdnia... o spó³dzielczychkasachoszczêdnoœciowo-kredytowych (Dz.U.Nr..., poz....);”; „;
22) w art. 81 w pkt 3, w ust. 2a w pkt 1 wyrazy „prezesa lub cz³onka zarz¹du Krajowej Spó³dzielczej Kasy

Oszczêdnoœciowo–Kredytowej” zastêpuje siê wyrazami „trzech cz³onków zarz¹du Krajowej Spó³dziel-
czej Kasy Oszczêdnoœciowo–Kredytowej, w tym prezesa”;

23) w art. 81 w pkt 3, w ust. 2a po pkt 2 dodaje siê pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) wydawania zgody na powo³anie prezesa zarz¹du kasy;
2b) zatwierdzania prezesa zarz¹du kasy; ”;

24) w art. 82 w ust. 7 po wyrazach „w przewidzianych terminach lub” dodaje siê wyrazy „po uprawomoc-
nieniu siê decyzji w sprawie”;

25) w art. 83 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Audyt przeprowadza bieg³y rewident.”;

26) w art. 85 wyrazy „wydania nowych przepisów wykonawczych, je¿eli nie s¹ sprzeczne z niniejsz¹ usta-
w¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ 3 miesi¹ce” zastêpuje siê wyrazami „wejœcia w ¿ycie nowych przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w art. 78,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy od dnia og³oszenia niniej-
szej ustawy”;

27) po art. 85 dodaje siê art. 85a w brzmieniu:
„Art. 85a. Dotychczasowe przepisy w zakresie wspó³czynnika wyp³acalnoœci wydane przez Kasê Kra-

jow¹ zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 21 ust. 6.”;

28) w art. 88 wyrazy „12 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „18 miesiêcy” oraz skreœla siê wyrazy „art. 78
pkt 5 i 6, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia,”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o spó³dzielczych kasach
oszczêdnoœciowo-kredytowych i uchwali³ do niej 28 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat opowiedzia³ siê za umo¿liwieniem Prezesowi Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (UOKiK) podejmowania wobec spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych,
zwanych dalej „kasami”, dzia³añ w ramach przys³uguj¹cych mu kompetencji, na podstawie ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50. poz. 331, z póŸn. zm.). Obe-
cnie Prezes UOKiK nie ma takich mo¿liwoœci, ze wzglêdu na fakt, i¿ cz³onkowie kas nie s¹ konsumentami
w rozumieniu przywo³anej powy¿ej ustawy.

Celem senackiej poprawki nr 4 jest wprowadzenie do ustawy uregulowania nak³adaj¹cego na kasy
i Krajow¹ Spó³dzielcz¹ Kasê Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹, zwan¹ dalej „Kas¹ Krajow¹”, obowi¹zki w za-
kresie zapobiegania wykorzystywaniu ich do celów przestêpczych, w szczególnoœci przeciwdzia³ania zja-
wisku prania brudnych pieniêdzy lub aktów terrorystycznych.

Poprawka nr 6 okreœla, i¿ funduszami w³asnymi kasy s¹ równie¿ za zgod¹ Komisji Nadzoru Finanso-
wego zobowi¹zania ze œrodków funduszu stabilizacyjnego oraz wprowadza ograniczenie tej formy kapita-
³u w³asnego kasy. Uzupe³nia ponadto przepis upowa¿niaj¹cy o brakuj¹ce wytyczne.

Senat zauwa¿y³ koniecznoœæ dokonania zmian maj¹cych na celu rozszerzenie, okreœlonego przez
Sejm, przedmiotowego zakresu dzia³alnoœci Kasy Krajowej (poprawka nr 7). Zdaniem Senatu uzasadnio-
ne jest dopuszczenie mo¿liwoœci prowadzenia przez Kasê Krajow¹ tak¿e dzia³alnoœci okreœlonej w usta-
wach odrêbnych.

Poprawka nr 8 zwiêksza zakres obligatoryjnej dzia³alnoœci Kasy Krajowej na rzecz poszczególnych kas.
Przyjêta przez Izbê poprawka, w szczególnoœci wprowadza mo¿liwoœæ wydawania przez Kasê Krajow¹ kart
p³atniczych (dla cz³onków innych kas), ale jedynie w przypadku, je¿eli kasa nie bêdzie mog³a dokonaæ tego
we w³asnym zakresie, a tak¿e zobowi¹zuje Kasê Krajow¹ do udzielania pomocy nowo powstaj¹cym kasom.
Uzupe³nia ponadto przepis o regulacjê uwzglêdniaj¹c¹ mo¿liwoœæ prowadzenia przez ten podmiot fakulta-
tywnej dzia³alnoœci na rzecz kas i ich cz³onków, na podstawie umowy z poszczególn¹ kas¹.

W celu zapewnienia dostatecznej wysokoœci œrodków na pokrycie kosztów nadzoru nad kasami Senat
postanowi³ przyj¹æ poprawkê nr 9. Poprawka ta zwiêksza okreœlony w przepisie wymiar sk³adki.

Poprawka nr 10 zmienia sposób wyboru pe³nomocników reprezentuj¹cych kasy na walnym zgroma-
dzeniu Kasy Krajowej. Intencj¹ Senatu by³o, aby reprezentantami kas nie by³y osoby (cz³onkowie zarz¹du
poszczególnych kas), w pewnym stopniu, nadzorowane przez Kasê Krajow¹.

Poprawki nr 11 i 22 maj¹ na celu zmianê okreœlonych w przepisie zasad powo³ywania cz³onków za-
rz¹du Kasy Krajowej.

Poprawka nr 12 precyzuje, i¿ strata bilansowa Kasy Krajowej pokrywana jest z nadwy¿ki bilansowej,
która ma zostaæ uzyskana z przysz³ych okresów.

Poprawka nr 14 zmierza do umo¿liwienia Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach podejmowanych
czynnoœci nadzorczych, analizy ca³ego sprawozdania finansowego – a nie tylko bilansu.

Poprawka nr 16 ma na celu wyd³u¿enie do 14 dni terminu do wniesienia skargi do s¹du administracyj-
nego na decyzjê w przedmiocie ustanowienia zarz¹dcy komisarycznego w kasie. Zdaniem Senatu okreœ-
lony w art. 70 ust. 6, siedmiodniowy termin do wniesienia skargi w tak skomplikowanej sytuacji prawnej
mo¿e powodowaæ znaczne utrudnienie, a wrêcz uniemo¿liwienie skorzystania z jedynej mo¿liwoœci za-
skar¿enia niekorzystnej decyzji przez kasê.

Poprawka nr 17 okreœla, ¿e koszty dzia³alnoœci zarz¹dcy komisarycznego obci¹¿aj¹ poszczególn¹ kasê,
a tak¿e precyzuje przepis w zakresie dotycz¹cym wynagrodzenia zarz¹dcy komisarycznego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 18 Senat uzna³, ¿e celowe jest wskazanie Kasy Krajowej, która wraz z Komisj¹
Nadzoru Finansowego bêdzie zawiadamiana o groŸbach wyst¹pienia albo powstania niebezpieczeñstwa
niewyp³acalnoœci kasy, lub bêdzie mog³a wnioskowaæ o wyznaczenia kasie terminu na opracowanie pro-
gramu postêpowania naprawczego.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 19 Senat wprowadzi³ obowi¹zek przekazywania sprawozdañ z dzia³alnoœci
kuratora tak¿e Kasie Krajowej, oraz okreœli³, ¿e koszty dzia³alnoœci ustanowionego kuratora obci¹¿aj¹
kasê. Poprawka ponadto precyzuje przepis w zakresie dotycz¹cym wynagrodzenia kuratora.

Poprawk¹ nr 20 Senat rozszerza kr¹g podmiotów uprawnionych, na podstawie art. 106d ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.), do udostêpniania
i przetwarzania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ w okreœlonych w przywo³anym przepisie przy-
padkach.

Poprawka nr 21 ma na celu w³¹czenie dzia³alnoœci prowadzonej na podstawie ustawy o spó³dzielczych
kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych do katalogu okreœlonych w art. 75 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póŸn. zm.) rodzajów dzia³al-
noœci, do których wykonywania niezbêdne jest uzyskanie zezwolenia.

42. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.
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Poprawka nr 23 wy³¹cza mo¿liwoœæ upowa¿niania przez Komisjê Nadzoru Finansowego: jej Przewodni-
cz¹cego, Zastêpców Przewodnicz¹cego lub pracowników Urzêdu Komisji – do podejmowania rozstrzyg-
niêæ w zakresie wydawania zgody na powo³anie lub zatwierdzanie prezesa zarz¹du kasy.

Maj¹c na wzglêdzie wyeliminowanie mo¿liwych w¹tpliwoœci interpretacyjnych, Senat uchwali³ po-
prawkê nr 24. Rozwi¹zanie zaproponowane przez Izbê precyzuje przepis w zakresie okreœlenia momentu,
w którym wygasa mandat prezesów zarz¹dów kas i cz³onków zarz¹du Kasy Krajowej.

Poprawka nr 25 polega na doprecyzowaniu, ¿e audyt zewnêtrzny przeprowadza bieg³y rewident.
Poprawka nr 26 zmienia termin utrzymania w mocy rozporz¹dzeñ wydanych na podstawie nowelizo-

wanych delegacji ustawowych oraz zmierza do zapewnienia zgodnoœci przepisu z dyrektywami Zasad te-
chniki prawodawczej, dotycz¹cymi formu³owania przepisów przejœciowych.

Poprawk¹ nr 27 Senat wprowadza przepis przejœciowy, aby nie powsta³a luka w zakresie stosowania
przez kasy normy ostro¿noœciowej dotycz¹cej ich wyp³acalnoœci.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 28, Senat wyd³u¿y³ termin wejœcia w ¿ycie przepisu dotycz¹cego obowi¹zku
utrzymywania przez kasy wspó³czynnika wyp³acalnoœci na poziomie 5% oraz usun¹³ przepis o odrocze-
niu wejœcia w ¿ycie okreœlonych regulacji ustawy o rachunkowoœci.

Poprawki nr 2 i 15 maj¹ charakter redakcyjny, zmierzaj¹ do zapewnienia jednolitoœci terminologicznej
w ramach ustawy. Celem poprawki nr 3 jest poprawienie czytelnoœci przepisu. Poprawki nr 5 i 13 dodaj¹
do przepisu upowa¿niaj¹cego brakuj¹ce wytyczne.

42. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w art. 33:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Grzywnê wymierza siê w stawkach dziennych, okreœlaj¹c liczbê stawek oraz wysokoœæ je-
dnej stawki; je¿eli ustawa nie stanowi inaczej, najni¿sza liczba stawek wynosi 10, zaœ naj-
wy¿sza 540.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustalaj¹c stawkê dzienn¹, s¹d bierze pod uwagê dochody sprawcy, jego warunki osobiste,

rodzinne, stosunki maj¹tkowe i mo¿liwoœci zarobkowe; stawka dzienna nie mo¿e byæ ni¿-
sza od 20 z³otych, ani te¿ przekraczaæ 2.000 z³otych.”; ”;

2) w art. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) w art. 57a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadku okreœlonym w § 1 s¹d orzeka nawi¹zkê na rzecz pokrzywdzonego, chyba ¿e orze-
ka obowi¹zek naprawienia szkody, zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê lub nawi¹zkê na
podstawie art. 46. Je¿eli pokrzywdzony nie zosta³ ustalony, s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz
instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji spo³ecznej, wpisanej do wykazu prowadzo-
nego przez Ministra Sprawiedliwoœci, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym
jest spe³nianie œwiadczeñ na okreœlony cel spo³eczny, bezpoœrednio zwi¹zany z ochron¹ dobra
naruszonego lub zagro¿onego przestêpstwem, za które skazano sprawcê, z przeznaczeniem na
ten cel.”; ”;

3) w art. 1 w pkt 13 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje siê do sprawcy wystêpku o charakterze chuligañskim.”; ”;
4) w art. 1 w pkt 14, w art. 59 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako § 1 oraz dodaje siê § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje siê do sprawcy wystêpku o charakterze chuligañskim.”;
5) w art. 1 skreœla siê pkt 16;
6) w art. 1 w pkt 23 skreœla siê lit. c;
7) w art. 2 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 55 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Akt oskar¿enia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien byæ sporz¹dzony i podpisany

przez adwokata lub radcê prawnego, z zachowaniem warunków okreœlonych w art. 332 i 333
§ 1.”; ”;

8) w art. 2 w pkt 3, w art. 236 wyrazy „za¿alenie rozpoznaje s¹d rejonowy” zastêpuje siê wyrazami „za¿a-
lenie na postanowienie wydane lub czynnoœæ dokonan¹ w postêpowaniu przygotowawczym rozpoz-
naje s¹d rejonowy”;

9) w art. 2 w pkt 11, w art. 517b po § 1 dodaje siê § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Postêpowanie przyspieszone toczy siê w trybie publicznoskargowym tak¿e o przestêpstwa œci-

gane z oskar¿enia prywatnego, je¿eli mia³y one charakter chuligañski.”;
10) w art. 2 w pkt 11, w art. 517b dodaje siê § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W stosunku do sprawcy wystêpku o charakterze chuligañskim przepis § 2 mo¿e byæ stosowany
wyj¹tkowo, je¿eli z okolicznoœci wynika, ¿e sprawca stawi siê w s¹dzie w wyznaczonym miejscu
i czasie oraz nie bêdzie utrudnia³ postêpowania w inny sposób.”;

11) w art. 2 w pkt 11, w art. 517h w § 1 wyrazy „w terminie 3 dni od og³oszenia wyroku” zastêpuje siê wyra-
zami „w terminie zawitym 3 dni od daty og³oszenia wyroku”;

12) w art. 2 w pkt 22 œrednik na koñcu zastêpuje siê kropk¹ oraz skreœla siê pkt 23;
13) w art. 3 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 46 § 4 otrzymuje brzmienie:



„§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje siê odpowiednio do grzywny okreœlonej kwotowo, z tym ¿e jeden dzieñ
pozbawienia wolnoœci jest równowa¿ny grzywnie w kwocie od 40 do 4.000 z³otych.”; ”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw zosta³a rozpatrzona
przez Senat na 42. posiedzeniu.

W uchwale podjêtej w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 13 po-
prawek.

Poprawki oznaczone nr 1 i 13 wychodz¹c naprzeciw zmianom proponowanym w ustawie, dotycz¹cym
podwy¿szenia wysokoœci orzekanych kar grzywny, podwy¿szaj¹ wysokoœæ najni¿szej stawki dziennej,
stanowi¹cej jeden z czynników kszta³tuj¹cych wysokoœæ orzekanej kary grzywny. Senat uzna³, ¿e wyso-
koœæ kary grzywny odzwierciedlaj¹ca stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci czynu oraz stopieñ winy skazane-
go, w przypadku jej niewielkiej wysokoœci (mog¹cej stanowiæ zatem niewielk¹ dolegliwoœæ) nie bêd¹c do-
statecznie dotkliw¹ mo¿e nie oddzia³ywaæ skutecznie na skazanego.

Poprawka nr 13 jest konsekwencj¹ poprawki nr 1 i stosownie do niej modyfikuje przepis Kodeksu kar-
nego wykonawczego okreœlaj¹cy sposób przeliczania nieuiszczonej grzywny kwotowej na zastêpcz¹ karê
pozbawienia wolnoœci.

Poprawki nr 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 maj¹ na celu przywrócenie do przepisów ustaw karnych instytucji „chu-
ligañskiego charakteru czynu zabronionego”. Senat nie podzieli³ argumentów przedstawionych w uzasa-
dnieniu do projektu ustawy (druk nr 1394) i uzna³, ¿e trudnoœci interpretacyjne nie mog¹ równowa¿yæ
kilkudziesiêciu lat obowi¹zywania tych rozwi¹zañ oraz zwi¹zanego z nimi dorobku praktyki i doktryny,
który nale¿a³oby, po wejœciu w ¿ycie ustawy, uznaæ za utracony.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 7 Senat uzna³, ¿e jest ona uzupe³nieniem regulacji wprowadzonych usta-
w¹ w zakresie dotycz¹cym wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w postêpowaniu karnym, przede wszys-
tkim jednak konsekwencj¹ poszerzenia mo¿liwoœci dzia³ania radców prawnych jako pe³nomocników
(art. 88 Kodeksu postêpowania karnego).

Poprawka nr 8 doprecyzowuje zmieniany przepis i wyraŸnie stanowi, ¿e w³aœciwoœæ s¹du rejonowego,
w okrêgu którego toczy siê postêpowanie, do rozpoznania za¿alenia na postanowienie dotycz¹ce przeszukania,
zatrzymaniarzeczy iwprzedmiociedowodówrzeczowych,dotyczy jedyniepostêpowaniaprzygotowawczego.

Poprawka nr 11 stanowi¹ca, ¿e termin do wniesienia wniosku o sporz¹dzenie i dorêczenie uzasadnie-
nia wyroku wydanego w postêpowaniu przyspieszonym jest terminem zawitym, by³a konieczna ze wzglê-
du na brzmienie art. 122 § 2 k.p.k., który stanowi, ¿e zawite s¹ terminy do wnoszenia œrodków zaskar¿e-
nia, a inne tylko wtedy, gdy ustawa za takie je uznaje. Konsekwencj¹ tej zmiany bêdzie mo¿liwoœæ wno-
szenia o przywrócenie terminu do dokonania czynnoœci, na podstawie art. 126 k.p.k.

Poprawka nr 12 usuwa przepis zbêdny, ze wzglêdu na to, ¿e przepis w identycznym brzmieniu zosta³ ju¿
przyjêty przez Parlament w zwi¹zku z uchwaleniem w dniu 9 paŸdziernika 2009 r. ustawy o dyscyplinie
wojskowej (w rozdziale Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych) i wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2010 r.

42. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania administracyjnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks postêpowania administracyjnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w ust. 3 po wyrazie „uczelni” dodaje siê wyrazy „wojskowej, s³u¿b pañstwowych, arty-

stycznej, medycznej oraz morskiej”;
2) w art. 1 w pkt 2, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) tryb udzielania oraz tryb i zasady rozliczania dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10, uwzglê-
dniaj¹c sposób przekazywania œrodków finansowych oraz zapewnienie prawid³owego wydatko-
wania tych œrodków z bud¿etu pañstwa”;

3)wart. 1wpkt3,wart. 173awust.2wewprowadzeniudowyliczeniaskreœlasiêwyrazy „wszczególnoœci”;
4) w art. 1 w pkt 3, w art. 173a w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „maksymalny poziom” zastêpuje siê wyrazami

„maksymaln¹ wysokoœæ”;
5) w art. 1 w pkt 3, w art. 173a skreœla siê ust. 3;
6) w art. 1 w pkt 3, w art. 173b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych,
s³u¿b pañstwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich zatwierdza minister w³aœciwy do
spraw szkolnictwa wy¿szego, po zasiêgniêciu opinii w³aœciwych ministrów wskazanych w art. 33
ust. 2 oraz Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.”;

7) w art. 1 w pkt 4, w pkt 5 skreœla siê wyrazy „i 199a”;
8) w art. 1 w pkt 6, w art. 255:

a) w ust. 1 wyrazy „30 czerwca 2012 r.” zastêpuje siê wyrazami „30 czerwca 2016 r.”,
b) w ust. 2 wyrazy „30 czerwca 2011 r.” zastêpuje siê wyrazami „30 czerwca 2015 r.”,
c) w ust. 4 wyrazy „31 marca 2011 r.” zastêpuje siê wyrazami „31 marca 2015 r.”;

9) w art. 1 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
„6a) uchyla siê art. 261;”;

10) w art. 1 w pkt 7, w art. 261a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, na wniosek
organu prowadz¹cego:
1) przekszta³ciæ publiczn¹ szko³ê pomaturaln¹, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie ko-

legium jêzyków obcych albo kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych w publiczn¹ uczel-
niê zawodow¹;

2) w³¹czyæ placówki, o których mowa w pkt 1, do uczelni publicznej, po uzyskaniu zgody se-
natu tej uczelni;

3) po³¹czyæ placówki, o których mowa w pkt 1, w publiczn¹ uczelniê zawodow¹ okreœlaj¹c
sposób przejêcia pracowników i s³uchaczy tych placówek, kierunki i specjalnoœci studiów,
na które s³uchacze tych placówek bêd¹ przejmowani, oraz tryb ukoñczenia studiów pier-
wszego stopnia, maj¹c na celu zachowanie wysokiego poziomu kszta³cenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.Wprzypadkupo³¹czenia,októrymmowawust.1pkt3,przepisyust.2 i3stosujesiêodpowiednio.”;

11) w art. 1 w pkt 7, art. 261b otrzymuje brzmienie:
„Art. 261b. Porozumienia zawarte przez organy prowadz¹ce kolegia nauczycielskie, nauczycielskie

kolegia jêzyków obcych albo kolegia pracowników s³u¿b spo³ecznych z uczelniami w zakresie,
w jakim umo¿liwiaj¹ one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie siê o dopu-
szczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytu³u zawodowego licencjata, trac¹
moc z dniem 30 wrzeœnia 2015 r.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym oraz uchwali³ do jej treœci 11 poprawek.

W zwi¹zku z dodaniem do art. 40 ust. 3 nie by³o jasne, czy dodawany przepis odnosi siê równie¿ do zle-
cania zadañ uczelniom nadzorowanym przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego (lite-
ralne brzmienie przepisu sugeruje, ¿e tak – pos³u¿ono siê w nim bowiem pojêciem „uczelnia” bez przy-
miotnika). Zdaniem Senatu, interpretacja taka prowadzi³aby do wniosku, i¿ art. 40 w zakresie zlecania
zadañ uczelni przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego przewiduje dwa tryby (jeden
okreœlony w art. 40 ust. 1, drugi zaœ w dodawanym art. 40 ust. 3), co narusza³oby spójnoœæ regulacji oraz
rodzi³oby w¹tpliwoœci interpretacyjne (np. kwestia udzia³u senatu uczelni w procedurze zlecania zada-
nia). Analiza projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 1938 prowadzi do wniosku, i¿ wol¹ usta-
wodawcy jest odniesienie omawianego przepisu wy³¹cznie do uczelni wojskowej, s³u¿b pañstwowych, ar-
tystycznej, medycznej oraz morskiej. Uwzglêdniaj¹c to uchwalono poprawkê nr 1.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2, uznano za konieczne wyeliminowanie w¹tpliwoœci co do pokrywania siê za-
kresów upowa¿nieñ zawartych w art. 96 pkt 2 i dodawnym art. 96 pkt 3. Kieruj¹c siê stanowiskiem Rz¹du
przyjêto, i¿ zgodne z wol¹ ustawodawcy jest, aby dodawane upowa¿nienie dotyczy³o trybu udzielania dota-
cji w rozumieniu technicznym (inaczej, ni¿ w za³¹czniku nr 12 do rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wy¿szego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podzia³u dotacji z bud¿etu pañstwa dla uczelni publi-
cznych i niepublicznych wydanego na podstawie art. 96 pkt 2) oraz problematyki rozliczania dotacji.

W dodawanym art. 173a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia ustawodawca przewidzia³, i¿ zasady
przyznawania pomocy materialnej dla studentów przez jednostkê samorz¹du terytorialnego okreœlane
bêd¹ przez tê jednostkê w uchwale jej organu stanowi¹cego. Przepis art. 94 Konstytucji okreœlaj¹cy zasa-
dy ustanawiania aktów prawa miejscowego przewiduje, i¿ organ jednostki samorz¹du terytorialnego
ustanawiaj¹c akt prawa miejscowego dzia³a na podstawie i w granicach upowa¿nienia ustawowego.
Przepis art. 173a ust. 2 niew¹tpliwie stanowi podstawê aktu prawa miejscowego, ale – zdaniem Senatu –
w¹tpliwoœci budzi okreœlenie w nim otwartego katalogu spraw przekazanych do uregulowania. Przepis
w kszta³cie uchwalonym przez Sejm uniemo¿liwia organowi stanowi¹cemu jednostki samorz¹du teryto-
rialnego ustalenie granicy upowa¿nienia. Maj¹c na wzglêdzie konstytucyjne warunki poprawnoœci for-
malnoprawnej aktu prawa miejscowego Senat „zamkn¹³” katalog sformu³owany w dodawanym art. 173a
ust. 2 (poprawka nr 3).

Przyjmuj¹c, i¿ pomoc¹ materialn¹ dla studenta jest œwiadczenie pieniê¿ne w okreœlonej wysokoœci, Se-
nat uchwali³ poprawkê nr 4, która uœciœla art. 173a ust. 2 pkt 4. W poprawce tej proponuje siê zast¹pienie
wyrazu „poziom” wyrazem „wysokoœæ”. Nie bez znaczenia dla dokonywanej analizy jest, i¿ ustawodawca
w innych przepisach nowelizowanej ustawy stanowi o wysokoœci œwiadczeñ pomocy materialnej dla stu-
dentów (np. art. 186). Co wiêcej w analogicznych przepisach innych ustaw mówi siê o wysokoœci pomocy,
czy te¿ wysokoœci poszczególnych rodzajów œwiadczeñ (np. przepisy o pomocy materialnej dla uczniów
zawarte w ustawie z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty).

Ustawodawca przewidzia³, i¿ zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego okreœlane bêd¹ przez tê jednostkê w uchwale jej organu stanowi¹cego. Uwzglê-
dniaj¹c, ¿e akt ten bêdzie mia³ charakter aktu powszechnie obowi¹zuj¹cego (ze wzglêdu na treœæ i kr¹g
adresatów innego mieæ nie mo¿e – art. 87 ust. 2 Konstytucji) oraz kieruj¹c siê treœci¹ norm wyinterpreto-
wanych z art. 94 Konstytucji oraz przepisów rozdzia³u 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym, uznano, i¿ zbêdne jest formu³owanie w ustawie przepisu powtarzaj¹cego, i¿ uchwa³a samo-
rz¹du terytorialnego w sprawie pomocy materialnej jest aktem prawa miejscowego. Przepis taki ma cha-
rakter informacyjny i nienormatywny. Zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w akcie normaty-
wnym nie zamieszcza siê wypowiedzi, które nie s³u¿¹ wyra¿eniu norm prawnych. Maj¹c to na wzglêdzie
proponuje siê skreœliæ ust. 3 w dodawanym art. 173b (poprawka nr 5).

W zwi¹zku z brzmieniem art. 173b ust. 3 nasuwa³a siê w¹tpliwoœæ, czy w procedurze zatwierdzania za-
sad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wojskowych, s³u¿b pañstwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich braæ bêdzie udzia³ Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego (RGSW). W œwietle
analizy ust. 3 wydaje siê, i¿ mo¿liwe s¹ dwie sprzeczne ze sob¹ interpretacje. Pierwsza, w myœl której za-
sady przyznawania stypendiów dla studentów takich uczelni zatwierdza minister w³aœciwy do spraw
szkolnictwa wy¿szego po zasiêgniêciu opinii w³aœciwych ministrów „bran¿owych” nadzoruj¹cych te
uczelnie oraz RGSW, druga zaœ prowadzi do wniosku, i¿ do zatwierdzenia zasad minister potrzebuje wy-
³¹cznie opinii w³aœciwych ministrów. D¹¿¹c do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych i przyjmu-
j¹c pierwsz¹ interpretacjê, Senat uchwali³ poprawkê nr 6.

Dodawany przepis art. 179 ust. 5 pkt 5 przewiduje, i¿ pomoc materialna udzielona przez jednostkê sa-
morz¹du terytorialnego studentowi albo doktorantowi nie bêdzie wliczana do dochodu na osobê w rodzi-
nie studenta uprawniaj¹cego do ubiegania siê o stypendium socjalne, stypendium na wy¿ywienie i sty-
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pendium mieszkaniowe. W zwi¹zku z tym przepisem nasuwa³o siê pytanie, dlaczego pomoc materialna
dla doktorantów przyznana przez jednostkê samorz¹du terytorialnego jest expressis verbis wymieniona
w katalogu dochodów, które nie s¹ wliczane do dochodu na osobê w rodzinie, a pomoc materialna otrzy-
mana przez doktoranta na podstawie art. 199 nie jest wymieniona w tym katalogu. Brzmienie dodawane-
go przepisu mo¿e sugerowaæ, i¿ wol¹ ustawodawcy jest ró¿ne, w zale¿noœci od Ÿród³a finansowania, trak-
towanie pomocy materialnej dla doktorantów. Senat uzna³, i¿ wol¹ ustawodawcy jest, aby w omawianym
przypadku pomoc materialn¹ dla doktorantów traktowaæ analogicznie, bez wzglêdu na Ÿród³o finanso-
wania, i uchwali³ poprawkê nr 7.

Wyd³u¿aj¹c do dnia 30 czerwca 2016 r. termin dostosowania nazw uczelni do wymagañ nowelizowanej
ustawy (poprawka nr 8) Senat uzna³, i¿ uczelnie potrzebuj¹ wiêcej czasu na dostosowanie siê do tych wy-
magañ. Procedura uzyskiwania uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora jest d³ugotrwa³a
i czasoch³onna. W opinii Senatu istnia³o zbyt du¿e ryzyko, i¿ zainteresowane uczelnie nie by³yby w stanie
spe³niæ kryteriów ustawowych do 2011 r., co w efekcie prowadzi³oby do zmiany ich nazw niezgodnie z in-
tencj¹ uczelni, œrodowiska akademickiego i ustawodawcy. Innym argumentem przemawiaj¹cym za wy-
d³u¿eniem terminów jest „niebezpieczeñstwo” kolejnej nowelizacji art. 255 w roku 2011.

Uchylenie przez Wysok¹ Izbê art. 261 (poprawka nr 9) uzasadnione jest tym, i¿ zakres podmiotowy do-
dawanego art. 261a obejmuje swoim zakresem równie¿ placówki, o których mowa w art. 261. Przepis art.
261a dotyczy bowiem wszystkich publicznych szkó³ pomaturalnych, a nie tylko szkó³ dzia³aj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizowanej. Pozostawienie w systemie art. 261 wi¹za³oby siê z tym, i¿
w odniesieniu do publicznych szkó³ pomaturalnych dzia³aj¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie nowelizowanej
ustawy system prawny przewidywa³by dwie ró¿ne procedury ich przekszta³cania w uczelnie. W praktyce
powstawa³yby w¹tpliwoœci, w jakim trybie (art. 261, czy art. 261a) i w jak¹ uczelniê (prowadz¹c¹ studia
pierwszego stopnia, czy te¿ publiczn¹ uczelniê zawodow¹) przekszta³cane mog³yby byæ takie publiczne
szko³y pomaturalne.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 10 d¹¿ono do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Z dodawanego
art. 261a ust. 1 nie wynika³o wprost, ¿e publiczna uczelnia zawodowa ma powstaæ na bazie publicznej
szko³y pomaturalnej, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych, czy te¿ ko-
legium pracowników s³u¿b spo³ecznych, co jest wol¹ ustawodawcy (w poprawce przes¹dzono to jedno-
znacznie). W zwi¹zku z okreœleniem zakresu spraw przekazanych do uregulowania w dodawanym
art. 261a ust. 1 nasuwa³o siê pytanie, co nale¿y rozumieæ przez „zasady przejêcia pracowników”, czy wol¹
ustawodawcy jest odst¹pienie w akcie wykonawczym od ogólnych zasad dotycz¹cych przejœcia zak³adu
pracy na innego pracodawcê wyra¿onych w Kodeksie pracy, czy te¿ przytoczenie w rozporz¹dzeniu zasad
ogólnych (na zasadzie informacji), a mo¿e okreœlenie sposobu realizacji norm ogólnych (przepisy o cha-
rakterze czysto organizacyjnym). Senat uzna³, ¿e jedynym dopuszczalnym rozwi¹zaniem jest rozwi¹zanie
trzecie. Uznano równie¿, ¿e konieczne jest skorelowanie ze sob¹ przepisów zawartych w art. 261a ust. 1
i 4. Upowa¿nienie dla ministra do po³¹czenia publicznej szko³y pomaturalnej, kolegium nauczycielskie-
go, nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych albo kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych w publicz-
n¹ uczelniê zawodow¹ musi wynikaæ wprost z ustawy. Trudno bowiem stwierdziæ jednoznacznie co kryje
siê pod formu³¹ odpowiedniego stosowania przepisu upowa¿niaj¹cego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 11 uwzglêdniono, i¿:
1)od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy zmienianej w systemie prawnym pojêcie „szko³a wy¿sza” zosta³o za-

st¹pione pojêciem „uczelnia” – art. 252 nowelizowanej ustawy;
2)porozumienia, których dotyczy przepis przejœciowy, zawierane s¹ przez organy prowadz¹ce placów-

ki, o których mowa w dodawanym art. 261b;
3)porozumienia, których dotyczy przepis przejœciowy nie obejmuj¹ publicznych szkó³ pomaturalnych.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 11 przyjêto równie¿, ¿e wskazane w zmienianym przepisie porozumienia

utrac¹ moc, nie jak przewidywa³a ustawa z dniem 1 wrzeœnia 2014 r., ale z dniem 30 wrzeœnia 2015 r.
Przyjmuj¹c tê zmianê kierowano siê opini¹ Rz¹du w tej kwestii oraz koniecznoœci¹ zapewnienia, i¿ roz-
wi¹zania przyjête w przepisie przejœciowym ogranicz¹ do minimum negatywne skutki utraty mocy przez
porozumienia dla stron porozumienia, a przede wszystkim dla osób, których te porozumienia dotycz¹.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o Policji, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz o zmianie innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz o zmianie innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w tytule ustawy wyrazy „zmianie innych ustaw” zastêpuje siê wyrazami „zmianie niektórych innych

ustaw”;
2) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 34 po ust. 6 dodaje siê ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Przepis ust. 6 stosuje siê do budynków mieszkalnych lub u¿ytkowych, stanowi¹cych w ca³o-

œci przedmiot najmu lub dzier¿awy.
6b. W przypadku realizacji pierwszeñstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 6 lub ust. 6a,

przedmiotem zbycia powinna byæ nieruchomoœæ wraz z gruntem niezbêdnym do racjonalnego
korzystania z budynku.”; ”;

3) w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 1a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesiêcy na

swojej stronie internetowej informacjê o tej ocenie.”;
4) w art. 3 w pkt 3, w art. 5 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „w dniu 13 paŸdziernika 2005 r.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami oraz zmianie innych ustaw i uchwali³ do niej 4 poprawki.

Maj¹c na uwadze dyrektywê wynikaj¹c¹ z Zasad techniki prawodawczej, stanowi¹c¹, i¿ w przypadku
gdy jedn¹ ustaw¹ zmienia siê wiele ustaw, dopuszcza siê sformu³owanie tytu³u ustawy nowelizuj¹cej
w taki sposób, ¿e wymieniaj¹c tylko tytu³ podstawowej ustawy nowelizuj¹cej poprzez zastosowanie for-
mu³y „ustawa o zmianie ustawy … (tytu³ ustawy)” nastêpnie dodaje siê zwrot „oraz niektórych innych
ustaw”, Senat wprowadzi³ poprawkê formu³uj¹c¹ tytu³ zgodnie z § 96 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej
(poprawka nr 1).

Senacka poprawka nr 2 zmierza do tego, aby w przypadkach, w których podmiotom uprawnionym
przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego lub u¿ytkowego,
przedmiotem zbycia by³a nieruchomoœci, w sk³ad której wchodzi nie tylko lokal lub budynek, wobec któ-
rego przys³uguje pierwszeñstwo, ale równie¿ grunt niezbêdny do racjonalnego korzystania z budynku.

Celem poprawki nr 3 jest usuniêcie regulacji zobowi¹zuj¹cej organizacjê zawodow¹ rzeczoznawców
maj¹tkowych do publikacji, w przypadku wydania negatywnej oceny operatu szacunkowego, na swojej
stronie internetowej danych, okreœlonych w wyci¹gu z tego operatu szacunkowego. W opinii Senatu pub-
likowanie przywo³anych powy¿ej danych, mog³oby w szczególnoœci prowadziæ do naruszenia praw objê-
tych ochron¹ na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4, Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ zapewnienia równego traktowania u¿yt-
kowników wieczystych bêd¹cych spó³dzielniami mieszkaniowymi, którzy decyzjê o przyznaniu prawa
u¿ytkowania wieczystego otrzymali przed dniem 13 paŸdziernika 2005 r. oraz tych, którym decyzja wyda-
na zosta³a po tej dacie. Zdaniem Senatu brak przedmiotowej poprawki powodowa³by sytuacjê, w której
pierwsza kategoria podmiotów by³aby uprawniona do nieodp³atnego przekszta³cenia, zaœ druga by³aby
zobowi¹zana do wniesienia op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
nieruchomoœci.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówieñ publicznych
oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy - Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-
nych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny byæ zwi¹zane z przedmiotem zamówienia, a zawarte
w nich wymagania proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.”;

2) w art. 1 w pkt 2:
a) w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „wyklucza siê” zastêpuje siê wyrazami „zamawiaj¹cy wyklucza”,
b) w ust. 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „wyklucza siê równie¿” zastêpuje siê wyrazami „zamawiaj¹cy

wyklucza”;
3) w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 4 wyraz „wykazali” zastêpuje siê wyrazem „potwierdzili”;
4) w art. 1 w pkt 3, w ust. 2b skreœla siê wyrazy „wiedzy i doœwiadczeniu,”;
5) w art. 1 w pkt 8:

a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„w art. 46:”,

b) zmianê brzmienia ust. 1 umieszcza siê w lit. a ze zdaniem wstêpnym w brzmieniu:
„ust. 1 otrzymuje brzmienie:”,

c) dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj¹cy zwraca
wadium niezw³ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wnie-
sieniu zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy, je¿eli jego wniesienia ¿¹dano.”,”,

d) zmianê brzmienia ust. 2 i 3 umieszcza siê w lit. c ze zdaniem wstêpnym w brzmieniu:
„ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:”;

6) w art. 1 w pkt 16, w art. 151a po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku ¿¹dania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie okreœla siê formê lub formy

zabezpieczenia zaliczki, wysokoœæ zabezpieczenia, a tak¿e sposób jego wniesienia i zwrotu. Umo-
wa mo¿e przewidywaæ mo¿liwoœæ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej
umowy.”;

7) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 5 i art. 3

ust. 2, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wieñpublicznychorazustawyokosztachs¹dowychwsprawachcywilnych iuchwali³ doniej7poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³, i¿ zwi¹zane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonal-
ne do przedmiotu zamówienia powinny byæ warunki ubiegania siê o udzielenie zamówienia, a nie opis
sposobu dokonania oceny spe³niania tych warunków. Opis nie mo¿e byæ bowiem proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia. Podobnie to nie opis mo¿e byæ zwi¹zany z przedmiotem zamówienia, lecz co naj-
wy¿ej taki zwi¹zek mo¿e charakteryzowaæ „opisywany” warunek. Uchwalaj¹c poprawkê, Senat uwzglê-
dni³ równie¿ opiniê praktyków, którzy odnosz¹ normê zmienianego przepisu w³aœnie do warunków (wy-
magañ), które musz¹ spe³niaæ wykonawcy ubiegaj¹cy siê o udzielenie zamówienia, a nie do opisu sposo-
bu dokonania oceny spe³niania tych warunków.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³, i¿ z punktu widzenia komunikatywnoœci i kompletnoœci prze-
pisów o wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia, poprawnym by³oby wskazanie w tych
przepisach, podmiotu dokonuj¹cego wykluczenia.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 4 Senat uzna³, i¿ wykonawca ubiegaj¹cy siê o udzielenie zamówienia musi
byæ kompetentny w zakresie tego, czego dotyczy zamówienie. W przekonaniu Izby zrozumia³e jest korzy-
stanie z potencja³u technicznego, osób, czy te¿ zdolnoœci finansowych innych podmiotów. Natomiast
w interesie zamawiaj¹cego jest, aby ten kto ubiega siê o zamówienie posiada³ dostateczn¹ wiedzê i do-
œwiadczenie w zakresie tego, co zamierza realizowaæ. Zdaniem Senatu, umo¿liwienie korzystania z wie-
dzy i doœwiadczenia innych osób mo¿e negatywnie wp³ywaæ zarówno na jakoœæ realizowanych zamówieñ,
jak i na interes zamawiaj¹cego, a rezultacie na sposób wydatkowania œrodków publicznych.

Nowelizuj¹c art. 46 ust. 1 ustawodawca przes¹dzi³, i¿ zamawiaj¹cy bêdzie zwraca³ wadium niezw³ocz-
nie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa¿nieniu postêpowania, nie bêdzie to dotyczy³o wyko-
nawcy, którego oferta zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza. Senat uzna³, i¿ w ustawie brak jest przepi-
su, który jednoznacznie przes¹dzi, w jakim terminie zamawiaj¹cy bêdzie mia³ obowi¹zek zwróciæ wadium
wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza. Z art. 46 ust. 5 wynika uprawnienie
zamawiaj¹cego do zatrzymania wadium w przypadku niepodpisania umowy b¹dŸ niewniesienia wyma-
ganego zabezpieczenia, co a contrario mo¿e byæ interpretowane jako obowi¹zek zwrotu wadium w przy-
padku gdy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia dojdzie. Niemniej przepis ten nie przes¹dza,
w jakim terminie nale¿y zwróciæ wadium. D¹¿¹c do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz
zagwarantowania wykonawcy, który podpisa³ umowê i wniós³ zabezpieczenie, mo¿liwie szybkiego zwrotu
wadium (bez opiesza³oœci zamawiaj¹cego), Senat uchwali³ poprawkê nr 5.

W zwi¹zku z tym, i¿ ustawodawca przewidzia³, ¿e zamawiaj¹cy mo¿e, a niekiedy musi, ¿¹daæ od wyko-
nawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1
i 2, nasuwa³o siê pytanie, w jakim zakresie przepisy dotycz¹ce zabezpieczenia nale¿ytego wykonania
umowy stosowane bêd¹ równie¿ w odniesieniu do zabezpieczenia zaliczki. Z punktu widzenia zamawia-
j¹cego i wykonawcy wa¿ne jest ustalenie, czy mo¿liwa bêdzie w trakcie wykonywania zamówienia zmiana
formy zabezpieczenia, w jaki sposób ustalana bêdzie wysokoœæ zabezpieczenia, w jaki sposób zabezpie-
czenie bêdzie wnoszone, czy te¿, w jakim trybie zwracane bêdzie wniesione zabezpieczenie zaliczki. W¹t-
pliwoœci Senatu wynika³y w szczególnoœci z umiejscowienia regulacji dotycz¹cych zabezpieczenia zalicz-
ki w ustawie oraz faktu wskazania mo¿liwych form zabezpieczenia. Dopuszczalna by³a bowiem interpre-
tacja - przy zastosowaniu wnioskowania a simile - zgodnie z któr¹ do zabezpieczenia zaliczki odpowiednie
zastosowanie znajd¹ przepisy o zabezpieczeniu nale¿ytego wykonania umowy (przyjmuj¹c za³o¿enie, i¿
racjonalny prawodawca powinien obj¹æ okreœlon¹ norm¹ równie¿ inny stan faktyczny pokrywaj¹cy siê
czêœciowo z opisanym w przepisie). Maj¹c na wzglêdzie wyeliminowanie mo¿liwych w¹tpliwoœci interpre-
tacyjnych, uchwalono poprawkê nr 6. Rozwi¹zanie zaproponowane przez Senat przes¹dza, i¿ to strony
w drodze umowy okreœlaæ bêd¹ zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia zaliczki. Je¿eli strony uznaj¹
za w³aœciwe skorzystanie pomocniczo z regulacji dotycz¹cych zabezpieczenia nale¿ytego wykonania
umowy, bêd¹ to mog³y uczyniæ, niemniej wynikaæ to bêdzie musia³o z treœci umowy.

W myœl art. 5 ust. 2 zmiany dotycz¹ce art. 38 maj¹ wejœæ w ¿ycie z dniem og³oszenia ustawy, natomiast
przepis art. 3 ust. 2, nakazuj¹cy stosowanie art. 38 w nowym brzmieniu do postêpowañ, w których specy-
fikacja istotnych warunków zamówienia nie zosta³a przekazana lub udostêpniona wykonawcom przed
dniem og³oszenia ustawy, ma wejœæ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. W zwi¹zku z tym nasu-
wa³o siê pytanie, dlaczego ustawodawca ró¿nicuje terminy wejœcia w ¿ycie art. 3 ust. 2 i zmian w art. 38.
Przyjête przez Sejm rozwi¹zanie oznacza, ¿e dopiero 15 dnia po dniu og³oszenia ustawy zamawiaj¹cy, któ-
rzy mieszcz¹ siê w zakresie podmiotowym art. 3 ust. 2, zostan¹ formalnie zobligowani do stosowania
art. 38 ze zmianami wynikaj¹cymi z opiniowanej ustawy (w tym czasie zamawiaj¹cy obowi¹zani bêd¹ sto-
sowaæ przepisy dotychczasowe). Maj¹c na uwadze wyeliminowanie mo¿liwych w¹tpliwoœci interpretacyj-
nych oraz koniecznoœæ zapewnienia czytelnoœci ustawy, Senat skorelowa³ ze sob¹ terminy wejœcia w ¿y-

42. posiedzenie Senatu w dniach 20, 21 i 22 paŸdziernika 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówieñ publicznych

oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych 319



cie art. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 2. Ponadto zdaniem Senatu, zastrze¿enia budzi³ równie¿ sposób sformu³owa-
nia art. 5 ust. 2. Przepis ten przewiduje, ¿e art. 38 w brzmieniu nadanym opiniowan¹ ustaw¹ wejdzie
w ¿ycie z dniem og³oszenia. Formu³uj¹c przepis o wejœciu w ¿ycie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ art. 38 fun-
kcjonuje ju¿ w systemie prawnym (wszed³ w ¿ycie 2 marca 2004 r., w póŸniejszych terminach wchodzi³y
w ¿ycie nie tyle kolejne wersje przepisu, co jego zmiany) i w zwi¹zku z tym, niepoprawna jest regulacja
przewiduj¹ca jego ponowne wejœcie w ¿ycie. Istot¹ art. 5 ust. 2 jest wczeœniejsze wejœcie w ¿ycie zmian do-
tycz¹cych art. 38. Senat uwa¿a, i¿ cel ten powinien byæ zrealizowany przez wczeœniejsze wprowadzenie do
systemu prawnego art. 1 pkt 5 rozpatrzonej ustawy (zmienia on art. 38). Uwzglêdniaj¹c powy¿sze argu-
menty uchwalono poprawkê nr 7.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, odrzuca tê
ustawê.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ jej odrzucenie w ca³oœci.

Analizuj¹c przepisy ustawy Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ zawarte w niej rozwi¹zania stanowi¹ nad-
mierne obci¹¿enie dla pracodawców (p³atników podatku) obowi¹zanych do sporz¹dzenia rocznego obli-
czenia podatku. W opinii Senatu zwiêkszone koszty administracyjne pracodawców zwi¹zane z rocznym
obliczeniem podatku mog¹ przyczyniæ siê do pogorszenia kondycji finansowej przedsiêbiorców. Nieuza-
sadnionym jest tak¿e na³o¿enie na pracodawców dodatkowych obowi¹zków bez dostatecznego zagwa-
rantowania odpowiednich mechanizmów rekompensaty ponoszonych nak³adów. W debacie nad ustaw¹
podnoszono tak¿e kolejne argumenty zwi¹zane z obowi¹zkiem sporz¹dzania rocznego obliczenia podat-
ku: koniecznoœæ archiwizacji gromadzonych danych, zatrudnienia dodatkowych osób lub korzystania
z odpowiednich us³ug ksiêgowo - podatkowych, ewentualnie zakupu odpowiednich programów rozlicza-
j¹cych podatki, co stanowi szczególne utrudnienia przede wszystkim dla ma³ych i œrednich przedsiêbior-
ców; wreszcie ewentualne problemy zwi¹zane z „podzia³em” odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania podatko-
we p³atników i podatników.

Za odrzuceniem ustawy w ocenie Senatu przemawia tak¿e negatywne stanowisko partnerów spo³ecz-
nych, w szczególnoœci organizacji pracodawców, wyra¿ane zarówno na wczeœniejszym etapie prac legis-
lacyjnych nad projektem ustawy, jak i podczas prac nad ustaw¹ w Izbie Wy¿szej.

W opinii Senatu w¹tpliwoœci budzi wprowadzenie zasady sporz¹dzenia rocznego obliczenia podatku
przez p³atnika „z urzêdu” a nie „na wniosek” i id¹cy za tym obowi¹zek corocznego sk³adania stosownych
oœwiadczeñ przez pracownika, który musi (np. uzyskuje dochody z wiêcej ni¿ jednego Ÿród³a) lub chce
rozliczyæ siê samodzielnie. Kolejne w¹tpliwoœci ujawnione w debacie nad ustaw¹ dotycz¹ zró¿nicowania
sytuacji prawnej podatników - pracowników i podatników - emerytów i rencistów (których roczne oblicze-
nia podatku nie zosta³y objête ustaw¹) oraz podatników- pracowników korzystaj¹cych z innych ulg i odli-
czeñ ni¿ wskazane w ustawie do rozliczenia przez pracodawcê.

Senat wskazuje tak¿e na ryzyko sk³adania „podwójnych” zeznañ podatkowych. Najpierw, przekaza-
nych przez pracodawcê (zgodnie z art. 37 ust. 1) do w³aœciwego urzêdu skarbowego w terminie do koñca
lutego, póŸniej z³o¿onych przez pracownika w terminie do dnia 30 kwietnia (zgodnie z art. 45 ust. 1).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Finlandii

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Finlandii w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony,

a Boœni¹ i Hercegowin¹, z drugiej strony,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³on-
kowskimi, z jednej strony, a Boœni¹ i Hercegowin¹, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
16 czerwca 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI
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senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 76
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak. . . . . . . . . . . . 76

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 77
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 77
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 79
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 81
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 82

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 21 paŸdziernika)

Wznowienie posiedzenia
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpo-
wania karnego, ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy, ustawy – Kodeks karny skarbo-
wy oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 85

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 87

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 89
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 89
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 91
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 92
senator Rafa³ Muchacki . . . . . . . . 93
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 93
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 94
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 94
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 95
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 95

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 96

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 97

senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 97
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 97
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 97
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 100
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 100
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 100
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 101
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 103
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 103
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 104
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 104
senator Ryszard Bender . . . . . . . 106
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 106
senator Barbara Borys-Damiêcka. . . 107
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 107
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 108
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 109
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 109

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 109
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 111
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 113
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 114

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 115

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji
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senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 116

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 116
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 116

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 117

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o kosztach s¹dowych w sprawach cy-
wilnych

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 118

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 118

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 119

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 119
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 120
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 120
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 120
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 120
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 120
senator Ryszard Bender . . . . . . . 120
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 121
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 121
senator Ryszard Bender . . . . . . . 122
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 122
senator Adam Massalski . . . . . . . 122
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 123
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 123

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek . . . . . . . . . . . . . 123
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 124
podsekretarz stanu
Witold Jurek . . . . . . . . . . . . . 124
senator Ryszard Bender . . . . . . . 124
podsekretarz stanu
Witold Jurek . . . . . . . . . . . . . 124
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 124
podsekretarz stanu
Witold Jurek . . . . . . . . . . . . . 124

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 125
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 126
senator Marek Rocki . . . . . . . . . 126
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 127
senator Ryszard Bender . . . . . . . 128
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 129
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 130
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 132
senator Adam Massalski . . . . . . . 133
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 134

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
podsekretarz stanu
Witold Jurek . . . . . . . . . . . . . 134

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Policji

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 135

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 135

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . 136
senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 136
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 136
senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 136

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Minister-
stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji

podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 137

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . 137
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 137
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 138
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 138

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
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Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . 139

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 140
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . 140
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 140
wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk . . . . . . . . . . . 140
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 141
wiceprezes Jacek Krawczyk . . . . . . 141
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 142
wiceprezes Jacek Krawczyk . . . . . . 142
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 142
wiceprezes Jacek Krawczyk . . . . . . 142
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 143

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 143

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . 144

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 144

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Bender . . . . . . . 144
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 145

Zamkniêcie dyskusji

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz o zmianie innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 146

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 148
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 149
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 149

senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 150
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan. . . . . . . . . . . . 150

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 150

Zapytania i odpowiedzi
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 151
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 151

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 152

Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz ustawy o kosztach s¹dowych w spra-
wach cywilnych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . 152

Wyst¹pienie prezesa Urzêdu Zamówieñ Pub-
licznych

prezes Jacek Sadowy . . . . . . . . . 154
Zapytania i odpowiedzi

senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 155
prezes Jacek Sadowy . . . . . . . . . 155
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 156
prezes Jacek Sadowy . . . . . . . . . 156
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 156
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 157
prezes Jacek Sadowy . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 157

Zamkniêcie dyskusji

Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 158

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 159
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 159
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 159
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 159
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 159
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 160
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Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 160

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 160
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 161
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 161
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 162
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 162
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 163
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 163
senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . 163
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 163
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 164
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 165
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 165
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 165

senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 165
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 166
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 166
senator
Maria Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . 166
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 167

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 167
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 169
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 170
senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . 170
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 171
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . 172
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . 173
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 173
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 174
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 174
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 175

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 22 paŸdziernika)

Wznowienie obrad
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Republik¹ Finlandii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodat-
kowania w zakresie podatków od docho-
du, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czer-
wca 2009 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . 176

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Wies³aw Dobkowski . . . . . . . . . 176

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Uk³adu o stabilizacji i stowarzysze-
niu miêdzy Wspólnotami Europejskimi
i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej
strony, a Boœni¹ i Hercegowin¹, z drugiej
strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu
dnia 16 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawUniiEuropejskiej

senator sprawozdawca
Grzegorz Czelej . . . . . . . . . . . . 178

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 178

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych

sekretarz stanu Jan Borkowski . . . . 179
Zapytania i odpowiedzi

senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 179
sekretarz stanu Jan Borkowski . . . . 179

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 179

Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: informa-

cja z dzia³alnoœci Krajowej Rady S¹downi-
ctwa w 2008 r.

przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 180

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . 182
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 182
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 182
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 182
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 183
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przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 184
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 184
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 184
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 185
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 185
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 185
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 185
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 186
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 186
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 186
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 186
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 186
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 186

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Bender . . . . . . . 187
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 188
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 189
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . 190
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 192

Zamkniêcie dyskusji
przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 193

Wznowienie obrad
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y w sprawie
uczczenia 25. rocznicy mêczeñskiej
œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Jerzego Po-
pie³uszki

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 195

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 196
Podjêcie uchwa³y w sprawie uczczenia 25.

rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿e-
go ksiêdza Jerzego Popie³uszki

Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 196

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 196

G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 197

G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 198
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